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  شكر وتقدير
 بسم اهللا الرمحن الرحيم

ّاحلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم عىل سيدنا حممد وعىل آلـه الطيبـني  ّ ّ ّ
 .الطاهرين

ّيعد هذا البحث جزءا من جمموعة أبحاث ألقيناها ـ كدروس ـ عىل ثلة مـن  ً ّ
 .ّفضالء يف حوزة قم املقدسةال

ّوقد حاول تلميذنا العالمة احلجة السيد زيد أمحد البطاط ـ دامت توفيقاتـه ـ  ّ ّ ّ
ّأن خيرجها بصيغة كتاب بعد تدوينها، وإبـداء املالحظـات الفنيـة والتوضـيحية  ّ ٍ ُ

ّوالتنظيمية عليها؛ مما كان له األثر املفيد يف صياغتها هبذه الصورة ّ. 
ُا قرره، وجدت أهنا تستوعب مجيع التفاصيل التي عرضـت وبعد مالحظة م َُ ُ ّ ّ

ٍهلا، بدقة وعمق وحسن بيان، ومن ثم فيه تعرب عن جهد فكـري وعلمـي جليـل  ٍّ ٍَّّ ٍّ ٍُ َ ٍّ
 .للكاتب الفاضل بذله من أجل توضيح هذه األفكار

ًوإذ أشكر له هذا اجلهد املبارك أدعو اهللا العيل القدير أن جيعله علام من أعالم ّ 
ٍ راجيا أن يواصل الـشوط الـذي افتتحـه هبـذه الدراسـة، بدراسـات ،ّهذه األمة ً

ّوبحوث فقهية أخرى، السيام مع مـا تعيـشه احلـوزات العلميـة مـن احلاجـة إىل  ّ ّ ٍ
ّدراسات وبحوث علمية وبناءة ومنهجية يف امل ًجاالت احلياتية املختلفـة، آمـالّّ  أن ّ

 .ّتستجيب لبعض تلك املتطلبات
  رب العاملنيواحلمد هللا

 كامل احليدري                                                                             
 هـ١٤٣٤/صفر/١                                                                             





 
 
 
 

  ّا قدمة
 الرحيم الرمحن اهللا بسم

 .الطاهرين وآله ّحممد خلقه صفوة عىل اهللا ّصىلو العاملني، ّرب هللا احلمد
 يف رالزاخ بالعطاء ^ البيت أهل ملدرسة املباركة املسرية ّاتسمت

 وعىل ـ املباركة املدرسة هذه من ّخترج وقد ّالدينية، املعرفة فروع من العديد
 وأصوله، الفقه، جمال يف األفذاذ، العباقرة من العديد ـ العصور ّمر

 تلك عىل الواضحة بصامهتم فرتكوا ذلك، وغري لكالم،وا والتفسري،
 .واإلتقانّ الدقة من رفيع مستوى إىل هبا وهنضوا العلوم،
 تراث من األعالم، علامؤنا لنا تركه ما: واالعتزاز الفخر عىل يبعث ّومما
 العظيمة ّفقهيةال املوسوعات حيث الفقهي، املجال يف ّسيام ضخم، ّعلمي

 واإلفادة هبا، االهتامم يستدعي بام واإلبداع، والعمق ةبالرصان ّاتسمت تيال
 .ّالشاقة ّالعلمية املسرية هذه مواصلة يف منها

 أهل مدرسة عظامء من عظيم يدي بني الكتاب هذا يف نقف إذ ونحن
ٍوعلم ،^ البيت َ  مرتىض األعظم والشيخ األكرب، فقيهال وهو ،أعالمها من َ

 املكاسب، كتاب ضمن »البيع« مّالقي كتابه رحاب ويف ،+ األنصاري
 كتابه ومكانة ة،ّالعلمي ِّاملصنف ةّشخصي عىلـ  باختصارـ  فّنتعر أن نحاول
 .ةّاملختص ّفقهيةال األوساط يف اجلليل
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  األعظم ا شيخ حياة عن نبذة
 نسبه وينتهي األنصاري، ،مرتىض بن أمني ّحممد بن مرتىض الشيخ هو

 .رضوان اهللا عليه األنصاري هللا عبد بن جابر اجلليل ّالصحايب إىل
 ةّاحلج ذي من عرش الثامن ،الغدير عيد يوم يف األعظم شيخنا لدُو
 يف إيران، غرب جنوب يف دزفول مدينة يف ،للهجرة) ١٢١٤ (سنة احلرام
 عالمات الشيخ عىل ظهرت وقد والتقوى، العلم هنج انتهجت ةّديني أرسة
 يف العلامء وبعض والده يد عىل مذتتل حيث ،ةرّمبك ّسن يف قّوالتفو النبوغ
 يف العلامء رشيف والشيخ ،املجاهد ّحممد ّالسيد يد عىل ّثم رأسه، مسقط
 كاشف موسى والشيخ كاشان، يف النراقي محدأ واملوىل سة،ّاملقد كربالء
 حسن ّحممد والشيخ الغطاء، كاشف جعفر الشيخ بنا عيل والشيخ الغطاء،
 األرشف النجف يف استقراره بعد  أرسارهمّقدس اهللا اجلواهر صاحب النجفي

 وذاع ،ّالعلمية األوساط يف نجمه فلمع فيها، بالتدريس هو ّيستقل أن قبل
 + اجلواهر صاحب وفاة بعد ّاملرجعية إليه انتهتّ حتى البلدان، يف صيته
 مجادى من عرش الثامن يف األعىل الرفيق إىل ارحتل أن إىل هـ،١٢٦٦ سنة يف

 .ًعاما) ٦٧ (املبارك عمره فكان ،)هـ١٢٨١ (ةسن من الثانية
 ،بالزهد + األنصاري الشيخ سمّات فقد الواسع علمه إىل وإضافة

 بفضله واعرتف القصص، من الكثري ذلك يف نقل وقد والورع، ،والعبادة
 أمني ّحممد بن مرتىض«: الزركيل عنه فقال والداين، القايص وعلمه وورعه

 .)١(»ٌّإمامي ،ٌورع ،ٌفقيه: األنصاري ،الدزفويل
 شيخ س،ّاملؤس اإلمام األستاذ« :+ األمني حمسن ّالسيد عنه وقال
 الشيعة عند احلديث األصول علم أساس وضع... ةّاإلمامي مشايخ

                                                 
 .٢٠١ ص٧ج: األعالم )١(
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 رشق يف ةّالعام ةّاإلمامي رئاسة إليه انتهت أن إىل ، املعروفة الشهرية وطريقته
 أحد يبق مل العلم، أهل لّمعو ودراستها كتبه عىل وصار. ..وغرهبا األرض

 يف األخرية ّالعلمية النهضة تكوين يف الفضل يعود وإليها منها، يستفد مل
 يومّ كل صباحـ  واألصول الفقه يف دروسه ميلُي وكان األرشف، النجف
 من األربعامئة عىل ينيف بام فضاؤه ُّيغص حيث اهلندي، اجلامع يفـ  وأصيله
 وانترشت. ..بعده من الفحول أكثر به ّخترج وقد ب،ّالطالو العلامء

 الذاكرة ةّقو بني مجع اظ،ّاحلف من وكان اآلفاق، يف آثاره وذاعت تالميذه،
 ،مشكلة ّحل يعييه ال اجلواب، حارض الرأي، وجودة والذهن الفكر ةّوقو
 يف ًمتهالكا املعدمني، الفقراء عيشةـ  ذلك معـ  وعاش مسألة، جواب وال

 غري ،ًخصوصا ّالرس يف ةّاإلمامي من املحاويج عىل إليه جيلب ماّ كل إنفاق
 .)١(»ّقط ٌذكر له ما لوارثه ِبقُي ملّ حتى ذلك، بجميع واملباهاة للظهور مريد

  تالمذته
 :منهم األعالم، من العديد + األعظم الشيخ يد عىل ّخترج
 .الشريازي حسن ّحممد املريزا ّاملجدد الشيخ ـ١
 ).الكفاية صاحب (اخلراساين اآلخوند كاظم ّحممد الشيخ ـ٢
 .الرشتي اهللا حبيب املريزا ـ٣
 .املامقاين حسن ّحممد الشيخ ـ٤
 .كمري الكوه حسني ّالسيد ـ٥
 .حمبوبة آل حسن ّحممد الشيخ ـ٦
 .نجف طه ّحممد الشيخ ـ٧
 .األفغاين الدين مجال ّالسيد ـ٨

                                                 
 .١١٨ ص١٠ج: أعيان الشيعة )١(
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  فاتهّ ؤل بعض
 :هاّأمه من ،صولواأل الفقه يف عظيمة ًآثارا + األنصاري الشيخ ترك
 من يزال وال ،»الرسائل«بـ ًأيضا ويعرف األصول، فرائد كتاب ـ١
 .ّالعلمية احلوزات يف املعتمدة املناهج
  .الصالة ـ٢
 .اجلامعة صالة ـ٣
 .الصوم ـ٤
 .الطهارة ـ٥
 .العدالة ـ٦
 .ةّاألصولي الفوائد ـ٧
 .اخلمس ـ٨
 والبيع، مة،ّاملحر املكاسب: مباحث عىل وحيتوي املكاسب، كتاب ـ٩

 يف ّفقهيةال الكتب ّأهم من ـ القارئ عزيزي تعلم كام ـ وهو ،واخليارات
 هذا من »البيع« مبحث حول املقام يف بحثنا ويدور ّاحلوزوية، املناهج
 .الكتاب
 .والتقليد االجتهاد ـ١٠
 .السنن ةّأدل يف التسامحقاعدة  إثبات ـ١١
 .النراقي عوائد عىل احلاشية ـ١٢
 .األصول قوانني عىل يةاحلاش ـ١٣
 .ّالتقية ـ١٤
 .اإلرث ـ١٥
 .ّالقيمة والرسائل الكتب من ذلك وغري
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  تهّهميوأ ا يع كتاب
 واإلتقان ةّبالدقـ  ًعموماـ  + األنصاري الشيخ كتابات سمتّات

 ًبعضا جعلّ مما سة،ّومؤس جديدة وآراء اتّنظري من تطرحه ما يف واإلبداع
ّتدرس ّدراسية مناهج منها  يقارب ما ميض بعدّ حتى ّالعلمية احلوزات يف ُ

 الذي ،املكاسب كتاب :الكتب تلك ومن تأليفها، عىل الزمن من القرنني
 .صدده يف نحن

 حجم مالحظة :املكاسب كتاب ةّمهيأ عىل التدليل يف ويكفي
 الكتاب هذا عىلـ  وأساطينه اإلمامي الفقه ألعالمـ  والرشوح التعليقات

 وتعليقاهتم، األفذاذ الفقهاء ألبحاث ًحمورا  ـيزال والـ  كان فقد ّالقيم،
 كتاب صاحب اهلمداين رضا الشيخ الفقية: األعالم هؤالء من ونذكر
 ّحممد واملريزا اليزدي، كاظم ّوالسيد اخلراساين، واآلخوند الفقيه، مصباح
 ّحققوامل اإليرواين، ّحققوامل النائيني، ّحققوامل الشريازي، حسن

 ّوالسيد احلكيم، حمسن ّوالسيد العراقي، ضياء الشيخ ّحققوامل األصفهاين،
 اهللا َّقدس األراكي والشيخ يگاين،اپالگل ّوالسيد اخلميني، ّوالسيد اخلوئي،
 املجتهدين من العديد إىل إضافة العظام، املراجع من وغريهم ،أرسارهم
 .والتوضيح واإلضافة بالرشح الكتاب هذا تناولوا الذين ،ّاملربزين

 األعظم الشيخ مكاسب من البيع كتاب ينفرد ذكرنا ما عىل وعالوة
 العلمي واملقام الرفيعة املكانة من لصاحبه ما لّمتث ةّخاص بميزة +

 دة،ّاملتعد ّفقهيةال واآلراء باألقوال الشاملة باإلحاطة سمّيت حيث ؛السامي
 لدى ّنميُي بام ومناقشتها، حتليلها عىل والقدرة املسائل، طرح يف ةّوالدق

 يف اخلوض إىل بجدارة لهّويؤه والتحليل، لّوالتأمّ الدقة ملكة الطالب
 .اخلارج البحث مرحلة يف عةّاملوس ّفقهيةال األبحاث
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 فقد وأتقنه البيع كتاب دقائق عىل وقف من ّإن: دّترد بال القول ويمكننا
 .الفقه أرسار من الكثري اليشء وغنم الوفري، ّاحلظ نال

 يف & كتابه ّنوإ«: الصدد هذا يف + اخلونساري ّحققامل قال وقد
 ،البيان سلس ،الغور بعيد ،املعنى شاسع ،العلم كثري ٌكتاب املتاجر

 ،واملرجان الياقوت ّنّكأهن ًرموزا الفقاهة من حوى قدو ،فظالل مستعذب
 األعالم خاضو ،ّجان وال إنس ّيطمثهن مل ما التحقيق راتّخمد من فيهو

 بنحو بأفكارهم أوسعوهو ،التحقيق حمور جعلوهو ،ناره وااقتدحو ّتياره،
 .)١(»التعليق
 الكالم بسط دون ّىيتسن ال وأرساره الكتاب مطالب عىل الوقوف ّأن بيد

 اليشء بعض ّوالتعرف ،الفقهاء ّبقية كلامت عىل العّطواال ،مسائله بيان يف
؛ والتعليق بالرشح الكتاب منهم تناول من ّسيام ومناقشاهتم، آرائهم عىل

 من به واإلملام ف،ّاملصن لكالم ةّالنهائي لةّاملحص فهم عىل ذلك يساعدحيث 
 .املتواضع املجهود هذا يف به القيام حاولنا ما وهذا جوانبه،ّكل 
  ا كتاب هذا

 ٌتقرير جوهره يف هوـ  القارئ عزيزيـ  يديك بني الذي الكتاب
 عىل) اهللا حفظه( احليدري كامل ّالسيد :ّحققامل اهللا آية سامحة ألقاها ٍلدروس

 من البيع كتاب رشح يف ،سةّاملقد قم مدينة يف ّالعلمية احلوزة طلبة
 ّىليتسن ؛كتاب بصيغة بإخراجها قمنا وقد ،)هـ١٤١٦ (عام يف ،املكاسب
 التي النكات من واإلفادة ،عليه العّطاال العلم وطلبة األفاضل لألساتذة
 ويساعد ،ّالعلمية احلركة رفد يف يساهم نأ يف ًأمال ؛املبارك درسه حواها
 .وخفاياه البحث بمطالب اإلملام عىلـ  ًمعاـ  واألستاذ الطالب

                                                 
 .١ص: احلاشية األوىل عىل مكاسب الشيخ األنصاري )١(
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 آراء من الكتاب هذا حواه ما ّأن :والفضل العلم أهل عىل خيفى وال
 البحوث كون ّالسيد؛ لسامحة ّفقهيةال اآلراء بالرضورة لّمتث ال اتّونظري

 بيان حول فيها البحث يدور التي السطح دروس يف بعّاملت املنهج عىل تنّيب
 اّأم والتفصيل، ّالتوسع من يشء مع وتوضيحها ،ةّالدراسي املتون مطالب
 ،اخلارج دروس يف ّاخلاص ميداهنا هلا فيكون ةّاخلاص اتّوالنظري اآلراء

 . والتعليقات واحلوايش
  العمل   منهجنا

 كتاب به يمتاز ملا ًنظرا ؛بالسهلة الكتاب هذا تدوين يف تناّمهم تكن مل
 حجم إىل ضافةإ عباراته، يف االقتضاب جنب إىل ةّودق عمق من البيع

 األمر الكتاب، عىل ّواملحشني ّاملعلقني كلامت يف واإلضافات التعليقات
 ،ّفقهيةال الكتب يف املباحث عّوتتب اجلهود، مضاعفة استدعى الذي

 .الدرس لسجم يف األستاذ سامحة ذكرهّ مما ذلك مستلهمني
 :نقاط ةّعد يف به قمنا ما نخترص أن ويمكن

 حسب ،املواضيع لبعض ةّمستقل عناوين ووضع البحث، تقسيم ً:الّأو
 إىل واملباحث مباحث، ّعدة إىل املتن ّقسمنا؛ حيث منهاّ كل يستدعيه ما

 .مطالب من املسألة حتتويه ما بحسب ةّتفصيلي عناوين إىل واملسائل مسائل،
 ،التارخيي سريها عىل الوقوف :مسألة ّبكل لإلملام ّاملهم نم :ًثانيا
 أقوال معرفة إىل إضافة ،ّفقهيةال املباحث يف طرحها تاريخ عىل فّوالتعر
 نبحث ً ّمستقال ًعنوانا مسألةّ كل بداية يف صناّخص فقد ولذا ؛فيها الفقهاء

 وقد ،ألةاملس يف الفقهاء أقوال عىل فيه فّنتعر وآخر املسألة، تاريخ فيه
 التسلسل ضحّليت ؛فقيهّ كل وفاة تاريخ ذكر إىل »املسألة تاريخ« يف عمدنا
 .هلا الزمني
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 ؛وإبرازه البحث موضع إيضاح إىل املسائل من العديد حتتاج :ًثالثا
 املطلب صورة لديه ضحّوتت والنقاش، البحث ّمصب عىل القارئ ّليتعرف
 الغرض وهلذا ؛»النزاع ّحمل«بـ عليه يصطلح ما بيان خالل من ،ومساره
 .»النزاعّ حمل حترير« بعنوان ًبحثا مسألةّ كل بداية يف عقدنا

 أو ،مناقشة أو ،قول إىل يشري أو ،+ ِّاملصنف يذكر ما ًكثريا :ًرابعا
 من للفظبا األقوال نقل إىل عمدنا وقد باملعنى، ينقله أو نقله، دون ،إشكال

 عليه ّونوفر ذلك، عىل لقارئا لنوقف ؛اإلمكان قدر ةّاألصلي مصادرها
 .عّوالتتب املراجعة جهد
 ،+ ِّاملصنف كالم بيان عىل نقترص أن الرشح يف حاولنا :ًخامسا 

ّوتوضيحه، حسب ما بينه السيد األستاذ،   أو ،التفصيل نذكر أن دونّ
 يضيع ال لكي ؛كالمه فهم يف ةّرضوري كانت وإن ،اإلضافات أو املناقشات
 .بحثال ّتشعب يف القارئ

ّيدرس املكاسب كتاب ّأن بام :ًسادسا  يف العليا السطوح مرحلةيف  ُ
   ّيطلع أن للطالب ّفالبد اخلارج، البحث ملرحلة لةّاملؤه ّاحلوزوية الدراسة

 يف املطروحة املسائل حول صيلاالتف بعض عىلـ  البحث خالل منـ 
 قدو املتن، خارج أخرى آراء أو ،إيضاحات أو ،مناقشات من الكتاب،

 ،»وحتقيق زيادة« عنوان حتت املواضيع تلك بعض إىل ّنتعرض أن خرتناا
 الوسط احلد لّويمث املقام، يتيحه بام اإلضافات تلك ّأهم نختار أن وحاولنا

 ُوتفتح التفصيالت، تلك بعض عىل الطالب ليقف ؛والتطويل اإلمهال بني
 .واالزدياد ّالتوسع أراد إن البحث آفاق أمامه

ّثم إننا   التي املفاهيم أو املواضيع بعض عىل الكتاب اتّطي يف عثرناّربام ّ
 يف ًاّخاص ًعنوانا هلا فأفردنا ًال،ّمفص ًوتوضيحا ،للكالم ًبسطا بّتتطل

 واضحة بصورة القارئ ليخرج ؛والتفصيل الزيادة أو ،ةّالتمهيدي املباحث
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 باحثم يف ذلك فعلنا كام للبحث، ةّالعام اخلطوط له ضحّوتت للمسألة،
 .وغريها ،»املال«و ،»ّاحلق«و ،»العقد«و ،»امللك«

 حّنوض أنـ  مناقشاهتم أو ،األعالم آراء بيان أثناءـ  حاولنا :ًسابعا
ّ إال كالمهم،ّ نص نقل عن األحيان بعض يف تغني قد وافية بصورة مرادهم

 عباراهتمّ نص ننقل أن فارتأينا املواضع، من العديد يف بذلك ِنكتف ملّإننا 
 ،ّالعلمية باللغة املبارش االحتكاك من ئالقار ّلنمكن ؛االختصار من بيشء
 .فيها ّالتأمل عىل ّونحثه

 ،»ّالنص عىل أضواء« بعنوان ًمبحثاـ  مسألةّ كل هناية يفـ  عقدنا :ًثامنا
 وبني بينها والربط ،والبيان بالرشح ،الكتاب عبارات عىل فيه الضوء ّسلطنا

 .باراتالع من وبعدها قبلها ما
 قبول ينال أن عسى ،املتواضع املجهود هذا يف به القيام حاولنا ما هذا

 كام ،الكرام والطلبة األفاضل األساتذة إفادة يف يساهم وأن القدير، املوىل
 احليدري ّالعالمة دناّسي دروس تقرير يف املقصود ّأدى قد يكون أن أرجو
 .اهللا حفظه

 قنيّوف ما عىل القدير ّالعيل اهللا شكرأ أنّإال  املطاف هناية يف نيسعي وال
 بالشكر مّأتقد كام والتسديد، القبول منه ًراجيا امليمونة، ةّاملهم هذه إلمتام
 ثقة من منحني ما عىل احليدري كامل دّالسي ّحققامل اهللا آية سامحة إىل اجلزيل

 الشيخ سامحة الفاضل والصديق األخ ىلإو ة،ّاملسؤولي هذه عناء لّحتم يف
 .البحث هذا غامر خوض عىل ّحفزين الذي ،اليعقويب درحي

َوما{ ِتو ي  َ ِ ْ ِعليه ِ با ّ إال َ ْ َ ُتو ت َ ْ  َ ِو  ه َ ْ َ ِ ُأ يب َ ِ
ُ

{ 
 اطّالبط أمحد زيد

 هـ١٤٣٣/ّاألصب رجب/١٧
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 وقد البيع، حقيقة بيان إىلـ  البيع كتاب لّأو يفـ  +  ِّاملصنف ضّتعر
 من املتبادر العريف املعنى بيان إىل انتقل ّثم من له، نيّاللغوي تعريفً الّأو ذكر
 املثمن أو املبيع كون اشرتاط :من ،ةّالعرفي حقيقته يف خذُأ وما الكلمة، هذه
ّثم  الثمن، يف ةّالعيني يشرتط مل العرف ّنإ حني يف غريها، أو ،منفعة ال ،ًعينا
ـ  ًأيضاـ  وذكر ًعوضا، منها يقع أن يمكن وما ،املنافع أقسام + َّفصل

 اإلشكاالت من العديد إىل ضّتعر املباحث هذهّ كل ويف وأقسامها، احلقوق
 .ّوردها ،والنقوض

 دّنمه أن ينبغي ولكن ل،ّمفص بشكل املطالب هذه نستعرض وسوف
 بشكل املطلب استيعاب عىل تعيننا التي بحوثال من جمموعة بتقديم لذلك
 :ٍواف

  تها   حياة اإل سانّهمي وأّقتصاديةا بادلة اال. ١
 نوعه، أبناء مع التعامل إىل حياته يف حيتاج نساناإل ّأن :فيه ّشك ال ّامم

 احلاجات هاّأمه من التي ،حاجاته من الكثري ّلسد ؛هبم واالرتباط
 ظاهرة ّنإف لذا ؛هاّكل حوائجه بتأمني االستقالل يمكنه ال إذ ؛ّقتصاديةاال

 وقت يف ةّاإلنساني املجتمعات عارصت االقتصادي التبادل أو ،»التداول«
 تّفأحس وطلباته، اإلنسان احتياجات دائرة سعتّات أن بعد ر،ّمبك

 ما لتوفري ؛اجلهود وتقاسم ،التعاون برضورة ـ ذلك ثرإ عىل ـ املجتمعات
 .احلياة باتّمتطل من حتتاجه

ـ  الّالفع دورها املبادلة تبدأ«: ذلك بيان يف + الصدر الشهيد يقول
 دّوتتعد وتنمو، اإلنسان حاجات عّتتنو حنيـ  االقتصادي الصعيد عىل

ّ كل إنتاج عن بمفرده ًعاجزا فردّ كل ويصبح حياته، يف حيتاجها التي السلع
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 إىل املجتمع ّفيضطر املختلفة، وأشكاهلا بأنواعها ،السلع تلك من حيتاجه ما
 صّبالتخص - املنتجني من فئة أو - منتجّ كل ويأخذ أفراده، بني العمل تقسيم

 غريها، من أكثر إنتاجها حيسن التي املختلفة السلع من نةّمعي سلعة إنتاج يف
 حيتاجه بام ينتجها، التي السلع من الفائض بمبادلة األخرى حاجاته ويشبع
 بوصفها ّقتصاديةاال احلياة يف املبادلة فتبدأ اآلخرون، ينتجها التي السلع من

 حاجاته بإشباع منتجّ كل تكليف عنً بدال املنتجني، حاجات إلشباع وسيلة
 .)١(»املبارش بإنتاجه اهّكل

 املبادلة، من نوعني ظهور إىل لإلنسان دةّاملتجد احلاجات تّأد كام
 ،»املقايضة«بـ عليه ُيصطلح وما ،أخرى بسلعة السلعة مبادلة: احدمهأ

 مبادلة من ًاّتارخيي سبقأ املقايضة ّأن :ويبدو بالنقد، السلعة مبادلة :واآلخر
 السلعة مبادلة :ّقتصاديةاال املعامالت يف املتعارف كان؛ إذ بالنقد السلعة

 إىل األمر رّتطوّ حتى ذلك، وغري ،باخلبز اللبن أو بالقطن، كاحلنطة بالسلعة،
 مفهوم نشأ وهكذا االقتصادي، التبادل عملية سهلتل ؛بالنقد السلعة مبادلة
 . )٢(ةّالبرشي املجتمعات يف رّوتطو البيع

 واالستغالل اهليمنة بمخاطر ًحمفوفا )التداول أو (التفاعل هذا كان ّاومل
 عىل ةّالشخصي ملكاسبه الفرد وتقديم ،املصالح تعارض من الناشئةـ 

 القوانني من جمموعة إىل ةّاإلنساني املجتمعات احتاجت  ـاملجتمع مصالح
 بعض ترشيع إىل ىّأدّ مما وتقنينها، العالقات هذه لتنظيم والترشيعات

 النوع مصالح عىل ًحفاظا ؛ّقتصاديةاال تاملعامال مّتنظ التي القوانني
 .البرشي

                                                 
 .٣٤٦ص: اقتصادنا) ١(
 .٣٤٨ص: نفسهاملصدر : الحظ) ٢(
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 تشخيص يف ًبالغا ًاهتامما ـ اخلامتة الديانة بوصفه ـ اإلسالم ّاهتم وقد
 تلك من ٍّلكل عَّفرش وأبوابه، عناوينه وفرز ،االقتصادي التداول أنواع

 ،عندها الوقوف املسلمني عىل يوجب ما ة،ّخاص ًأحكاما العناوين
 عن روي فقد املسائل، بتلك لالبتالء  ًّحمال كان من ّسيام ،عليها فّوالتعر
 وقال ،)١(»ارتطمّثم  ،الربا يف ارتطم علم بغري رّجتا من«: × املؤمنني أمري

 ّحيل ما بذلك ليعلم ؛دينه يف هّفليتفق التجارة أراد من«: × الصادق اإلمام
 .)٢(»الشبهات يف طّتور ر،ّاجتّثم  دينه يف هّيتفق مل ومن ،عليه حيرمّ مما له

 ال ،بالطبع ّمدين اإلنسان ّأن يف شبهة ال«: + اخلوئي ّالسيد يقول
 وصيانة النوع، نظام حفظ فّفيتوق :وإذن ،هاّكل بحوائجه االستقالل يمكنه
 عّيرش مل لو هّأن بداهة ؛موالاأل بني املبادلة وترشيع ،االجتامع عىل ،كيانه
 كام واملقاهرة، والتكالب، التغالب، إىل حاجاته يف واحدّ كل الحتاج ذلك
 ترشيع منـ  النظام حفظ يفـ  ّفالبد وعليه احليوانات، سائر يف احلال هو

 ،املعامالت أحكام معرفة من مناص فال :الضوء هذا وعىل ،املعامالت
 فنيّاملكل أفراد مجيع اشتغال ّأن وبام أبواهبا، وتبويب ،قواعدها وتنقيح
 .)٣(»ًكفاية عليهم هلا يّالتصد وجب ،النظام اختالل يوجب بذلك
ِّرش هنا من  ةّاخلاص الترشيعات نّيتضم ٌواسع ٌباب اإلسالمي الفقه يف عُ
 أبناء عالقات مّلينظ ؛»املعامالت« بباب ّسمي البرشي التعامل بحاالت
 سواء وأحكامها، ّفقهيةال العناوين من الكثري نّويتضم بينهم، فيام اإلنسان

 أو ،»املتاجر« بباب عليه واصطلح ،ّقتصاديةاال عامالتامل يعالج ما منها
 .شاكله وما »النكاح«كـ ،غريها أو ،»التجارة«

                                                 
 . باب آداب التجارة،١٥٤ ص٥ج: الفروع من الكايف )١(
 .٥٩١ص: املقنعة) ٢(
 .٣ ص٢ ج:مصباح الفقاهة) ٣(
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   ا حث عن حقيقة ا يعةّهميأ .٢
 امف ؟ّفقهيةال العناوين حقائق معرفة إىل احلاجة وجه هو ما: لءتساُي قد

 هو وما ؟اإلجارة عقد حقيقة أو ـ ًمثال ـ البيع حقيقة معرفة إىل احلاجة هي
 حقائق معرفة يف الفقهاء يامرسه الذي لّوالتأمّ الدقة هذهّ كل إىل الداعي
 بحثنا؟ّ حمل هو الذي البيع عقد ّسيام العقود، تلك

 من الكثري يفـ  وقع قد »البيع« عنوان ّإن: نقول اإلجابة مقام يف
 وال به، ّختتص التي األحكام من ملجموعة ًموضوعاـ  والروايات النصوص

 ،واخليارات والعوضني، ،البائعني كرشائط العقود، من غريه فيها اركهيش
ّ ح  با يار ّا يعان«: × قوله يف كام فقط، البيع عىل تنطبق التي وغريها،

 .)١(»يف قا
 من ّنطمئنّ حتى ؛البيع هذا حقيقة معرفة يف ّتأملوال البحث من ّفالبد

 العرف، لدى ًواضحا كان نإو البيع مفهوم ّنإف عليه، األحكام تلك تطبيق
 يفـ  ًمثالـ  فيختلف وتطبيقاته، حدوده يف االشتباه عدم يعني ال ذلك ّأنّإال 
 يمكن هل أو ؟ًعينا فيه املبيع كون من ّالبد مأ املنافع، مبادلة يشملأ البيع ّأن
 فيه؟ ًعوضاـ  ًمثالـ  احلقوق أو ّاحلر عمل جيعل أن

 هذا وجد هنا ومن وغريها، األسئلة هذه عن اإلجابة من للفقيه ّوالبد
 .البحث من سعّاملت

 أحكام عليه بّترتت هّنإ حيث البيع ّإنّثم «: + اخلوئي دّالسي قال
 ـ والثمن املثمن يف الكيل أو بالوزن العلم اعتربـ  اخليارات كبعض ـ ةّخاص
 عىل للغرر ًموجبا هبام اجلهل يكن مل نإو ـ واملوزون املكيل من كانا إذا
 يف حدمهاأ فجعل ة،ّاملالي يف متساويني واحلنطة الشعري كان إذا كام شهور،امل

                                                 
 . ٥ ص١٨ ج:وسائل الشيعة إىل حتصيل مسائل الرشيعة )١(
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 ّفالبد ـ ذلك بمقدار علم دون من ،األخرى ةّالكف يف وبمقداره امليزان ةّكف
 .)١(»العقود ةّبقي بني من ةّخاص ًآثارا عليه بّلنرت ؛البيع مفهوم حتقيق من لنا

 يف آخر عنوان ّأي أو ـ البيع قيقةح بيان من املراد ّأن :إىل التنويه وجيب
 أو ّباحلد وتعريفه ،املفهوم لذلك ةّاملنطقي احلقيقة بيان هو ليس ـ الفقه
 أو ،انّالتام والرسمّ احلد ذلك يف سواء املنطق، علم يف املصطلح الرسم

 بةّاملرك ةّاحلقيقي للامهيات يكونانّ إنام والرسمّ احلد ّألن وذلك الناقصان؛
 العناوين من فهو  ـّفقهيةال العناوين وسائرـ  البيع اّأم فصل،وال اجلنس من

 هبذا ـ له وليس ة،ّاليومي معامالهتم لتسيري ؛العقالء اعتربها التي ةّاالعتباري
 رسمـ  ًأيضاـ  له وليس وفصل، جنس من بةّمرك ،ةّحقيقي ةّماهي ـ العنوان

 من ةّمركب ّحقيقيةة ّ ماهيله الذي ـ ًمثال ـ اإلنسان بخالف ناقص، أو ،ّتام
 بعض عليه تعرض أن ويمكن الناطق، :وهو وفصل احليوان، :وهو جنس

 فّيعر ّ فإنهوالضاحك، ،كاملايش املفاهيم، من غريه عن زهّومتي العوارض
 .نيّاملنطقي الرسم أو ّباحلد
 »اإلجارة« و »البيع«ـ كـ ّفقهيةال واملفاهيم العناوين تعريف من املراد اّأم

 العناوين تلك ألفراد ًجامعا يكون ،اّم ٍتعريف ذكر فهو  ـوغريها »الصوم«و
  ـ األشكال من شكل ّبأي ـ مرادهم وليس األغيار، دخول عن ًومانعا

 .نيّاملنطقي والرسم ّباحلد التعريف
 عبائر البيع تعريف يف ذكروا مّأهن :اعلم«: + النائيني ّحققامل قال
 عىل البيع اشتامل لعدم ؛ّحقيقية فاتّعرم ال ،ةّتقريبي تعاريف هاّكل ،خمتلفة
 .)٢(»باحلدود املحدودة ّاملهيات كسائر ،والفصل اجلنس

                                                 
 .١٠ ص٢ج: حمارضات يف الفقه اجلعفري )١(
 .٨٤ ص ١ج: املكاسب والبيع) ٢(
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٢٤

 املرادّثم  للبيع، اللغوي التعريف عنً الّأو + ِّاملصنف يبحث هنا ومن
 ،ةّرشعي حقيقة له وهل له، االصطالحي املعنى يبحثّثم  العرف، عند منه
 العريف؟ ومهومفه اللغوي معناه وراء ّمترشعية أو
  ة ا يع   الفقه اإلسال ّ  وقعي.٣

 واإليقاعات، والعقود، العبادات،: هي أبواب، أربعة إىل الفقه يقسم
 لعلامء الفقهي الرتاث يف ةّمر ّولأل التقسيم هذا ظهر وقد ،واألحكام
 تبويب يف اعتمده الذي ،)هـ٦٧٦ ّاملتوىف( + ّاحليل ّحققامل يد عىل الطائفة

 ةّمنهجي عىل التقسيم هذا وقام ،»اإلسالم رشائع« ّالقيم كتابه يف األبحاث
 بقصد مّيتقو ما: إىل هامّقس؛ حيث ةّرشعيال لألحكام ّعلمي وتقسيمّعلمية 
 ال أو ،اللفظ إىل حيتاج أن اّإم: والثاين العبادات، :ّولواأل وغريه، القربة،
 الطرفني من اللفظ إىل جحيتا نأ اّفإم ّولاألّأما  األحكام، هو :والثاين حيتاج،

 .اإليقاعات :والثاين العقود، :ّولواأل واحد، طرف من أو
 :ٍمعان ثالثة حدأ به ويراد طلقُي فقد املعامالت، مصطلحّأما 
 املعاملة وهو القربة، بداعي إتيانه عىل تهّصح فّتتوق ال ما :ّولاأل
 تهاّصح تكون التي وهي ،ّاألخص باملعنى العبادة وتقابله ،ّاألعم باملعنى

 يف العبادات اعد ماّ كل املعنى هذا فيشمل القربة، بداعي إتياهنا عىل ةّتوقفم
 يف معتمد هو كام واملعامالت، ،العبادات: إىل الفقه مّسفيق الفقه، أبواب
 ،العقود :املعنى هذا يف فتدخل احلارض، عرصنا يف ةّالعملي الرسائل تبويب

 .واألحكام ،واإليقاعات
 جانب من ولو ًمطلقا، اإلنشاء عىل تهّصح ّتوقفت ما ووه :الثاين
 من ّخصأ فيكون األحكام، دون واإليقاعات، العقود :فيشمل واحد،

 .ّولاأل
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 هو املعنى وهذا الطرفني، من والقبول اإلجياب عىل ّتوقفي ما :الثالث
 .اإليقاعات يشمل وال فقط، بالعقود ّخيتص؛ إذ املعاين ّخصأ

 ،عبادات إىل الفقه مواّقس مّأهن :فاعلم«: + نيالنائي ّحقق املقال
 ....وأحكام ،ومعامالت

 :ٍمعان عىل تطلقـ  ًأيضاـ  واملعاملة 
 املعاملة :وهو القربة، بداعي إتيانه عىل تهّصح ّتوقفت ال ما: ّولاأل
 عىل ًاّتوقفم يكن مل سواء ،ّاألخص باملعنى للعبادة املقابل ،ّاألعم باملعنى
 .جانبني من أو واحد، جانب من ّقفتو أو اإلنشاء،
 وهذا ،واحد جانب من ولو ،ًمطلقا اإلنشاء عىل ّتوقفي ما: الثاين

 .ّولاأل منّأخص 
 الثاين منّ أخص وهذا جانبني، من اإلنشاء عىل ّتوقفي ما: الثالث

 .)١(»بالعقود النحصاره ًأيضا؛
 تنقسم قودالع ّأن ـ لّمفص تقسيم يف ـ ذكر + النائيني ّحقق املّنإّثم 

 :إىل
 بحيث وبقاء، ًحدوثا ،اإلذن عىل ّتوقفت ما: وهي ،ةّاإلذني العقود ـ١
 .واألمانة ،ةّاإلذني كالوكالة ، هئبانتفا تنتفي
 :إىل وتنقسم وااللتزام، العهد عىل تشتمل ما: وهي ،ةّالعهدي العقود ـ٢
 ما، ٍمرأ عىل ًقاّمعل فيها املنشأ كان ما: وهي ،ةّتعليقي ةّعهدي عقود ـ أ

 .ةّوالوصي كاملراماة،
ًمعلقا فيها املنشأ يكون ال ما: وهي ،ةّتنجيزي ةّعهدي عقود ـ ب ّ. 

                                                 
 .٨١ ص١ ج:املكاسب والبيع) ١(
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٢٦

 .ةّمتليكي وغري ة،ّمتليكي: إىل ينقسم القسمني هذين من ّوكل
 :منهام ّوكل باملنافع، قةّواملتعل باألعيان، قةّاملتعل: إىل ةّالتمليكي وتنقسم

 .ضةّمعو غري أو ،ضةّمعو تكون نأّإما 
 ضةّاملعو وغري كالبيع، باألعيان، قةّاملتعل ضةّاملعو ةّالتمليكي فالعقود

 .كاهلبة باألعيان، قةّاملتعل
 غريّأما و فكاإلجارة، باملنافع، قةّاملتعل ّاملعوضة ةّالتمليكي العقودّأما و
 ال ،للمنفعة ًمتليكا كوهنا عىل ًاءبن فكالعارية، باملنافع قةّاملتعل ضةّاملعو
 .تهاإباح

 ّاملعوضة ،ةّالتمليكي ،ةّالتنجيزي ،ةّالعهدي العقود من البيع ّأن :لّفتحص
 .)١(باألعيان قةّاملتعل

  ّفقهية ودورهما    ديد العناو ن الّ وا ع  العر ّا ع  ا لغوي .٤
 يف املرجع هو فام ما، ٍعنوان أو ،ٍبموضوع ّتعلق ّرشعي حكم ورد إذا

 عىل للحكم الصحيح التطبيق يضمن بام وانالعن ذلك من املراد تشخيص
 فيه الوجوب قّتعل ،ّرشعي حكم ـ ًمثال ـ الصالة فوجوب موضوعه؟
 من املراد ملعرفة الطريق هو ما :الواجب هذا امتثال إحراز وألجل بالصالة،

 الصالة؟ عنوان عليه يصدق الذي والفعل اللفظ، هذا
 كان إذا ّعام يبحث أنـ  احلالة هذه مثل يفـ  الفقهاء لدى ّواملتعني

 عليه يصطلح ما وهو اللفظ، هلذا ًجديدا ًمفهوما اخرتع قد الشارع
 عىل عةّاملترش تعارف آخر معنى منه أراد هّنأ أو ،»ةّالرشعي احلقيقة«بـ

                                                 
 .٨٣ ـ٨١ ص١ج: املكاسب والبيع: الحظ) ١(

 ّحقق يف تقريره لبحث امل+ اخلونساري الشيخ موسى ـ ًأيضاـ كام ذكر هذا التقسيم 
 .)٨٨ ص١ج: منية الطالب يف رشح املكاسب: راجع( .+ النائيني
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 ؟)١(»ّترشعيةامل احلقيقة«بـ ىّيسم ما وهو تشخيصه،
 إىل الرجوع من ّفالبد ،ّمترشعية أو ،ةّرشعي حقيقة له يكن مل إذاّأما 
 إىل يرجع منه االصطالحي املعنى إرادة حيرز مل نإو االصطالحي، معناه
 ٌدور املعنيني هذين منّ كل ملعرفة يكون هنا من اللغوي، أو العريف املعنى
 حتديد يف إليه يرجع الذي األصل النّيشك فهام االستنباط، ةّعملي يف ّهام

 .املعاين من غريمها إرادة يثبت مل إذا فيام ،ّفقهيةال العناوين
 صلأ يف للفظا له املوضوع املعنى :هو اللغوي فاملعنى :واضح هو وكام
 ،للفظا استعامل من العرف يريده الذي املعنى :فهو العريف املعنىّأما  اللغة،
 علم،ّ كل يف االختصاص أصحاب كعرف ،ٌّخاص ٌعرف :بالعرف يراد وقد
 ما وهو ،ّالعام العرف به ادير وقد االصطالحي، باملعنى ىّيسم ما وهو
 العريف املعنى تقديم يف العلامء بني البحث وقع وقد العريف، باملعنى ىّيسم
 ،البيع تعريف يف احلال هو كام منهام،ّ كل اختلف إذا فيام اللغوي املعنى عىل
 مبادلة«: هو للبيع اللغوي املعنى ّأن :+ الشيخ ذكر فقد ذلك، ضحّسيت كام
 .ًعينا بكونه ضّاملعو اختصاص يرى العرف ّأن :منه ستظهراّثم  ،»بامل مال

 اللغوي عىل العريف املعنى تقديم إىل املشهور ذهب فقد حالّ كل وعىل
 .التعارض عند

 أن ّفالبد الشارع كالم يف ورد لفظ ّكل« :+ القوانني صاحب قال
 منه اداملر يعلم مل وإن ًا،ّجمازي ىمعن كان ولو منه، إرادته علم ما عىل حيمل
 ّخاص اصطالح له ثبت سواء اصطالحه، حقيقة عىل حيمل أن من ّفالبد
 ،ًأيضا ذلك يعلم مل وإن زمانه، أهل اصطالح هو كان بل يثبت، مل أو فيه

                                                 
شاء   بتفصيل أكثر يف البحوث املقبلة إنّترشعيةة واملّض إىل بيان احلقيقة الرشعيّنتعر) ١(

 . تعاىلاهللا
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 .النقل عدم أصالة بضميمة ،أحدمها وجد إن العريف أو اللغوي عىل فيحمل
 حتصيل يف ىّفيتحر دّتعد إن] و [فهو، )دّواحت( منهام واحد وجد فإذا
 ،مقتضاه عىل يعملّثم  للمراد، نةّاملعي القرينة، أو ماراهتاأ باستعامل احلقيقة

 .ّتوقفال أو ،الرتجيح من
ّ حمل فهو عة،ّاملترش عرف هو العريف املعنى كان فإن كالمها، وجد وإن
 إلفادة ؛ّالعام العرف تقديم فاملشهور ّوإال ة،ّالرشعي احلقيقة ثبوت يف النزاع

 .)١(»أظهر ّولواأل النقل، عدم ألصالة اللغة؛ مّيقد: وقيل ذلك، اءاالستقر
 اللغوي بكالم يؤخذ فهل اللغوي، باملعنى األخذ إىل األمر انتهى إذاّثم 

 غريه؟ عىل ةّحج فيكون ،حتديده يف
 قول ةّيّحج«بـ يعرف فيام ،املسألة هذه يف العلامء بني البحث وقع
 معاين حتديد يف اللغوي إىل  الرجوع ةّصح يف اآلراء فاختلفت ،»اللغوي
 يشرتط ًشهادة لكونه أم اخلربة، أهل من باعتباره بقوله يؤخذ هلف األلفاظ،

 مسألةّ أهنا أم د؟ّوالتعد العدالة من ،الشهادة باب يف يشرتط ما فيها
 كالمه يعترب وال بدلوه، أدىل قد ًجمتهداّ إال اللغوي يكون وال ة،ّاجتهادي
 مثله؟ ٍجمتهد عىل ةّحج

 يرى فيام ،)٢(ةّيّباحلج القول :منيّاملتقد من املشهور إىل نسب وقد
 .االطمئنان أورث إذاّ إال ،اللغوي قول ةّيّحج عدم :رونّاملتأخ

 من منيّاملتقد بني املشهور ّوكأن«: + الصدر الشهيد ستاذناأ قال
ّجيةاحل هو علامئنا  ،عليه اإلمجاع دعوى :+ املرتىض ّالسيد إىل نسب وقد ،ّ
ّجيةاحل عىل هبا ّاستدل وقد ـ  األصول علامء منـ  ّتأخرينامل مشهور َّنأّ إال ،ّ

                                                 
 .، طبعة حجرية٣٥ ص:قوانني األصول) ١(
 .٢٨٦ص: صولكفاية األ: راجع )٢(



  ٢٩........................................................................ّمتهيدية بحوث

 

ّجيةاحل عدم إىل ذهبوا ّ«)١(. 
ّحجية عىل ّاستدل فقد ة،ّاخلاص تهمّأدل والنافني املثبتني من ٍّولكل  قول ّ
 اللغوي إىل الرجوع عىل القائمة العقالء وسرية باإلمجاع،ـ  ًمطلقاـ  اللغوي

 االنسداد ماتّمقد بجريان االستدالل إىل إضافة اخلربة، أهل من عتبارهبا
 .)٢(األصول كتب يف املذكورة ةّاألدل من وغريها اللغات، باب يف الصغري
 القائمة العقالء وسرية ،اإلمجاع يف + األنصاري الشيخ ناقش وقد

 ّققحت مع اللغوي إىل الرجوع عىل نّيدال امّبأهن :اللغوي إىل الرجوع عىل
 ّأن كام اخلربة، أهل من هّنأ عىل ال والعدد، العدالة من ،الشهادة رشوط
 تشخيص يف ينفع فال املجازي، من احلقيقي املعنىـ  عادةـ  ّيعني ال اللغوي
 مع اللغة أهل إىل الرجوع ّأن: فاإلنصاف«: القول إىل + وانتهى الظواهر،

 من فيه باملستعمل العلم حيصل مقامات يف اّإم: الشهادة رشوط اجتامع عدم
 امتّاملسل من كونه يعلم وجه عىل ،له  ـأزيد أو ،واحدـ  ّلغوي ذكر دّجمر
 هلا مجاعة إرسال من ّفقهيةال باملسألة العلم حيصل قد كام اللغة، أهل عند

 الرشعي التكليف لعدم فيها؛ يتسامح مقامات يف اّوإم ،امتّاملسل إرسال
 قّتتعل ال رواية أو خطبة تفسري أريد إذا كام ،اللغوي باملعنى العلم بتحصيل
 العمل، من ّوالبد ،العلم طريق فيه ّانسد مقام يف اّوإم ،ّرشعي بتكليف
 .اللغة أهل بقول املستند الرشعي باحلكم ّبالظن فيعمل
 الكتاب ألفاظ يف للعلم املفيد الغريـ  اللغوي قول طرح ّأن: مّيتوه وال
 الندفاع ؛األحكام غالب يف االستنباط طريق النسداد مستلزمـ  ّةوالسن

                                                 
 .، مباحث احلجج واألصول العملية٢٩٥ ص٤ج: بحوث يف علم األصول )١(
ـ ٢٩٥ ص٤ج: بحوث يف علم األصول:  راجع،طالع عىل تفاصيل هذا البحثلال) ٢(

 .٣٥٥ـ ٣٤٩ ص:حكامهأقسامه وأته وّيّ، دراسة يف حجّ والظن؛٢٩٩
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٣٠

 - ونحوه »الصعيد« كلفظ ،وندر ّشذ ماّإال ـ  اللغات ّمواد أكثر ّبأن: ذلك
 .)١(»خيفى ال كام واللغة، العرف من معلوم

 يكون ال ـ ّتأخرينامل رأي عىل ـ اللغوي قول ّأن :ذكرناّ مما ضحّات ،إذن
 ّققحت  ٍموضع يف أو ته،ّصحب طمئناناال أورثنا إذاّ إال اإلطالق، عىل ةّحج
 .ًفعال االنسداد فيه

 التعريفـ  بحثه ّأول يفـ  + األعظم الشيخ ذكر فقد :حالّ كل وعىل
 الكثري منه يستظهر أن حاولو له، العريف لمفهومل ضّتعرّثم  للبيع، اللغوي

 .ًاّحق أو منفعة املثمن كون عىل انطباقه كعدم ،احلدود من
  ه ا لك وحقيقت.٥

 من املراد هو فام لعمرو، الدار وهذه لزيد، الكتاب هذا: نقول عندما
 ءيش هناك فهل ؟»ملك إضافة« أو ،ّامللكيةب عنها ّيعرب التي النسبة هذه

 النسبة أم ،ّامللكية باإلضافة يهّنسم الذي هو وزيد الكتاب وراء ّخارجي
 اخلارج؟ يف له وجود ال اعتباري يشء

 :أقسام ثالثة إىل ةّحققاملت األمور الفلسفة علامء مّقس: ذلك توضيح
 بمراتبه، اخلارج وعاء يف ةّحققاملت ةّاخلارجي املوجودات: ّولاأل
 .وغريها والنفس، ،واحلجر ،كالشجر
 أن دون ة،ّاخلارجي احلقائق من تنتزع التي ،ةّاالنتزاعي املفاهيم: الثاين

 املنضدة فوق كتابال ككون االنتزاع، ئمناش وراء ّمستقل وجود هلا يكون
 واملنضدة، الكتاب عرض يف ٍكيشء ،اخلارج يف هلا ّقق حتال ةّالفوقي ّنإف ًمثال؛
 .نةّاملعي اهليئة تلك من املفهوم هذا العقل انتزع امّوإن

                                                 
 .١٧٤ ص١ج: فرائد األصول) ١(
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 احلياة، لتسيري املعترب يعتربها التي املحضة، ةّاالعتباري األمور: الثالث
 الكتاب فكون ة،ّاالعتباري ّمللكيةاو ة،ّكالزوجي عليها، اآلثار بعض وترتيب
 ّامللكية هذه امّوإن والكتاب، زيد غري ًخارجا يشء وجود يعني ال لزيد ًملكا

 من ،الكتاب يف فّالترص من كتمكينه عليها، األثر لرتتيب العقالء وضعها
 ّقيقيةاحل ّامللكية :ّعتباريةاال ّامللكية هذه وتقابل ،ذلك وغري ،وهبته ،بيعه

 .اسمه ّجل الباري وهو احلقيقي، باملالك ةّاملختص
 التي ةّالفلسفي املقولة تشخيص عند يقف أن األعالم بعض حاول هنا من
 )١(اجلدة مقولة يف ُتدرج أن يمكنّ أهنا فاعتربوا ّامللكية، اإلضافة حتتها تندرج

 .)٢(ةّالنسبي املقوالت من املقولتني اتكل تدام ما سواء، ٍّحد عىل واإلضافة
 عن عبارةـ  موالاأل باب يفـ  ّامللكية ّإن«: + النائيني ّحققمل اقال
 :مراتب هلا ّفإن اجلدة، مقولة من مرتبة

 ًحقيقة، له اليشء يكون بحيث حقيقة، اليشء وجدان مرتبة: األوىل
ِو { ملخلوقاته سبحانه اهللا بملك ّخيتص وهذا  ِ ُ لك َ ِا سماوات ُْ َ َ ِواألرض   ْ َ ْ َ...{ 

                                                 
ّاجلدة، وتسم«: َدةِقالوا يف تعريف مقولة اجل) ١( َ اهليئة احلاصلة من :  وهي، امللك:ًى أيضاِ

 واملوضوع هو املحاط، ، بحيث ينتقل املحيط بانتقال املحاط،إحاطة يشء بيشء
ّة كإحاطة إهاب احليوان به، واإلحاطة الناقصة كام يف التقمص ّفاإلحاطة التام

ّوالتنعل والتختم ونحو ذلك ل، وغري ّكام يف املثال األو ،ةّ جدة طبيعي: وتنقسم إىل،ّ
 .» كام يف غريه من األمثلة،ةّطبيعي
ّا اإلضافة فقد عرفوها بأهنّأم هيئة حاصلة من نسبة اليشء إىل يشء آخر منسوب «: اّ

 فيها نسبة األخ ّل املنسوب إليه، كهيئة اإلضافة التي يف األخ، فإنّإىل اليشء األو
: هناية احلكمة(. »ةّاملنسوب إليه باألخوة إىل أخيه املنسوب إىل هذا األخ ّباألخو

 .)١٧٣ و١٦٣ص
 .١٦٢ص: هناية احلكمة: راجع) ٢(
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 التقريب، بنحوّ إال املعنى هذا كنه إدراك يمكن وال ،)١٨٩: آل عمران(
 للصور الناطقة النفس وجدان هوـ  اكتناهه يمكنناّمما ـ  به يشء وأشبه

 هّأنّ إال احلقيقي، بالوجدان هلا واجدة النفس ّإن؛ حيث صقعها يف املرتسمة
 ،ئهاوبار بمبدعها قائمة لكوهنا ـ بذاهتا قائم غري النفس وجود كون ملكان
 ولذا ؛كذلك ًأيضا هلا املرتسمة الصور وجدان كوني ـ لوجودها ةّنفسي فال
 .ًاّتقريبي التمثيل صار

ًحسا، اليشء وجدان مرتبة: الثانية  :أعني ّوالتعمم، ّكالتقمص وذلك ّ
 ومن ًمثال، اإلنسان عىل والعاممة القميص إحاطة من احلاصلة اهليئة

 إذا حتصل فال ة،ّاخلاص اإلحاطة من ّ إالحتصل ال اهليئة تلك ّأن :الواضح
 .آخر جانب يف واإلنسان جانب يفـ  ًمثالـ  القميص كان

 وجدان اعتبار :عن عبارة وهي ًاعتبارا، اليشء وجدان مرتبة: الثالثة
 عنها، املبحوث ّامللكية وهي آخر، ليشء اليشء كون واعتبار اليشء،

 واململوك، املالك بني ،خمصوصة وإضافة ،ةّخاص علقة: هي وحقيقتها
 وهذا ة،ّوالعرفي ّرشعيةال لألحكام موضوعة وهي بينهام، ٍصلّمت ٍكخيط
 االعتباري ال االعتبار، عامل يف موجود ،ّحيس غري اعتباري أمر اخليط
 تلك ّإن وحيث األمر، نفس يف واقعية له بل األغوال، أنياب :بمعنى

 ليشء ،باملالك عنه ّعربي يشء وجدان عن عبارة بعينها هي ةّاخلاص اإلضافة
 وجود ال ،ّاعتبارية جدة هاّلكن اجلدة، مقولة من اّإهن: قلنا باململوك، عنه َّيعرب
 ّصح ،واململوك املالك بني ةّخاص إضافة حقيقتها ّإن وحيث األعيان، يف هلا
 .)١(»ٌوجه ٍّولكل ون،ّحققامل عليه كام ،اإلضافة مقولة يف باندراجها :يقال أن

 ّعتباريةاال اتّامللكي يف واململوك املالك بني القائمة ضافةاإل ّإنّثم 
                                                 

 .٨٥ـ  ٨٤ ص:املكاسب والبيع) ١(
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 :قسمني عىل تكون أن يمكن
 مسبوقة تكون ال ما: وهي ة،ّليّاألو ّامللكية اإلضافة :ّولاأل القسم
 .بالصيد للسمك اإلنسان كملك آخر، شخص إىل باإلضافة

 :إىل ةّليّاألو ّامللكية وتنقسم
ّاألولية .١  : إىل موتنقس ،ةّاألصلي ّ
 ّملكية يف كام منشأ، من منتزعة تكون ال ما وهي ة،ّالذاتي ةّاألصلي .أ

 فعله، عىل له سلطنة هي بل حقيقة، ّملكية ليست وهي ألفعاله، اإلنسان
 .أفعاله عىل طّومسل خمتار هّنأ :بمعنى
 خارجي، منشأ إىل انتزاعها حيتاج ما: وهي ة،ّالعرضي ةّاألصلي .ب
 :ثالثة أمور حدأ عاالنتزا منشأ ويكون
ًأوال  يملك كام ة،ّاألصلي للمباحات اإلنسان ّملكية يف كام احليازة، :ّ
 .الرشع قبل ثابت عقالئي أمر باحليازة ةّوامللكي وغريه، املباح، :بالصيد
 ة،ّمالي له ًشيئا منه فيصنع له، ةّمالي ال ًشيئا يأخذ كمن الصنعة، :ًثانيا
 ّنإف لصانعه، ًملكا ويكون ًماال، يصبح ّفإنه ،ًكوزا منه فصنع ًطينا خذأ كمن
 .الصنعة هي الصورة هذه يف ّامللكية انتزاع منشأ

 ّ فإنهالنهر، من باملاء يأيت كمن األعامل، من بالصنائع يلحق ما :ًثالثا
 .له مالية ال النهر يف كان نإو له، ًمملوكاً ماال يكون

 منه فيصنع ،ًشباخ حيوز كمن ة،ّللملكي سببني اجتامع من مانع وال
 بالصنعة ًومالكا ،)اخلشب( ةّاملاد بلحاظ باحليازة ًمالكا يكون ّ فإنه،ًاّكرسي

 .)الكريس( الصورة بلحاظ
ّاألولية .٢  ه،أموال نتائج وبني اإلنسان بني تكون ما وهي ة،ّالتبعي ّ
 تبعب تكون اّ فإهنالبقر، ولبن الغنم، وصوف الدجاج، لبيض تهّكملكي
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 .لألصل تهّملكي
 بإضافة مسبوقة تكون ما: وهي ة،ّالثانوي ّامللكية اإلضافة :الثاين القسم

 : قسمني عىل وهي آخر، شخص إىل ّملكية
 إىل تنتقل اّ فإهنة،ّوالوصي رثكاإل ،ّاختياري غري سبب من تنشأ ما .١

 .اختياره دون ليهإ واملوىص الوارث
 والصلح بيعكال ،بالعقود حيصل ما وهو ،ّاختياري بسبب شأنت ما .٢
 .)١(البحثّ حمل هو القسم وهذا وغريها، جارةواإل

   العقد وحقيقته.٦
 كام وأقسامها، املعامالت، باب يف ّامللكية حقيقة عىلـ  سبق فيامـ  فناّتعر
 البيع ّأن وبام واإليقاعات، العقود من املعامالت أقسامـ  ًأيضاـ  ذكرنا
 تساعدنا نتائج من العقد حقيقة انبي عىل بّترتت ملا ًونظرا العقود، يف يندرج
 البحث هذا يف نتناول  ـالبيع حقيقة بيان منـ  فيه نحن ملا ّالتام الفهم عىل
 من موضع غري يف املطلب هذا رّلتكر ؛اإلجياز من بيشء العقد حقيقة بيان

 :، فنقولالكتاب
 .ّاحلل نقيض: ًلغة العقد
ْالعقد«: منظور ابن قال ِّاحلل، نقيض َ َعقده َ َ ُيعقده َ ِ ْ ًعقدا َ ْ : ُويقال... َ
ُعقدة ومنه العهد، وكذلك معقود، فهو احلبل عقدت َ ْ َوانعقد النكاح، ُ ُعقد َ ْ َ 
 .)٢(»ًانعقادا احلبل

َعقد«: الزبيدي وقال َ َاحلبل َ ْ َوالبيع َ ْ َوالعهد َ ْ ُيعقده َ ْ َُ ًعقدا ِ ْ َفانعقد َ ُشده: َ َّ َ .
                                                 

 .١٠ـ ٩ ص٢ج: حمارضات يف الفقه اجلعفري: الحظ التقسيم يف) ١(
 .عقد: ّ، مادة٢٩٦ ص٣ج: لسان العرب) ٢(
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َرصح والذي َّ ُأئمة به َ َّ ِ ِاالشتقاق َ َ َّأن: ِ َأصل َ ِالعقد َ ْ ِنقيض َ ِّاحلل، َ َعقده َ َ ِيعقده َ ْ َ 
ًعقدا ْ ًوتعقادا َ َ ْ َّوعقده َ َانعقد وقد َ َوتعقد، ْ ََّ ِالعقود ِأنواع يف ُاستعملّثم  َ ُ  من ُ

ُوالعقود ِالبيوعات ِاستعملّثم  وغريها، ُ ْ ِاجلازم ِواالعتقاد التصميم يف ُ َ«)١(. 
 هيـ  الفقه يفـ  العقود من املراد ّأن :مّتقد فقد ًاصطالحا،ّأما و

 قبال يف ،الطرفني من والقبول اإلجياب عىل تهاّصح ّتوقفت التي املعامالت
 .العقود من وغريها واإلجارة، والنكاح، البيع، كعقد اإليقاعات،
 أن ويمكن ،ّاحلل يقابل ما للعقد اللغوي املعنى كان إذا: يتساءل وهنا

 يكون وأين االصطالحي؟ املعنى وبني هبين املناسبة هي فام بالربط، عنه ّيعرب
 ؟ّرشعيةال العقود يف الربط

 يف يكون ّرشعيةال العقود يف الربط: نقول التساؤل هذا عن اإلجابة ويف
 .العقود تلك ىّبمؤد املتعاقدين منّ كل التزام

 وقال ،»بعتك« :زيد فقال عمرو، إىل كتابه زيد باع إذا: ذلك توضيح
 التزمـ  نفسه قرارة يفـ  البائع ّأن :عىل ّيدل اباإلجيّ فإن ،»قبلت«: عمرو

ـ  ًأيضاـ  املشرتي ّأن :عىل ّيدل والقبول الثمن، ويأخذ الكتاب يعطي نأب
 بنفس قائم ّنفساين أمر االلتزام وهذا الكتاب، ويأخذ الثمن يعطي نأب التزم
 ناكفه :وعليه ًا،ّاعتباري ًأمرا وليس النفس، صقع يف ّقق حتوله منهام،ّكل 

 هلذا إحداث هوو ،»بعتك«بـ عنه ّويعرب بالبيع، البائع من التزام: التزامان
 .»قبلت«بـ عنه ّويعرب بالقبول، املشرتي من والتزام البيع،

 بالثمن الكتاب مبادلة وهو ،واحد بيشء قاّتعل االلتزامني هذين ّأن وبام
 ربط فهناك ني،شيئ بني الربط هو العقد ّنأل ًعقدا؛ :ىّيسم أن ّصح ّاملعني،
 ًقائام حدمهاأ كان نإو واحد، بيشء قاّتعل كوهنام وهو االلتزامني، هذين بني

                                                 
 .قدع: ّ، مادة١١٥ ص٥ج: تاج العروس من جواهر القاموس) ١(
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 .املشرتي بنفس ًقائام واآلخر ،البائع بنفس
 هو ـ شيئني بني الربط :ًلغة هو الذي ـ عليهام العقد إطالق يف ّفالرس

 كان فلو ًمثال، درهم باملائة الكتاب مبادلة وهو ،واحد بيشء اّتعلق كوهنام
 عمرو والتزم آخر، شخص من آخر بكتاب الكتاب بمبادلة التزم قد زيد

 هذين عن ّيعرب أن ّصح ملا ًأيضا، آخر شخص من بثوب درهم املائة بمبادلة
 هو االلتزامني بني الربط فهذا بينهام، الربط لعدم ٌعقد؛ امّبأهن االلتزامني

 .للعقد احلقيقي املعنى
ّ كل التزام هو وعمرو زيد بني الواقع لعهدا«: + احلكيم ّالسيد قال

 نفس يف قائم حقيقي أمر االلتزام وهذا بالدينار، الفرس ببيع نفسه يف منهام
: زيد من وهو والكراهة، اإلرادة به ّتعلقت اختياري فعل وهو منهام،ّكل 

 فالفرق إمضاء، :عمرو ومن ،ابتداء :زيد ومن قبول، :عمرو ومن ،إجياب
 االلتزامني بني ما وألجل واألخذ، اإلعطاء بني الفرق قبيل من بينهام

 َّيعرب أن ينبغي فالعقد ّوإال بالعقد، عنهام ّربُع ّاخلاص الربط من املذكورين
 ومشدود ،باآلخر معقود أحدمها ّكأن ،العهدين بني ّاخلاص الربط عن به
 نبغيي والقبول فاإلجياب معاهدة، عقد: قوهلم اليوم عرفنا يف شاع ولذا ؛به
 نفس عىل العقد يطلق وقد نفسه، بالعقد ال ،العقد بموضوع عنهام ّيعرب أن

 .)١(»ّولاأل باملعنى العقد عن بّاملسب البيع
 عن التعبري ّنأ :ضحّيت ـ + احلكيم ّالسيد حّرص وكام ـ هنا من

 اللفظ؛ إذ السبب باسم بّاملسب تسمية باب من »العقد«ـب والقبول جياباإل
 ّحقق املكالم يف وقع كام ،االلتزامني بني والربط العقد ذلك عن احلاكي هو

 نقل عىل ّالدال اللفظ: هو العقد«: البيع تعريف يف قال؛ حيث + ّاحليل
                                                 

 .٣ص: هنج الفقاهة )١(
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 .)١(»معلوم بعوض آخر، إىل مالك من ملك،
 املبحث يف ضحّيت سوف كام ًأيضا، بالعقد عنه ّيعرب قد البيع ّنأ كام
 .ّ، وهو املبحث األولالتايل

  تائجا 
 :أمور مّتقدّ مما صّتلخ
 وإحساس ةّالبرشي املجتمعات رّتطو بعد املبادلة ظاهرة نشأت .١

ًأوال فظهرت حوائجه، بتوفري االستقالل إمكان بعدم اإلنسان  بشكل ّ
 .هأساس عىل التداول عيشوي النقد يكتشف أن قبل املقايضة،
 رشيعاتوالت القوانني من جمموعة وجعل باعتبار العقالء ّاهتم .٢
 االستغالل حصول دون وللحيلولة االقتصادي، التبادل ةّعملي لتنظيم

 بوابأ ّبكل ةّاخلاص األحكام بترشيع اإلسالم ّاهتم هنا ومن واالضطهاد،
 كان ملن امّسي ،حكاماأل تلك معرفة رضورة عىل ّثاحل ورد لذا ؛املعامالت

 .االبتالءّ حمل يف
 من للكثري ًموضوعاـ  ّفقهيةلا العناوين من كغريهـ  البيع وقع .٣

 لذا ؛املتعاقدين ورشوط ،اخليارات كبعض ة،ّاخلاص ّرشعيةال األحكام
 بنحو كان نإو أركانه، وحتديد ،وتعريفه حقيقته، بيان حول البحث ينبغي
 .املنطقي التعريف ال االسم، رشح
 الرشعي، احلكم بلحاظ متّقس أبواب، أربعة عىل الفقه حيتوي .٤
 هذه من ّولكل ،واألحكام واإليقاعات، والعقود، دات،العبا: وهي

 ّالتمليكية ّالتنجيزية العقود من فهو البيعّأما  أخر، وأبواب أقسام األقسام
 .باألعيان ةّتعلقامل ّاملعاوضية

                                                 
 .٢٦٧ ص٢ج: رشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام )١(
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 حتديد يف ًاّهام ًدورا والعريف اللغوي التعريف منّ كل ّيؤدي .٥
 عدم حالة يف إليه يرجع ذيال األصل النّيمث كوهنام ؛ّفقهيةال العناوين
 ذهب وقد ،غريمها آخر معنى رادةإ وأ ،ّترشعيةامل أو ّرشعيةال احلقيقة إثبات
 وقع كام التعارض، عند اللغوي عىل العريف املعنى تقديم إىل الفقهاء مشهور
ّحجية« يف نيّاألصولي بني البحث  :القدماء مشهور فاعتربه ،»اللغوي قول ّ
 االطمئنان يورث مل ما ةّبحج ليس هّبأن :فقالوا ،ّأخرينتامل مشهورّأما  ة،ّحج
 .تهّصحب

 التي ّعتباريةاال ّامللكية هيـ  املعامالت باب يفـ  ّامللكية من املراد .٦
 وليس عليها، اآلثار بعض وترتيب ة،ّاليومي حياهتم لتسيري العقالء يعتربها
ّأما  أسباهبا، بلحاظ أقسام ةّعد ّامللكية هلذه ّأن كام ،ّقيقيةاحل ّامللكية منها املراد

 .ةّاختياري ،ةّثانوي ،ّملكية إضافة: فهيـ  بالبيع احلاصلةـ  ّامللكية اإلضافة
 الربط: املعامالت باب يف واملراد ،ّاحلل نقيض: هو ًلغة العقد .٧
 لعالقة ؛والقبول اإلجياب عىل طلقأ نإو التزامني، بني احلاصل ّاخلاص
 .ةّالسببي



 
 
 
 
 
 

  ّولث األا بح
  حقيقة ا يع

 :التالية سائلامل وفيه
 للبيع اللغوي التعريف: األوىل املسألة •
 ًعينا ّاملعوض كون لزوم: الثانية املسألة •
 فعانمن امل الثمن كون جواز: الثالثة املسألة •
 ًثمنا وقوعه وجواز ّاحلر عمل: الرابعة املسألة •
  ًاعوض هاعلوج احلقوق: اخلامسة املسألة •





 
 
 
 

  ألة األو ا س
  ا عر ف ا لغوي  لبيع

 بيان املسألة  •
 تاريخ املسألة •
 النزاع يف تعريف البيعّ حمل حترير •
 تعريف املصباح •
 زيادة وتفصيل •

 ما هي النسبة بني البيع واملبادلة .١
 ؟ّ بامللكيةّهل ختتص املبادلة يف البيع .٢
 ّاعتبار مالية العوضني .٣
 من الذي يوجد البيع؟ .٤
  أم امللكيتني؟هل املبادلة بني املالني .٥
 هل البيع مبادلة أم تبديل؟ .٦

 ّأضواء عىل النص •





 
 
 
 
 
 
 
 

  :+ قال ا صنف 
ٍ مال بمالُمبادلة:   ـِ ا صباحِما عنَ ـ كِ   األصلَ، وهوِ  ا يعُكتاب ٍ.  
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٤٤

 
 
 

  بيان ا سألة
 تشخيص يف تهّومدخلي اللغوي، التعريف ةّمهيأـ  سبق فيامـ  ذكرنا
 ونقل ًلغة، بتعريفه البيع كتاب + ِّاملصنف ابتدأ افلذ ،ّفقهيةال العناوين

 مقام يف لكونه ّالبيعية؛ املعاملة ـ ّمر كام ـ هنا البيع من واملراد املصباح، كالم
 ،كالصلح األخرى، املعامالت سائر قبال يف املعاملة تلك حقيقة بيان

 هبذا البيع إىل »وهو« :قوله يف الضمري مرجع يكون لذا وغريها، ،واإلجارة
 عنده ّتوقفن سوف ما وهذا ،املشرتي وأ البائع فعل :بمعنى ال املعنى،

 .بالتفصيل

  تار خ ا سألة
 البحث ّأن :اهللا رمحهم األعالم الفقهاء من منيّاملتقد كتب يف عّالتتب ناّيدل
 اهلجري، اخلامس القرن أوائل يف طرح حقيقته وبيان البيع تعريف حول

 املرتىض ّالسيد هو للبيع تعريف إبداء حاول نم ّأول ّإن: يقال أن ويمكن
 به ينتقل عقد: البيع«: رسائله يف قال حيث  ـ)هـ٤٣٦( عام ّاملتوىفـ  +
 ،الصفة يف هلا خمالف أو ،مثلها بعوض ،غريه إىل شخص من مملوكة عني
 .)١(»الرتايض وجه عىل

 يف قال حيث ـ) هـ٤٤٧( سنة ّاملتوىفـ  + احللبي الصالح وبأ وتبعه
 املبيع يف ّترصفال استحقاق يقتيض عقد :البيع«: الفقه يف الكايف كتابه

                                                 
 .٢٦٥ ص ٢ ج : رسائل الرشيف املرتىض )١(
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 .)١(»وتسليمهام ،والثمن
 املبسوط يف وردأ فقدـ  )هـ٤٦٠( عام ّاملتوىفـ  + الطويس الشيخ اّمأ
 عني انتقال: هو البيع«: فيه قال ،»أقسامه وبيان البيع حقيقة« يف ًفصال
 .)٢(»الرتايض وجه عىل ،رّمقد بعوض ،غريه إىل شخص من مملوكة

 الفقهاء عّفتوس ،يمالعل البحث بساط عىل املسالة هذه طرحت وهكذا
 أخرى، تعريفات وإبداء ،الصدد هذا يف يطرح ماّ كل ومناقشة ،بحثها يف

 البيع، بحث ّأول يف هلا ضونّيتعر ،للفقهاء ةّاملهم املسائل من أصبحتّحتى 
 .ومناقشتها ،التعريفات من ملةجل + ِّاملصنف ذكر عند ضحّيت سوف كام

     تعر ف ا يعال اعّ  ل  ر ر
 ولكي .حقيقته وبيان ،البيع لتعريف البحث هذا + ِّاملصنف عقد
 مأ ،واحد ىمعن للبيع هل :نرى أنّ البد التعريف هذا يف النزاعّ حمل ّيتضح
 عنىامل هو وما املعاين؟ تلك هي فام ،عديدة ٍمعان له كان ذاإو ٍمعان؟ ةّعد

 حقيقته؟ بيان املراد
ًأوال :فنقول  .»الصيغة«و ،»املبادلة«و ،»العقد« :منه ويراد البيع يطلق: ّ

 ثالثة البيع هذا يف ّقق حتفقد عمرو، إىل كتابه زيد باع إذا: ذلك توضيح
 :أمور

 االلتزام وهذا باملبادلة، واملشرتي البائع منّ كل التزام :ّولاأل األمر
 الواقع الربط أو بالعقد، عنه ّاملعرب وهو السابق، لبحثا يف مّتقد ،ّحقيقي

 .التزامني بني
                                                 

 .٣٥٢ص: الكايف يف الفقه) ١(
 .٧٦ ص٢ ج: املبسوط يف فقه اإلمامية) ٢(
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٤٦

 يف النظر قناّدق وإذا والكتاب، الثمن بني املبادلة حصول :الثاين األمر
 يف ذلكّ تقدم كام ،اخلارج يف هلا وجود الّ أهنا :لوجدنا املبادلة هذه حقيقة
 املبادلةّأما  واملثمن، الثمن هو اخلارج يف املوجود؛ إذ ّعتباريةاال األمور بيان
 .املثمن عن ًعوضا الثمن وصريورة بينهام، ّاعتبارية إضافة فهي

 هي ـ ّعتباريةاال ـ املبادلة هذه ّأن :لوجدنا أخرى، ةّمر النظر قناّدق وإذا
 بكون التزم قد )البائع( فزيد النفيس، واألمر العقد هبا ّتعلق قد التي

 يف الكتاب بكون التزم قد )املشرتي( مرووع الكتاب، عن ًعوضا الدراهم
 ّاملعرب هي واملثمن الثمن بني ّعتباريةاال اإلضافة وهذه ًأيضا، درامهه قبال
 .باملبادلة عنها

 ّعرب ولذا االعتباري، األمر هذا هو البيع من املراد ّأن :ّيتضح هنا ومن
 القابل هو االعتباري األمر فهذا ،»بامل مال مبادلة«بـ املصباح، صاحب عنه

ـ  االلتزام وهو ،بالنفس ّحققواملت احلاصلـ  النفساين األمرّأما  لإلنشاء،
 .باإلنشاء ّحققيت ال ،ّحقيقي أمر فهو

 قول: وهي والقبول، اإلجياب عن احلاكية الصيغة هو :الثالث األمر
 أمرـ  اللفظهبذا ـ  الصيغة هوهذ ،»قبلت«: املشرتي وقول ،»بعت«: البائع

 أثناء وجد هّنأ :بمعنى الوجود، ّمترصم وهو الطرفني، من صدرّحقيقي 
 واملشرتي، البائع منّ لكل النفساين األمر عىل ّدل ّهولكن وانتهى، ّالتلفظ،

 .املبادلة هبذه التزما امّهنأ عىل ّيدل فهو
 واألمر االلتزام، :وهو ،ّ احلقيقياألمر: أمرين عىل ّتدل فالصيغة
 هذا داللةّ كيفية ّأما االلتزام، ّتعلقم هي التي ،املبادلة :وهو ،االعتباري
 األمر عىل باملطابقةّ يدل البائع من »بعت« لفظ ّنإ :العلامء قال فقد اللفظ،

 األمر عىل وبااللتزام م،ّتقد كام ،املبادلة لتلك موجد هّألن االعتباري؛



  ٤٧................................................................للبيع اللغوي التعريف

 

 اللتزاما عىل ّفيدل اإلنشاء، مقام يف وروده بقرينة عنه، ٍحاكّ ألنه النفساين؛
 .البائع إىل بالنسبة هذا النفيس،
 األمر عىل باملطابقةّ يدل »قبلت«: قولهّ فإن املشرتي، إىل بالنسبةّأما 
 ،له ٍممض هو بل بلفظه، االعتباري لألمر ًموجدا ليس املشرتي؛ إذ النفساين
 ّويدل باملبادلة، النفيس وااللتزام القبول عىل باملطابقة ّفيدل به، ٌوقابل
 .املبادلة وهي ،االعتباري األمر عىل تزامباالل

 عمرو عىل فرسه زيد باع إذاّ أنه :خيفى ال«: + احلكيم ّالسيد قال
 :أمور فهناك بدينار
ـ  نفسه يفـ  منهامّ كل التزام وهو ،وعمرو زيد بني الواقع العهد: ّولاأل
 ،منهامّ كل نفس يف قائمّ حقيقي أمر االلتزام وهذا بالدينار، الفرس ببيع
 ومن ،إجياب :زيد من وهو والكراهة، اإلرادة به ّتعلقت ،اختياري فعل وهو
 قبيل من بينهام فالفرق إمضاء، :عمرو ومن ،ابتداء :زيد ومن قبول، :عمرو
 الربط من املذكورين االلتزامني بني ما وألجل واألخذ، اإلعطاء بني الفرق
 ....بالعقد عنهام ّعرب ّاخلاص

 مبدل والفرس ،بدل الدينارّ فإن والدينار، الفرس بني املبادلة: الثاين
ـ  اإلضافة منـ  نوع وهي عنه، ضّمعو والفرس ،عوض والدينار ،منه

 طرفا وموضوعه وجود، وال ،اخلارج يف له ذات ال ،حمض ٌّاعتباري
ّ أنه :بمعنى ،ّولاأل لألمر موضوعّ أنه كام والدينار، الفرس ومها ،املعاوضة

 . به وامللتزم املعهود األمر ّ فإنه،والعهد زامااللت لذلك ّتعلقم
 بعتك :زيد قول مثل ،والقبول اإلجياب عن احلاكي اللفظ: الثالث

 البيع، عن باملطابقة ٍحاك )بعت(ّ فإن قبلت،: عمرو وقول بدينار، فريس
 )قبلت(و النفيس، االلتزام عىل بااللتزامّ يدل اإلنشاء مورد وروده وبقرينة
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٤٨

 هو البيع مفهوم ّأن :يظهر ذلك ومن النفيس، االلتزام عىل باملطابقةّيدل 
: بقوله ،املوجب هئينش الذي ،به امللتزم االعتباري األمر :أعني ،الثاين األمر

 املنشأ، األمر هو فالبيع البيع، إلنشاء ):بعت( ّأن يف ريب ال إذ ؛)بعت(
 عليه؛ ّالدال فظالل وال لإلنشاء، ّاملقوم االلتزام نفس ال الثاين، األمر وهو

: املصباح يف قال ولذا ًوخارجا، ًمفهوما ،ملعناه اللفظ مباينة رضورة
 العقد عىل أطلقّـ لكنه  :قال أن ىلإ  ـبامل مال مبادلة :البيع يف واألصل

 ،ونحوه بطل أو ،البيع ّصح: وقوهلم ك،ّوالتمل التمليك سببّ ألنه ؛ًجمازا
 .)١(»إلخ... البيع صيغة :أي

 ذلك :هو املقام هذا يف البيع تعريف من املراد ّأن :ذلك من صّفتلخ
 األمر ال املبادلة، مفهوم نفس وهو باإلنشاء، يوجد الذي االعتباري األمر

 ،بالبيع األخريين هذين عنّ يعرب كان نإو عنه، احلاكية الصيغة وال النفيس،
 .املساحمة عىل ّمبنيّ أنه ّإال

 املعاملة« ،»املشرتي فعل« ،»البائع علف«: منه ويراد البيع يطلق :ًثانيا
 .»ةّالبيعي

 األضداد من اللغة يف البيع ّنأب ّرصح نيّاللغوي بعضّأن : ذلك توضيح
 .»الرشاء« ةّماد يف كام ،ًمعا ينّالضد عىل يطلقّ أنه :بمعنى كالرشاء،
ْوالبيع الرشاء، ّضد :ُالبيع«: منظور ابن قال ًأيضا، الرشاء :َ  من وهو َ
ْاألضدا ُوبعت د،َ ْ ُرشيته، :اليشء ِ ْ َ ُأبيعه َ ًبيعا َ ْ ًومبيعا، َ  :وقياسه ،ٌّشاذ وهو َ
ًمباعا، ُواالبتياع َ ِخيطب ال :احلديث ويف ْاالشرتاء، :ِْ ُ ْخطبة عىل ُالرجل ْ ِأخيه، ِ َ 
ْيبع وال ِبيع عىل َِ ْ ِأخيه َ َ«)٢(. 

                                                 
 .٣ص: هنج الفقاهة )١(
 .٢٣ ص٨ ج:لسان العرب) ٢(
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ُباعه«: وميّالفي وقال ُيبيعه ََ ُ ًبيعا َِ ْ ًومبيعا َ ِ َ َفهو َ ُ ِبائ َ ٌوبيع ٌع،َ ِّ َ ُوأباعه ،َ َ ََ ِباأللف َ ِ َ ْ ِ 
ٌلغة َ ُقاله ،ُ َ ُابن َ ِالقطاع، ْ َّ َ ُوالبيع ْ ْ َ َمن َْ ِاألضداد ِ َ ْ َ ُمثل ،ْ ْ ِالرشاء،: ِ َ ُويطلق ِّ َ ْ ُ َعىل َ ّ كل َ

ٍواحد ِ َمن َ ِاملتعاقدين ِ ْ ََ َِ ٌبائع،ّ أنه ُْ ْولكن َِ َِ َأطلق َإذا َ ِ ْ ُالبائع ُ َِ ُفامل ْ ُبادرـَتـَ َ ْالذه َإىل َ  :ِنِّ
ُباذل ِ ِالسلعة، َ َ ْ ُويطلق ِّ َ ْ ُ ُالبيع َ ْ َ َعىل ْ ِبيع،َامل َ ُفيقال ِ َ ٌبيع: َُ ْ ٌجيد َ ِّ َ«)١(. 

 :هي ٍمعان، ةثالثـ  ًلغةـ  البيع للفظ فيكون وعليه
 فعل ويقابله ومي،ّالفي بذلكّ رصح كام ،منه املتبادر وهو البائع، فعل ـ١

 .ّحقيقي معنى وهو املشرتي،
 .األضداد من البيع ّنأل ًأيضا؛ّ حقيقي معنى ووه املشرتي، فعل ـ٢
ّ حمل وقعت التي ّاملعاوضية العقود من هي التي ،ّالبيعية املعاملة ـ٣
 وهذا املعامالت، سائر مع مقابلة ؛البيع كتاب: فيقال ،الفقهاء لدى البحث
 .املصباح عن + ِّاملصنف كالم نقل من يأيت ملا ؛ًأيضاّ حقيقي املعنى

 لكن وغريها، كاملبيع ،املصباح ذكره كام أخرى ٍمعان يعللب يكون وقد
 البيع تعريف يف البحثّحمل ّأما  ،ّقيقيةاحل ال ةّاملجازي املعاين منّ أهنا يظهر
 ،البيع تعريف من الظاهر هو كام األخرى، املعاين دون الثالث، املعنى فهو
 . بامل مال مبادلة :هّبأن

 ّانصب قدـ  البيع حقيقة يفـ  والبحث النزاعّ حمل ّأن :سبقّ مما صّفتلخ
 »ّالبيعية املعاملة« أو باملبادلة، عنه ّاملعرب ،ّ احلقيقيبمعناه العنوان هذا عىل

 املعاين :منه املراد وليس ،املعامالت كسائر ة،ّاملعاوضي العقود من املعدودة
 مراأل:  بمعنىالعقدو املشرتي، وفعل البائع فعل من ّاألعم ،األخرى
 .واملبيع والصيغة، ،النفيس

                                                 
 .٦٩ ص١ج: املصباح املنري)١(
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  تعر ف ا صباح
ُواألصل«:  ـ عنه + ِّاملصنف نقله فيامـ  ّالفيومي قال ْ ََ ِالبيع ِيف ْ ْ َ ُمبادلة :ْ َ َ َ ُ 

ٍمال ٍبامل؛ َ َ ْلقوهلم ِ ِِ ِْ ٌبيع: َ ْ ٌرابح َ ِ ٌوبيع َ ْ َ ٌخارس، َ ِ َوذلك َ ِ َ ٌحقيقة َ َ ِ ِوصف ِيف َ ْ ِاألعيان، َ َ ْ َ ْ 
َأطلقّلكنه  ِ ْ َعىل ُ ِالعقد َ ْ َ َجم ْ ُسببّ ألنه ؛ًاازَ َ ِالتمليك َ ِ ْ ِوالتملك، َّ ُّ َ َّ ْوقوهلم َ ُ ُ ْ َّصح: ََ َ 
ُالبيع، ْ َ َبطل، أو ْ َ ُونحوه، َ ُ ْ ْأي ََ َصيغة :َ ِالبيع، ِ ْ َ ْلكن ْ ِ َحذف ََّملا َ ِ ُاملضاف، ُ َ َوأقيم ُ ِ ُ َ 

ُضافُامل ِإليه َ ْ ُمقامه َ َ َوهو ،َُ ٌمذكر، َُ َُّ َأسند َ ِ ْ ُالفعل ُ ْْ ِإليه ِ ْ ِبلفظ َ ْ َ ِتذكريال ِ ِ ْ َّ«)١(. 
 ،واملال واملبادلة، صل،األ  :من ٍّ كلمعاين بيان عند ّتوقفال وينبغي

 .البيع تعريف يف وردت التي
  ا راد من األصل

 : احتامالنـ  املصباح كالم يفـ  األصل من املراد للمعنى ُيطرح أن يمكن
 البيع ّأن :من ،السابقة ّياماأل يف ًمتعارفا كان ما:  بمعنىاألصل :ّولاأل
 للبيع، اللغوي املعنى بيان قصده وليس مالني، بني املبادلة مطلق عىل يطلق
 استعملّثم  ،ّمعني معنى عىل يطلق ـ صلاأل يف ـ اللفظ هذا كان: يقال كام
 إىل ذهب وقد ،له املوضوعأو ّ احلقيقي معناه إىل نظر دون خر،آ معنى يف
 :جهنيبو له ًمنترصا ؛+ اخلوئي ّالسيد االحتامل هذا
 املعنى :أي ،اللغة يف األصل :هو األصل من وميّالفي مراد كان لو .أ

 ملّ أنه مع ينقله، ّلغوي معنىّ كل يف األصل يذكر نأ عليه لكان ،ّاحلقيقي
 .ذلك يفعل
 يف كام احلاالت، بعض يف املعنى هبذا األصل ونّاللغوي استعمل .ب
ّثم  ة،ّوالفض الذهب من يمتلك ما :األصل يف كان هّبأن ذكروا؛ حيث املال

                                                 
 .»بيع«ة ّ ذيل ماد،٦٩ ص١ج: املصباح املنري) ١(
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 عند أطلقّثم  ّالعينية، موالاأل من يمتلك ماّ كل :عىل أطلق ّياماأل بمرور
 .)١(ةّخاص اإلبل عىل العرب
ّثم  ة،ّوالفض الذهب من ُيملك ما :َاألصل يف املال«: األثري ابن قال
ِأطلق َيقتنى ماّ كل :عىل ُ َ ْ َويملك ُ  عند املال ُيطلق ما َوأكثر َاألعيان، من ُ
ّألهن ِاإلبل؛ عىل العرب  .)٢(»مأمواهل َأكثر كانت اَ

 ّاللغوي املعنى :أي اللغة، يف األصل :هو األصل من املراد :الثاين
 .فيها يستعمل التي ةّاملجازي املعاين قبال يف ،للبيعّاحلقيقي 
 العبارة ظاهر ييعط وقد اللغة، أصل يعني«: + احلكيم ّالسيد قال

  . )٣(»يأيتّ مما يظهر كام ،بمراد ليسّ لكنه ،وراملذك التعريف ةّصح
ُلكنه«: وميّالفي قول مع املقابلة بقرينة الوجه هذا أصحاب ّاستدل وقد َّ ِ َ 

َأطلق ِ ْ َعىل ُ ِالعقد َ ْ َ َجماز ْ  ّاللغوي املعنى :هو األصل من مراده ّأن :عىل ّفيدل ،»ًاَ
 . ّاحلقيقي

  وحقيقته ا ال
 .األشياء مجيع من اإلنسان يملكه ام هو: ًلغة املال تعريف يف قيل
َملكته ما معروف، ُاملال«: العرب لسان يف قال ْ َ  ، )٤(»َاألشياء مجيع من َ

 من ُيملك ما :َاألصل يف«: هّبأن املال تعريف يف األثري ابن قولّ تقدم وقد
ِأطلقّثم  ،ّالفضةو الذهب َيقتنى ماّ كل عىل ُ َ ْ َويملك ُ  .)٥(»َاألعيان من ُ

                                                 
 .١٢ ص٢ج:  حمارضات يف الفقه اجلعفري.١٠ ص٢ج: مصباح الفقاهة: الحظ) ١(
 .٣٧٣ ص٤ج: النهاية يف غريب احلديث واألثر) ٢(
 .٣ص: هنج الفقاهة )٣(
 .٦٣٥ ص١١ج: لسان العرب) ٤(
 .٣٧٣ ص٤ج: النهاية يف غريب احلديث واألثر) ٥(
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ـ  ذاته ّحد يفـ  كونه بمالحظة اليشء من نتزعُت ّاملاليةّ فإن ُعرف،ال يفّأما 
ًمناّ فإن لذا احلاجة، وقت به لالنتفاع خرونهّويد النوع، إليه يميلّمما   من ّ

 .الثاين دون ،ّاملالية عنوان منه ينتزع ّولفاأل الرتاب، من ّكاملن ليس احلنطة
 فعديم فيه، لةّاملحل املنافع دوجوب ّتتقوم يشءّ كل فاملية الرشع عندّأما و
 .)١(الشارع عند ٍبامل ليسـ  واخلنزير كاخلمرـ  لةّاملحل املنفعة

 ففي خمتلفة،ـ  الثالثة التعريفات يفـ  وامللك املال بني فالنسبة ،إذن
 هو ماّ كل عىل املال فيصدق للامل، ًمساويا امللك يكون اللغوي التعريف
 للامل والرشعي العريف التعريفّأما  ،الامل تعريف يف امللك ألخذ مملوك؛
 أو ًعرفا عليه ّاملالية تصدق ال ملا امللك ّحقق يتفقد ،فيهام امللك يؤخذ فلم

 كام امللك، ّقق حتدون ّاملالية ّحققتت وقد احلنطة، من ةّاحلب كّمتل يف كام ،ًرشعا
 وقد مملوكة، غري ولكن ،أموال اّ فإهنحيازهتا، قبل ةّيصلاأل املباحات يف

 .واضح وهو ،جيتمعان
 :نحوين عىل يكون املال: فنقول قسام،أ إىل املال مّنقس نأ ويمكن

 اإلنسان إىل عائدة منفعة فيه ماّ كل :وهو ة،ّذاتي تهّمالي تكون ما :ّولاأل
 وامللبوس كاملأكول احلاجة، لوقت خارهّوإد فيه، الناس رغبة توجب

 .وغريه واملرشوب
 :أمرانّالية  املهذه ّقق حتيف ويشرتط

 احلاجات من كان سواء اإلنسان، حيتاجهّ مما ٍبيشء يفي أن .١
 غري أو كاألدوية، ةّوالعرضي الطارئة احلاجات أو كالطعام، ةّالرضوري
 .ًمثال ةّاللذ كتحصيل ذلك،
 .اجلهد وبذل العمل ىلع إليه الوصول ّتوقف .٢

                                                 
 .٥ ص٢ج:  ومصباح الفقاهة؛٩ ص٢ج: رضات يف الفقه اجلعفريحما: الحظ) ١(
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 من يبذل ذيال والعمل احلاجة مقدار باختالف األموالّ مالية فتختلف
 إىل حاجتهم من بمراتب أكثرـ  ًمثالـ  للامء الناس فحاجة حتصيلها، أجل
 الشاطئ عىل املاء يكونـ  ذلك معـ ّ أنه ّ إالاالستعامل، النادرة األدوية بعض

 ذلك وحيتفظ وعمل، جهد عىل عليه احلصول ّتوقف لعدم له؛ّ مالية ال
 .اجلهد بذل ىلع عليه احلصول ّتوقفو ،إليه احلاجة لوجود ته؛ّباملي الدواء

 اعتبار من ناشئةّ ماليته تكون ما :وهو ،ّاعتباريةّ ماليته تكون ما: الثاين
 :قسمني عىل وهو املعترب،
 كالذهب البرش، أفراد مجيع بني ًمشرتكا فيه االعتبار يكون ما .١

 .هلامّ املالية اعتبار عىل العقالء تطابق؛ حيث ّالفضةو
 عىل  ـًأيضاـ  وهو أخرى، دون ٍبفئة ًاّخاص فيه راالعتبا يكون ما .٢
 :قسمني
 اعتبار يف كام ،ّولاأل القسم عن ينوب أن لغرض ويعترب جيعل ما .أ

 غطاء«ـبّ يسمى ما وهو ،ّالفضةو الذهب عن النيابة بغرض للنقدّاملالية 
 يكون أن ـ االعتبار عىل ًزيادة ـ القسم هذاّ مالية ّقق حتيف فيشرتط ،»العملة

 .»العملة غطاء« له
 ّخاص أثر ترتيب بغرض األشياء من ليشءّ املالية اعتبار ّيتم أن .ب
 عليه بّترت بام قائمة تهاّماليّ فإن ، الربيد لطوابعّ املالية اعتبار يف كام عليه،
 الطابع إلصاق مقابل ّمعني مكان إىل الرسالة كإيصال ثر،أ من الدولة
 .ّاخلاص

  ً و  ًلغةشمول ا ال  لمنافع 
 الظاهر باألعيان؟ ّخيتص أم املنافع، يشملـ  ًورشعا ًلغةـ  املال هلّثم 

 ،األثري ابن عنّ تقدم كام باألعيان، اختصاصه :نيّاللغوي بعض من
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 ،ّالفضةو الذهب من ُيملك ما َاألصل يف املال« ّأن :من ،وغريهم والطرحيي
ِأطلقّثم  َيقتنى ماّ كل عىل ُ َ ْ َويملك ُ  من يظهر كام ،)١(»...يانَاألع من ُ

 . )٢(»يشءّ كل من ملكته ما :املال«: قال؛ حيث العموم :باديآالفريوز
: اخلوئي ّالسيد قال؛ للمنافع املال بعمومّ رصح الفقهاء بعض ّأن ّإال

 جممع يف الطرحيي من يظهر كام باألعيان، املال لتخصيص وجه الّنه إ ّثم«
 من غرضه ّولعل ًأيضا، املنافع ّيعمـ  رفوالع اللغة يفـ  املال بل البحرين،

 .)٣(»الغالب الفرد بيان :هو التخصيص
  ا بادلة مع 

 ،أمور ثالثة فيه ّحققتت البيع ّأن :إىل ةّالتمهيدي البحوث يف ضناّتعر
 جعل من العقد ذلك به ّتعلق وما عني،ّالبي بني النفيس والعقد ،العهد: وهي

 األمر، هذا عن حيكي ما و املبادلة، وهو األخر، عن ًبدال العوضني حدأ
 .الصيغة وهو

 هو الذي ،الثاين املعنى هو البيع ه منتعريف املراد املعنى ّأن :ذكرنا وقد
 وغري ،بالنفس قائم ّنفساين أمر هو الذي العقد ال ،ّعتباريةاال املعاين من
 فيكون ،الوجود ّاملترصمة األمور من هي التي الصيغة وال لالعتبار، تابع
 أو ،االعتباري األمر ذلك :هوـ  وميّالفي تعريف يفـ  املبادلة من املراد

 .البيعية املعاملة
 تعريفات هي للبيع املساقة التعريفات ّأن ـ ذكرنا كام ـ الواضح ومن

 الطرفني منّ كل نقل عن ّالفيومي ّعرب فقد هنا من ،ّحقيقية وليست ،ةّلغوي
                                                 

 . ٢٥١ ص٤ج:  وجممع البحرين؛٣٧٣ ص٤ج: النهاية يف غريب احلديث واألثر) ١(
 .٥٢ ص٤ج : القاموس املحيط) ٢(
 .٦ ص٢ج: مصباح الفقاهة) ٣(
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 من ّعمأ املبادلة معنى ّأن وبام باملبادلة، هل اآلخر مال انتقال إزاء لآلخر ماله
 مطلق ال ،بامل ٍمال مبادلة :بكونه ّقيده لذا ؛املالني غري بني تكون فقد البيع،
 .املبادلة
   قيقو ز ادة

 حول ورشوحهم الفقهاء تعليقات يف التفصيالت من الكثري  طرحت
 :باختصار إيرادها املناسب من رأينا ،املسألة هذه

  وا بادلة؟ ا يع ب  ال سبة   ما .١
 كان نإو ـ التعريف هذا فهل بامل، مال مبادلة :هّبأن البيع ّالفيومي ّعرف

 مطلق اللغة يف البيع من يراد هل ؟األغيار دخول من ٌمانع ـ لالسم ًرشحا
 املعامالت من وغريه البيع بني للفرق ًوجوها هناك ّأن أم املالني، بني املبادلة
 التعريف؟ يف املذكورة القيود هذه إىل إضافة

 بني املبادلة ّنأل املساحمة؛ عىل ًاّمبني التعريف هذا الفقهاء بعض اعترب
 التي املعامالت بعض يدخلّنه إ إذ األغيار؛ دخول من مانعة غري املالني
 ًشامال املال كون :من يأيت سوف ما عىل ـ بامل مال تبديل فيها يكون

 .لصلحوا كاإلجارة ـ ًأيضا للمنافع
 املساحمة؛ من املصباح تعريف يف ما خيفى الّثم «: + اليزدي ّالسيد قال

 ونحومها واإلجارة ّفالصلح ّوإال ًبيعا، يكون ال بامل مال مبادلة مطلق ّألن
 .)١(»كذلك
 العرف ّنأل وذلك مانع؛ غري التعريف هذا + اخلوئي ّالسيد اعترب كام
 حدأ حصول منّ البد ّ أنهّ إالبامل، مال مبادلة كونه إىل إضافة البيع ّأن :يرى

                                                 
 .٥٣ ص١ج: حاشية املكاسب )١(
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 : مها والوجهان عليها، البيع إطالق ّصحي لكي املعاملة يف الوجهني
ًأوال  .ًنقدا واألخر ،ًمتاعا العوضني أحد كون: ّ
 من  ـعليهام البيع صدق يفـ  ّفالبد ًمتاعا، العوضني كال كان إذا :ًثانيا

 كان، نقد أو ،متاع ّأي ضمن مالهّ مالية حفظ إىل الطرفني أحد نظر كون
 .فقط احلاجة رفع إىل اآلخر ونظر

 منهامّ كل نظر كان لكن ،ًنقدا كالمها أو ،ًمتاعا العوضني كال كان فلو
 إىل الطرفني منّ كل احتاج لو كام ماله،ّ مالية حفظ إىل أو ،احلاجة رفع إىل

 يصدق الف احلاجة، رفع بدافع الكتابني بني املبادلة وحصلت اآلخر، كتاب
 كانت وإن البيع، غري أخرى معاملة هي بل بيع،ّ أهنا املعاملة هذه عىل

ً ارة...{ :تعاىل قوله لعموم صحيحة؛ َ َ ْ ن ِ ٍتراض َ َ َ...{. 
 من ًمانعاـ  بامل مال بمبادلةـ  البيع تعريف يكون فال :حالّ كل وعىل
 بلفظ اللفظ استبدال باب ومن املساحمة، عىل ّمبني بل األغيار، دخول
 .)١(منه أوضح

  ؟ّبا لكية ا يع   ا بادلة ّ تص هل .٢
 بني إضافةـ  حقيقتها يفـ  ّامللكية ّنأو ،ّامللكية أقسامّ تقدم ما يف ذكرنا

 باملبادلة ّخيتص البيع ّنأ :ذلك يعني فهل باالعتبار، تنشأ ،كولموامل املالك
 املقابل ويف عمرو، إىل تابللك تهّملكيـ  ًمثالـ  زيد ينقل نأب فقط، ّلكيةامل يف

 عىل البيع يصدق أن يمكن أم ،زيد إىل درهم للامئة تهّملكي عمرو ينقل
 قل؟األ عىل الطرفني أحد من ّلكيةامل يف فيها املبادلة تكون ال معاملة

 ليست املبادلة تكون نأب ذلك، يمكن ،نعم:  بالقولذلك عىل وجياب
 فهو بيعها، الرشعي احلاكم رّوقر ،موقوفة دارهناك  كانت لو كام ،ّلكيةاملب

                                                 
 .١٣ـ١١ ص٢ج: الفقه اجلعفرييف حمارضات : الحظ) ١(



  ٥٧................................................................للبيع اللغوي التعريف

 

 الدار؛ تلك يملك الّ أنه ّ إالالبيع، عىل ٌسلطان احلالة هذه يف له كانوإن 
 ،ًعرفا البيع عليها يصدق موالاأل وبني بينها املبادلة ّأن مع موقوفة، لكوهنا
 بل الطرفني، من ّلكيةاملب ليست املبادلة احلالة هذه يف فتكون ًورشعا، ،ًولغة
 ّلكيةامل اإلضافة قبال يف البائع، طرف من ةّاملرصفي اإلضافة بني مبادلة هي
 ثمن يملك الـ  الرشعي احلاكم وهوـ  البائع ّنأ:  بمعنى،املشرتي قبل من

 فهو املشرتي اّمأ رصفها، عىل والية وله فيها، فّبالترص أوىل هو بل الدار،
 ّأن :ذلك من ّيتضحف لدار،ا وبني بينه ّلكيةامل ضافةاإل ّحققوتت ،الدار يملك
 إضافةب ّحقق يتنأ يمكن بل الطرفني، من ّلكيةامل املبادلة يساوي ال البيع
 .واحد طرف من ّملكية

 البيعّ فإن ؛ّلكيةامل يف املبادلة بكون للقول وجه وال«: اخلوئي ّالسيد قال
 ُليرصف الزكاة من اهللا سبيل سهم بيع إذا كام ،ّلكيةامل غري يف ًتبديال يكون قد

 وال ٍألحد ًملكا ليس اهللا سبيل سهمّ فإن القناطر، أو املساجد تعمري يف ثمنه
  .)١(»ظاهر وهذا ،ّلكيةامل يف تبديل فال ًمالكا ال له ًمرصفا يكون اهللا وسبيل ٍجلهة،

  العوض ّ ما ة اعتبار .٣
 روالظاه بامل، مال مبادلة :فاعتربه البيع، تعريف يفّ املالية ّالفيومي خذأ
: سئلةأ ةّعد تثار وهنا البيع، صدق يف ٌرشط العوضني كالّ مالية ّنأ :همن
 البيع يطلق وهل العوضني؟ّ مالية  ـًلغةـ  البيع ّقق حتيف ُيشرتط ـ ًفعال ـ هلف
 ؟موالاأل من كالمها أو طرفيها أحد يكون ال التي املعاملة عىلـ  ًلغةـ 

 البيع عن خلروجهـ  لهّ مالية ال ما بيع ببطالن احلكم فهل :وعليه
 هو فهل عنه؟ ًاّمنهي ًبيعا لكونه مأ حقيقة، ًبيعا كونه عدم: بمعنىـ  ًموضوعا
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٥٨

 ؟ّختصييص مأ ،ّيصّختص خروج
 البيع صدق يف الطرفني يفّ املالية اشرتاط عدم :الفقهاء بعض من يبدو

ّما أ عليه، املعاوضة عنوان صدق :هو البيع ّقق حتيف املناط ّألن ًوعرفا؛ ًلغة
 فليس  ـبامل مال مبادلة :األصل يف البيع ّأن منـ  املصباح صاحب ذكره ما

ّحجية لعدم ذلك؛ عىل ًدليال  .املفاهيم حتديد يف ّاللغوي قول ّ
 يكن ومل ،املشرتي لغرض ًموردا كان ّاملعوض ّأن فرض فلو :وعليه

  ـةّجليدي ةمنطق يف ًثلجا أو الشاطئ، عىل ًماء كان لو كام  ـالعقالء عند ًماال
 لكن ًباطال، البيع هذا يكون ،نعم .ًوعرفا ًلغة املعاملة عىل البيع فيصدق

ًمنهيا ّسفهية معاملة لكوهنا بل ًماال، فيها ضّاملعو كون لعدم ليس  عنها، ّ
 عدم أو مفهومه ّحققبت له دخل ال ،البيع أحكام من ّخاص حكم وهذا

 األحكام ةّكاف خذأ للزم يعالب حقيقة يف احلكم هذا خذأ ّصح ولو ه،ّققحت
ّ أنه مع ًوعرفا، ًلغة الصبي بيع عىل يصدق ال البيع ّنإ : ًمثالـ ـ فيقال فيه،

 .)١(البطالن واضح
  ا يع؟ يوجد ا ي من .٤

 الثمن بني املبادلة هذه فهل مالني، بني مبادلة :ّ بأنهالبيع تعريف يف مّتقد
 ًمعا؟ املشرتي لوفع بفعله أم فقط، البائع بفعل حتصل واملثمن
 ،ّفاملصن من سيأيت كام ّولاأل هو الظاهر ّأنّ إال احتاملني، الفقهاء ذكر

 ذإ إجيادها؛ ال ،هبا القبول فدوره املشرتيّأما  البائع، من حتصل املبادلة ّوأن
 املبيع تبديل ّألن البائع؛ بإجياب ّحقق يتاآلخر مقام ًقائام املالني منّ كل جعل
ً بدال املبيع فصريورة املتضايفات، من ّالبدلية لكون كس؛الع يستلزم بالثمن

                                                 
 .٢٨ ص٢ج:  مصباح الفقاهة؛١٦ ص٢ج: حمارضات يف الفقة اجلعفري: الحظ) ١(
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 يوجب البائع فإنشاء املبيع، عنـ  ًأيضاـ  الثمن ّبدلية توجب الثمن عن
 .ّبالبدلية املالني منّ كل صافّات

 اآلخر وعن ،ّباملعوض أحدمها عن التعبري تعارف فقد ،ذلك مع لكن 
 املبيع ةّمبدلي  ـًغالبا  ـالبيع إنشاء يف امللحوظ ّأن جهة من بالعوض،
 قول يف ،الثمن يف الباء دخول عليهّ يدل كام عنه، الثمن ّوبدلية وأصالته،

 .)١(ًمثال ،بدينار هذا بعتك: البائع
 ا لكي  ؟ أم ا ال  ب  ا بادلة هل .٥

: أمور ثالثة فهنا وملكه، املالك بني ّاعتبارية إضافة هي ّلكيةامل ّأن :مّتقد
 وهي النسبة،: والثالث النسبة، طرفا ومها اململوك،: الثاينو ملالك،ا: ّولاأل
 وجود وراء اخلارج يف هلا وجود ال ّاعتبارية إضافة هي التي ّلكيةامل

 إىل مالك من امللك انتقال ويف باالعتبار، يكون وجودها امّوإن الطرفني،
 ها،ّكل النسبة يف أو ،النسبة هذه أطراف أحد يف التغيري حيصل فقد آخر،
 ّيتغري األب، مات فإذا املالك، طرف يف التغيري حيصل اإلرث يف :ًفمثال
 من النسبة طرف ّحيل: أخرى وبعبارة االبن، هو ويكون للدار، املالك
 .حاله عىل  ـبالدار املربوطـ  اآلخر الطرف بقاء مع باالبن، ويربط األب،
 .اإلرث يف هذا

 ـ ًمثال ـ الكتاب ّملكية طرف ّلُحي هل حيصل؟ الذي فام البيع، يفّأما 
ّحيل املقابل ويف باملشرتي، ُويربط البائع من  املشرتي من الثمن ّملكية طرف ُ

 من ّملكيته طرف ّحيل البائع ّأن:  بمعنىالعكس، يكون أم بالبائع؟ ُويربط
 ويربطها الثمن من ّملكيته طرفّ حيل واملشرتي باملال، ويربطها الكتاب

                                                 
 .١٠ ص٢ج: رسار املكاسبأهداية الطالب إىل : الحظ) ١(
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٦٠

 املبادلة؟ ناه فتكون بالكتاب،
 بني األوىل اإلضافة فتكون الن،ّتتبد هنا اإلضافتني ّإن: يقال أن ويمكن

 املشرتي ّملكية وكذلك املثمن، وهو ،طرفها بانتفاء ؛منتفية والكتاب البائع
 يف املبادلة فتكون جديد، بطرف منهامّ لكل جديدة ّملكية وتنشأ للامل،
 .تنيّامللكي

 يفهم ال العرفّ ألن البيع؛ خصوص يف به لقائ فال ،ّولاأل الوجهّأما 
 تبديل ليس العرف بحسب البيع اعتبار ّأن يف إشكال ال«فـ البيع، من ذلك

 الكالم امّوإن اإلرث، باب يف كان كام اآلخر مكان أحدمها وانتقال ،املالكني
 تبديل :أعني ،الثاين االعتبار مع مساعد هو هل العريف االرتكاز ّأن :يف

 باململوك؟ اململوك تبديل :أعني ،األخري مع يساعدّ أنه  أوتني؟اإلضاف نفس
 عني متليك :هّوأن األخري، مع يتناسبـ  بامل مال مبادلة :ّبأنهـ  فتعريفه

 .)١(»ّلكيةاملب ّلكيةامل تبديل :كونه مع يناسب ،بعوض
 ّأن«: بتقريب ؛)املالني تبديل( الثاين الوجه النائيني ّحقق املاختارو
 ؛اإلضافتني بني ال املالني بني التبديل كون مع يساعدان االعتبارو الدليل
 ،موالاأل عىل ثبوهتا يقتيضّ إنام مأمواهل عىل الناس سلطنة دليلّ ألن وذلك

 ّلكيةاملب ّلكيةامل فتبديل أرباهبا، وبني بينها التي ّعتباريةاال ّلكيةامل عىل ال
 السلطنة عن عبارة بنفسها ّكيةلاملّ ألن ؛ّلكيةامل عىل سلطنة ثبوت إىل حيتاج
 لذلك معنى رّتصو فرض ولو السلطنة، عىل للسلطنة معنى وال املال، عىل
 املال عن ّلكيةامل زوال بعدم يقال لذلك هّولعل ثبوهتا، عىل دليل فال

 عن ّلكيةامل إزالة عىل للاملك السلطنة ثبوت عىل دليل ال حيث باألعراض؛
 .ملكه
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 فعلّ بأن احلاكم فللوجدان االعتبار بحسب ّأماو الدليل، بحسب هذا
 فالبائع هبا، القائمة ّلكيةامل نقل ال ،موالاأل نقلّ إال ليس واملشرتي البائع
 ال ،الثمن يعطيـ  ًأيضاـ  واملشرتي له، تهّواجدي يعطيّ أنه ال ،املثمن يعطي
 . )١(»عوض بال أو ةّمعاوضي كانت سواء ،العقود مجيع يف وهكذا له، تهّواجدي

  تبديل؟ أم مبادلة ا يع هل .٦
 املقام يف األوىل ّنأب :ّالفيومي كالم عىل + اخلراساين اآلخوند أشكل

 .املبادلة وليس بالتبديل، التعبري
: ُيقال أن ّوحقه مساحمة، عن خيلو ال باملبادلة التعبري«: هتعليقت يف قال
 .)٢(»فافهم اثنني، ال الواحد، فعل ّ فإنهبامل، ٍمال تبديل

 دور ّنأ والبائع، بفعل يكون البيع ّأن :ّ تقدم:هو اإلشكال لّوحمص
 إذ باملبادلة؛ التعبري يناسبه فال واإلنشاء، اإلجياد، ال اإلمضاء هو املشرتي
َفاعل«: وزن ّأن الظاهر  :هي واملشاركة الغالب، يف املشاركة عىل للداللة »َ

 ًفاعال منهامّ كل ونيكّ حتى به اآلخر يفعله ما باآلخر الواحد يفعل أن
َضارب: نحو ً،ومفعوال  .ًعمرا زيد َ
 عن عبارة البيع يكون أن :يقتيض البيع تعريف يف املبادلة فذكر :وعليه

 البيع ّأن رضورة ؛البطالن واضح هذا ّولكن واملشرتي، البائع فعل جمموع
 كام ،صاحبه بامل ماله تبديل :وهو فقط، البائع فعل عن عبارةّ إال ليس
 اشرتط وإن فهو ه،ؤنشاإ، ال بالعقد القبول فدوره املشرتي اّمأ ،ذلك سيأيت
 مّيتقو، كام به مّيتقو البيع ّنأ :يعني ال ذلك ّنأّ إال البيع، ّقق حتيف رضاه

                                                 
 .٨٧ ص١ج: املكاسب والبيع) ١(
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 عىل بالطرفني املبدأ قيام عىلّ يدل الذي املفاعلة، باب يف احلال هو كام ،بالبائع
 .»بامل مال تبديل«بـ البيع يفتعر يكون نأ :فالصحيح :وعليه .سواء ّحد

     صيغة ا فاعلةاألصفها  ّحقق ا ةّنظر 
 ،+ األصفهاين ّحقق املُتلميذه :اآلخوند إشكال عىل أجاب وقد

 حتليل يمكنّوأنه  االثنني، فعل عىل ًدائام ّتدل ال املفاعلة صيغة ّأن :ببيان
 :ثالثة أقسام إىل كالمه

 باب كون عدم عىل اللغوي ائياالستقر االستدالل :ّاألول القسم
 القرآن من كثرية بموارد باالستشهاد وذلك ؛االثنني ْفعل من املفاعلة
 من االثنني، ْفعل من ليس منها ء ويش االستعامل، موارد من وغريه الكريم
 أن يصلحّ حتى اثنان يوجد ال املوارد هذه ففي ،»َنافق«و ،»َهاجر«: قبيل
 .)١(الفعل هذا منهام يصدر
 االثنني، بني املفاعلة باب كون عدم عىل الربهان إقامة: الثاين سمالق
 ّإن: قال حيث ؛املشهور لكالم األصفهاين ّحقق املفهم عىل ّمبني وهو

 وجود يف اشرتاكهام معّ بأنه :التفاعل وباب املفاعلة باب بني ّفرقوا املشهور
 ويف ّتبعية، واألخرى ،ةّأصلي إحدامها :ّولاأل يفّ أنه ّ إالًمعا، فيهام نسبتني
 كيف: بقوله البيان هذا عىل فاعرتض ،ّتقدم، كام ةّعرضي كلتامها :الثاين
 نسبتني، عىل ةّدال التفاعل باب أو املفاعلة باب يف اهليئة تكون أن ّيتصور
، واحد ًملعنى يوضعّ إنام ولفظ هيئةّكل ّ فإن ة؟ّعرضي أو ةّطولي كانت سواء

 كذلك واحد، ًمعنى يفّ إال يستعمل ال الواحد اللفظ ّأن فكام ملعنيني،ال 
 .واحدة نسبة يفّ إال ُتستعمل ال الواحدة اهليئة
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 اخلارجي الواقع بحسب هنا توجد:  ـ النسبة هذه توضيح يفـ  قالّثم 
 متغايرتان نسبتان ومها عمرو، إىل ونسبته ،زيد إىل الرضب نسبة: نسبتان
 ،ًواحدا ًشيئا الرضبني ينهذ جمموع مالحظة يمكن لكن اخلارج، بحسب
 النسبة هذه طريف االثنان يكون بحيث االثنني، إىل واحدة بنسبة ُيضاف
 اآلخر يكون التي للنسبة مغايرة لنسبة ًطرفا يكون منهام ً ّكال ّأن ال ،الواحدة
 النسبة هلذه موضوع  ـوعمرو زيد كتضارب  ـالتفاعل فباب إذن. هلا ًطرفا

 .النسبتني موعجم من ّاملتحصلة الواحدة
 الواحدة النسبة هلذه موضوعة اّإهن: قلتمّ فإن »ًعمرا زيد ضارب« يفّأما 
 ال ّ أنهمع التفاعل، وباب املفاعلة باب بني الفرق عدم معناه فهذا لة،ّاملتحص
 .بينهام الفرق وجود يف إشكال
 اللتني تنيّالتفصيلي النسبتني لكلتا موضوع املفاعلة باب: قلتم وإن
 الواحدة اهليئة تكون أن :ذلك من يلزم ّ فإنهالثالثة، النسبة هذه منهام انتزعنا
 .صحيح غري وهو نسبتني، عىل ّدالة

 تنيّالتفصيلي النسبتني إحدى عىل ّتدل »َفاعل« هيئة ّإن: قلتم وإن
 .االثنني ْفعل هو املفاعلة باب ليس :عليه ًوبناء املقصود، هو فهذا بعينها،
َفاعل هيئة ّأن :من املشهور كرهذ ما إىل بالنسبة هذا َوتفاعل َ  عىلّ تدل َ

 .االثنني ْفعل
 واألخرى ،ةّأصلي النسبتني إحدى ّأن :من املشهور بقول يرتبط فيامّأما 

: األصفهاين فيقول التفاعل، باب يف ةّأصلي وكلتامها املفاعلة، باب يف ةّتبعي
 الثبوت؟ أو ،اإلثبات مقام بحسب ذلك من املراد هل

 :عىل باملطابقةّ تدل »ًعمرا زيد ضارب« هيئة ّأن :فمعناه ّولاأل ريدأ فإن
 النسبتان فهاتان. ًزيدا عمرو رضب :عىل بااللتزام ّوتدل ًعمرا، زيد رضب
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 ال ّ ألنه؛صحيح غري وهو ة،ّطولي بينهام  ـوالداللة اإلثبات مقام بحسب ـ
 ؛ًزيدا رضبـ  ًأيضاـ  ًعمرا ّأن :عىل »ًعمرا زيد ضارب«ّيدل ّ ألن موجب

 املقام ويف املدلولني، بني ما املالزمة فرع بااللتزام ء يش عىل اللفظ داللةّألن 
 .بينهام مالزمةال 

 كانتا وإن النسبتني ّأن :معنىـ  الثبوت مقام بحسب ذلك أريد وإن
 هليئة مطابقي مدلول وكلتامها واحد، عرض يف اإلثبات مقام  بحسب
َفاعل،  ًأيضا؛ ّتام غري فهو  ـًثبوتا األخرى طول يف اإحدامه األمر غاية َ
 :وذلك

ًأوال  من أكثر عىلّيدل  ال اللفظّ ألن ؛النسبتني بني ةّالطولي لّيتعق ال ّ أنه:ّ
 هو، كام واحد عرض يف ومها فاعلهام، إىل ونسبتهام الرضبني ّققحت

 .املفروض
 .نسبتني عىل باملطابقةّ تدل  الالواحدة اهليئة ّأن: ًثانيا
 يف املشهور نظرية األصفهاين ّحققامل ناقش أن بعد: الثالث لقسما
 لنكتة موضوع املفاعلة باب ّإن: فقال املسألة، يف خمتاره لبيان ّتصدى املقام،
 .التعدية
 إىل يضاف  ألنقابلّ أنه :ًتارة ُيفرض فاعله، إىل املضاف الفعل ّأن: بيانه
 ،»ًعمرا زيد قتل«: ّاألول ومثال ،لذلك قابل غري وأخرى آخر، شخص
 ،باحلرف ّيتعدى بل ،بنفسه ّيتعدى أن يمكن ال ّ فإنه،»جلس«: الثاين ومثال
 اّتؤدهي التي التعدية هلذه موضوعة املفاعلة باب وهيئة ،»إليه جلس«: فيقال
 األساس هذا وعىل ،الثاين يف احلرف اّيؤدهيو ّاألول، القسم يف الفعل هيئة

 جلس وكذلك واحد، ً بمعنى،وضاربه ،ورضبه ،وخادعه ،خدعه :يكون
 ذات شؤون من تكون »رضبه« يف التعدية ّأن األمر غاية ،وجالسه إليه
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 إليها ومنظور ملحوظة فالتعدية »ضاربه« يف ّأما هلا، ًاّذاتي ًوالزما ،النسبة
 .ّاالستقاليل بالنظر

 موتقو ًيا،ّمتعد الالزم الفعل جتعل اهليئة هذه ّأن :ّسلمنا لو: قيل فإن
 إذا به يقوم الذي الدور هو فام التعدية، حرف به يقوم الذي الدور بنفس
 بنفسه؟ ًياّمتعد  الفعل  كان

 .التأكيدّ إال تفيد، ال عندها اهليئة ّإن: قال
 .املقام يف + األصفهاين ّحقق املكالم لّحمص هذا

   مناقشة نظر ة األصفها 
 ؛ّتام غريّ أنه :فنقول الثالث، القسم من كالمه عىل التعليق يف وسنبدأ

 :لوجوه
 حينام -»َبَرض«و ،»َلَتَق«ـك  ـبنفسه يّاملتعد الفعل هل :نتساءل: ّولاأل

َفاعل« هيئة عليه طرأت  ّاملجرد، الفعل لذات الثابتة التعدية تلك نفس ّيؤدي »َ
 تلك؟ عن حقيقتها يف ختتلف أخرى تعدية ّيؤديأو 

 :من ناشئ التعديتني بني ما التمييز وعدم بينهام، ًفرقا هناك ّنإ :واجلواب
 ففي ،واملزيد ّجردامل يف ،واحدـ  املوارد من مجلة يفـ  إليه ّاملتعدى املفعول ّأن

 وظيفة بنفس قامت »بهَضار« ّأن :لّيتخي »بهَوضار ًعمرا زيد رضب«: قولنا
 طبع بمقتىض ذاك ّأن :األمر غاية الرضب، تعدية حيث من ؛»رضبه«

 ؛كذلك ليسّ أنه مع ،الواضع حلاظ مقام يف عناية تىضبمق وهذا ،املطلب
 يف احلدثي املعنى تعدية غري »ًعمرا زيد بَرض« يف احلدثي املعنى تعديةّفإن 

 يف: ًفمثال املفعوالن، اختلف إذا فيام هذا ويظهر ،»ًعمرا زيد بَضار«
 كان أن بعد »ًزيدا« املفعول أصبح »الثوب ًزيدا وجاذبت ،الثوب جذبت«

 املفاعلة باب عليه يدخل حينام ّجردامل الفعل ّأن :معناه وهذا ،»الثوب« هو
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 ،تارة ّجردامل الفعل مفعول غري مفعوله يكون ،آخر ًاّحدثي  ًمعنى صّيتقم
 .أخرى وعينه

 مسألة غري املفاعلة باب به ّطعمُي ًمعنى هناك ّأن :االلتزام منّ البد ،إذن
 .دّجرامل الفعل تعدية عن خيتلف ،التعدية

   ّة ا شهور   الفعل ا الزم وا تعديّمناقشة نظر 
 هيئة عليه طرأ إذا باحلرف ّاملتعدي الالزم الفعلّ بأن :القولّ أن :الثاين

 اصطالح عىل ّمبنيّ ألنه ؛صحيح غري ،احلرف دور بنفس يقوم »َفاعل«
 والالزم ّمتعد، أو ،الزم اّإم الفعلّ أن :دعوى وهو له، أساس، ال ّمشهوري

 .بنفسه ّللتعدي ًقسيام باحلرف يّالتعد فيجعل باحلرف، ّتعدىي
 :يوحي فهذا ،باحلرف ّمتعد، أو بنفسه ّمتعدّ إما الفعل ّنإ: آخر بتعبري

ّ أن :هو التحقيقّ أن مع بالواسطة؛ غايته ًا،ّمتعدي الفعل جيعل احلرفّأن 
 بواسطة والتعدية ًالزما، الفعل يبقى، بل ًاّمتعدي الفعل جيعل ال احلرف
 .بنفسه للفعل التعدية عن ًأساسا ختتلف احلرف

 منها يفهم ّ فإنهة،ّتام لنسبة موضوعة الفعل هيئةّ أن :ذلك توضيح
 القيام بنحو تارة تلحظ ّالتامة النسبة وهذه الناقصة، النسبة قبال يف ًمعنى

 ،ًالزما الفعل يصري ّولاأل فعىل ،الذات من الصدور بنحو وأخرى ،بالذات
 الذات، عىل احلدث تلقي ةّاحللولي النسبةّ أن :باعتبار ًا،ّمتعدي الثاين وعىل

 قابلّ حمل له يكون أنّ فالبد الذات، من احلدث تصدر ةّالصدوري والنسبة
 .هلا الفاعل الطرف غري وهو ،للنسبة

 ويف ٌوقابل، ،ٌفاعل :طرفان هلا الصدورية النسبةّ أن :هذا ومعنى
 ّاملادة ةّكطرفي ة،ّالتام النسبة طرفا ومها ٌفعول،وم ،ٌفاعل :النحاة  اصطالح
 ؛ّولاأل القسم يف بخالفه هذا، عىل هذا من الرضب ّقق حتنسبة اّ فإهن،نفسها
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 هو ،واحد طرفّ إال هلا ليس لذا ؛ةّصدوري، ال ةّحلولي نسبة اّإهن حيث
 .الالزم عن ّتعديامل امتياز هو هذا .»جلس«: فيقال الفاعل،
   »ًعمرا« جيعل احلرف كان لو يصنع؟ فامذا باحلرف، زمالال ّتعدى فإذا

 ،»جلس« هيئة مدلول هي التي ،ةّالتام للنسبة ًطرفاـ  عنده جلس الذيـ 
 هي التي ّالتامة للنسبةـ  »ًعمرا زيد رضب« :قولنا يفـ  عمرو طرفية ّحد عىل

 ال احلرف ّلكن ًا،ّمتعدي الفعل جيعل احلرف لكان ،»َبَرض« هيئة مدلول
 ،الناقصة للنسبة موضوعة احلروفّ ألن ؛ذلك يصنع وال ،الدور هبذا قومي

 التقييد إىل مرجعها الناقصة النسبة وهذه عليها، بنفسها ّوتدل
 ،ّاملادة :ّواملقيد ،»إىل«ـب املجرور احلرف مدخول :هو والقيد ،والتحصيص

ـ  »إليه جلست« :يفـ  »إىل«ـف ،االسمي املدلول هو الذي اجللوس وهي
 ةّملاد ّاالسمي املعنى بني ًاّتقييدي ًوارتباطا ناقصة نسبة احلقيقة بحسب ِتوجد

 وبني عمرو بني ًربطا توجد وال إليه، ُجلس الذي عمرو وبني ،»جلس«
 والتقييد ة،ّتقييدي ناقصة نسبة احلرف مدلولّ ألن ؛»جلس« هيئة مدلول
 إىل مرجعه »إليه جلست«: فقولنا ،ّاملقيد مع القيد توحيد :عن عبارة

ّأما  ،اجللوس من ةّاخلاص ةّاحلص هذه تّحقق :أي ،»تهّحقق إليه اجللوس«
 من احلرف خيرجه وال ة،ّمتعدي غري الزمة فتبقى النسبة، وهو ،اهليئة مدلول
 لكن ،ّمتعدّ أنه :عليه ُأطلق وإن فهذا ،الناحية هذه من ّالتعدي إىل اللزوم
 بنفسه، ّتعديامل الفعل يف املوجود ىاملعن بذاك ّالتعدي هو وليس آخر، بوجه
 .فائدته أفاد وإن

 :أمور ّعدة ّحتل التحقيق وهبذا
  وأخرى بنفسه تارة ّيتعدى الفعلّأن ـ  النحاة مشهور يذكره ماّ أن :منها
ّ أن :أي العريف، معناها العبارة هذه من ُأريد إذاّ إال ،ّتام غريـ  باحلرف
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 بواسطة وأخرى ،الفعل نفس من تارة تكون ّالتعدي من ّاملتحصلة النتيجة
 لذلك، ّيالفن التخريج عىل ّنتعرف أن أردنا إذاّأما  فيه، ةّمشاح وال ،احلرف
 حيصل الذي ّالتعدي غري ْفعل، هو بام للفعل حيصل الذي ّالتعدي فحقيقة

 .احلرف طّبتوس له
 بابّ أن :منـ  + األصفهاين ّحققامل ِقبل من ُأفيد ماّ أن :ومنها

 غريـ  التعدية حرف بحكم فهو ،الالزمة األفعال لتعدية هو علةاملفا
 طرف »ًعمرا جالست« يف »ًاعمر«ّ أن :معناه ّولاأل يف ّالتعديّ ألن ؛صحيح
 بل كذلك، فليس »عمرو إىل جلست« يف »عمرو«ّأما و ،ّالتامة النسبة لنفس
 هذين بني اخللط من حصل التشبيه فهذا ،ّتقدم، كام وتقييد حتصيص هو

 معنى يعطي »جالس«: يقال أن يمكن ّثم ال ومن ّالتعدي، من النحوين
 املفاعلة، باب ثوب ّتقمصت إذا ةّاملادّ أن :احلاصل، بل »إليه جلس«

 أن يصلح ّتامة نسبة اكتسبت املزيد، إىل ّجردامل الفعل باب عن وخرجت
 يصلح ، الةّحلولي ّجردامل يف وهيئتها نسبتها كانت أن بعد ،طرفان هلا يكون

 هي؟ ما النسبة هذه عن شّنفت عندها طرفان، هلا يكون أن
 التعديةّ أن إثبات مقام يف ُيقال الذي الكالم بطالن :ظهرّ أنه :ومنها
 أهل ِقبل من ،ّاصطالحيان أمران مها امّوإن املعنى، شؤون من ليسا واللزوم
 .اللغة ةّديّتعب أساس عىل بذلك االلتزام منّ البد هّوأن اللغة،

 الواحد الفعلّ بأن :نيّحققامل من مجلة كلامت يف هذا عىل ّويستدل
 ،الغرفة ودخل به، ّوأرض ،َّأرضه: قبيل من ًوالزما، ًاّمتعدي يفرض أن يمكن
 ّخصوصيات من ًناشئا ليسّ أنه :هذا من فيستكشف الغرفة، إىل ودخل
 .ال أم ةّعديمتّ إهنا حيث من حاهلا  خيتلف ال الواحدة فالنسبة ّوإال املعنى،

 إىل إبطاله مقام يف نلتزم  ألنحاجة دون من ،صحيح غري الكالم فهذا
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 ذاك بلحاظ وأخرى ،املعنى هذا بلحاظ تارة خمتلفني، معنيني هناكّأن 
ّبين ما بنفس ّينحل، بل املعنى  بحسب ةّمتعدي ّتامة نسبة فيها »ّأرض«ّ ألن ؛اهّ

 ًقيدا نجعله بل ،أخرى نذكره وال ،تارة مفعوهلا نذكرّننا أّ إال طبيعتها،
: نقول فحينام ،احلرف تعدية معنى وهو السابقة، املرتبة يف ّاملادة ملدلول

 إىل الزمة نسبة كوهنا عن خرجت النسبة هذهّ أن :معناه فليس »بزيد ّأرض«
 هي بل ،ّتعبدي ّاعتباري أمر ولزومها النسبة ّتعدي ّإن :ليقال ة،ّمتعدي كوهنا
 كال مع ذكرناها إحدامها يف اّأن :األمر غاية احلالتني، كلتا يف ةّمتعدي

 .ّاملادة ملدلول ًقيدا بجعله طرفها ذكر عن استغنينا الثانية ويف الطرفني،
 املفعول هو ّاألول يف الضمريّ فإن به، ّأرض معنى غري ّأرضه معنى ،إذن
 ّامدةلل قيد به »ّأرض« يف الضمري بينام حقيقة، إليه ىّاملتعد النسبة وطرف
 حيث من كانت وإن أخرى، ةّذهني صورة وهذه الفاعل، من الصادرة
 .أخرى ّمرة املفعول ذكر عن مغنية النتيجة

 جلس« يف ّالتعديّ أن :وقبلنا ،الثاين االعرتاض عن ّتنزلنا لو :الثالث
 باحلرف التعديةّ أن :نجدّ إننا :نقول حينئذ واحد، بنحو »وجالسه ،إليه

 شخص إىل ّيتعدى »جلس«: ًالفمث خمتلفة، متباينة نسب خالل من حتصل
َّفيعوض ،»إليه جلس« :فنقول ،»إىل« بحرف عليها مدلول بنسبة آخر  عنه ُ
 بحرف عليها مدلول بنسبة ّفيتعدى »معه سار«: نقول وأخرى ،»هَسَجال«ـب
 مثل ،»له« عنها ّاملعوض النسبة تكون وثالثة ،»رهَساي«بـ عنه  َّويعوض ،»مع«
 منها واحدّ كل ففي ،غريها وهكذا ،»كاشفه«بـ عنه َّفيعوض ،»هل كشف«

َفاعل«و التعدية، عنوان ُينتزع  .عنها ّفتعوض النسب تلك يف تأيت »َ
َفاعل«ـل النوعي الوضع هل: نتساءل حينئذ  لعنوان موضوع هو »َ
 غري فهذا املوارد؟ هذه متام بني ًمشرتكا ًاّانتزاعي ًعنوانا يكون بنحو التعدية
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 هذا يكون أن ويستحيل ًا،ّحرفي ًمعنى وليس ،ّاسمي مفهومّ ألنه يح؛صح
 اهليئةّ أن :عىل فاقّاالت بعد للهيئة، ًمدلوالـ  االسمي بمفهومهـ  العنوان
 .باحلروف ملحقة

ّ أن :فاجلواب التعدية، عنوان انتزاع منشأ لواقع موضوعّنه إ :قيل وإن
 جامع يوجد ال »الالم مع، إىل،« مداليلّ ألن ؛ًذاتا متباينة نسب هو املنشأ

 األصفهاين ّحققامل كلامت يف عليه مربهن هو ما عىل بينها، فيامّحقيقي 
 .نيّحققامل من وغريه

 أخرى نسبة األصفهاين ّحققامل ّيتصور أن :عن حميص فال ،إذن
 ةّاحلرفي ّالتعديات موارد متام يف حمفوظة تكون النسب هذه غري ةّشخصي

 النسبة؟ تلك هي ما :نتساءل هنا من املفاعلة، باب هيئة مقامها تقوم التي
 ّتعديامل الفعل بلحاظ كان الذي ّولاأل االعرتاض عن لناّتنز لو: الرابع
 عناية عىل واحد، بنحو »وقاتل ،قتل« يف ّالتعديّ بأن :والتزمنا بنفسه،

: ّالتعدي هذا عن األصفهاين ّحققامل نسألف ّتقدم، كام الثاين يف خمصوصة
 فهو ،ّاألول ُأريد إن انتزاعه؟ منشأ، أو ّللتعدي االسمي املعنى منه يراد هل

 فمنشأ ،الثاين ُأريد وإن ًا،ّحرفي ًمعنى يكون أن يمكن وال ،اسمي ًمعنى
، كام ّذايت هنا ّالتعديّ ألن ؛النسبة ذات هوّ إنام »رضب« يف يّالتعد انتزاع
 مدلول لكان »ضارب« ةكلم مدلول بنفسه هذا كان فلو ،إذن. به اعرتف
 .ًواحدا ًشيئا »وضارب ،رضب« كلمتي

ّ إننا : ـ مرامه توضيح مقام يفـ  فقال هذا، إىل التفت األصفهاين ّوكأن
 ،»رضبه«: فيقال ،التفات دون من آخر رضب ًشخصاّ أن :نفرض ّمرة

: له فيقال ،فيؤذيه عليه يقع الرضب هذاّ أن إىل ًملتفتا يرضبه  وأخرى
 ،عنه ّنتكلم ّكنا ما غري ،ّللتعدي آخر ًمعنى احلقيقة بحسب هذاو ،»ضاربه«
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 وال ،ّتعديامل ّجردامل ملدلول ًاّذاتي ّالتعدي هذا وليس ،املصطلح يّالتعد وهو
 للرضب موضوع »ضارب« ّوكأن ،»إليه جلس« يف احلرف له ّيتكفل ما

 عىل تقع سوف اّبأهن والتفات عمد عن الصادرة للنسبة :أي ،العمدي
 :يقال ملتفت غري وأنت ًشخصا خدعت إذا كّأن :ذكر لذا آخر؛ خصش
 .»خادعته«: يقال خديعته ّتعمدت إذاّأما  ،»خدعته«

، العريف واالرتكاز الفهمّ فإن ؛عليه املساعدة يمكن، ال ذكره ماّ أن ّإال
 متام يف »َفاعل« مدلول يف ةّوالقصدي ةّالعمدي نكتة أخذ عىل يساعدانال 

 تلكّ أن :نرى ألننا ؛االثنني ْفعل منّ إهنا :املشهور عنها قال التي الدائرة
 القصد فيها يؤخذ، ال ًعموما املفاعلة باب من تكون التي املصاديق
 يف قابلته« :مؤونة بال فيها يقال أن ّصحي »قابل« نجد: ًالفمث ،واالختيار
 من متُفه وإن ةّوالعمدي ةّفالقصدي ،إذن. »التفات بال، أو مصادفة الطريق

 يف ًدخيال ُأخذ القصدّ أن ، الأخرى بنكتة فهو »ضاربت، أو خادعت«
 .عدمه ومع ،القصد مع تنسجم الباب هذا يف النسبة بل ،املدلول
 .+ كالمه من الثالث بالقسم ّتعلقي فيام الكالم متام هذا
  مّأهن :املشهور كالم من األصفهاين ّحققامل فهم فقد: الثاين القسمّأما و

َوتفاعل َفاعل« ّإن: يقولون  يف امّأهن :األمر غاية لنسبتني؛ موضوع منهامّ كل »َ
 .واحد عرض يف فالنسبتان »َتفاعل« يفّأما  األخرى، طول يف إحدامها »َفاعل«

 بل ،لنسبتني موضوعة اهليئةّ بأن القول ّيصح ال :ّ بأنهعليهم واعرتض
 النحو عىل نيالنسبت جمموع من ّمتحصلة واحدة لنسبة موضوع »َتفاعل«

 .بيانهّ تقدم الذي
 من لةّاملتحص النسبة لنفس موضوع هو »َتفاعل« باب هل: تساءلّثم 
 موضوع هو م أ،»تضارب«و »ضارب« بني الفرق عدم معناه فهذا ؟النسبتني
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 وهو لنسبتني، اهليئة وضع يلزم ،إذن كذلك؟ مها بام تنيّالتفصيلي للنسبتني
ّ أنه :ومعناه ،املقصود هو وهذا ؟فقط النسبتني إلحدى موضوع مأ باطل،
 .االثنني، ال الواحد ْفعل

َفاعل«الفرق ب   َتفاعل« و»َ      مذاق ا شهور»َ
 أن »َوتفاعل َفاعل« بني التفرقة من مرادهم يكن مل املشهورّ أن :الظاهر

 ويف األوىل، يف ةّالطولي بنحو: لنسبتني موضوعتان اهليئتني هاتني ّأن :ّيدعوا
 :نفرض »َتفاعل« ففي ،واحدة لنسبة وضعا مها بل ،الثانية يف دواح عرض

 ّحققامل رشحه الذي بالنحو ّاملتحصلة الثالثة النسبة هلذه موضوعّأنه 
َفاعل« ويف األصفهاين،  النسبة، ال تنيّالتفصيلي النسبتني إلحدى موضوع »َ
َعلف« عن »َفاعل« :أيـ  فرقهام ولكن ،النسبتني ملجموع وال ،ّاملتحصلة : ـ  »َ

 زيد ضارب«ّأما  قيد، بال النسبتني إلحدى موضوع »ًعمرا زيد رضب« ّأن
ًمقيدا لكن ة،ّالتفصيلي النسبة تلك لنفس موضوع ّ فإنه»ًعمرا  يكون  بأنّ
 .املشاركة بنحو

ّطعم فالترشيك  هيئة مدلول يف َّيطعم مل بينام ،»َفاعل« هيئة مدلول يف ُ
َفعل« َ : بمعنى ال  ـبالفتح  ـللمشاركة مفعول هو »ًاعمر« ّإن: يقولون لذا ؛»َ

 .مرضوبّأنه 
 بكون نلتزم مل ناّألن ؛األصفهاين ّحققامل إشكال يأيت ال :هذا ّتصورنا إذا
َفاعل« هيئة  النسبة وهذه واحدة، ةّتفصيلي لنسبة بل ،لنسبتني موضوعة »َ

 اهليئة ذهه ّ؛ ألن»تضارب« هيئة هلا املوضوع النسبة مع ًذاتا ومباينة مغايرة
 إلحدى فموضوعة »َفاعل« هيئةّأما  النسبتني، من واحدة لنسبة موضوعة
 .ًأيضا حمفوظ اهليئتني بني فالتباين ،النسبتني
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  مناقشة ا قوض ال  أوردها األصفها    مقالة ا شهور
 واحلديث، القرآن من ًموردا عرش أربعة + ذكر فقد ،ّولاأل القسمّأما 
 غري الغالب يف ذكرها التي النقوض وهذه ،االثنني ْفعل »َلَفاع« يكون ّمما ال
ّ إما هاّولكن »َفاعل« هيئة عىل جاءت وإن منها مجلة ّألن ؛املشهور عىل واردة
 الستعامله أو ،ًأصال ًمعنى يف ّثالثيه استعامل لعدم أو بمعناه، ثالثي هلا ليس
 .املفاعلة باب يف معناه يناسب، ال آخر ًمعنى يف

  ـاالثنني لفعل موضوعة املفاعلة باب هيئةّ بأن :القائلونـ  رواملشهو
 تكن مل إذاّأما  ،النوعي بالوضع له املوضوع املعنى تشخيص مقصودهم

 االثنني، بني وقوعه فرض يالئم الذي ّجردامل من ةّمشتق املصاديق تلك
 املشهور ّإن وحيث ،»سافر«ـك الشخيص بالوضع موضوعة تكون عندها
 باب يفـ  األصل من فمرادهم اهليئات، يف ةّالنوعي ألوضاعا عىل بنوا

 بالوضع له املوضوع املعنى تشخيص :هو  ـاالثنني ْفعل هو املفاعلة
 هذا عىلو ،الشخيص بالوضع هلا املوضوع املعاين تشخيص ال ،النوعي
 »ونافق ونادى، بارز،« ًالفمث ،الكالمّ حمل عن النقوض بعض خترج

 ؛النوعي بالوضع موضوعة ليست هاّلكن ،»َفاعل«ـل قمصادي ّكلها ،ونحوها
 من املعنى ليحصل  ـاهليئة هذه عن النظر بقطعـ  وضع هلا ليس هتاّماد ّألن
 .ّاملادة مدلول إىل اهليئة مدلول ّضم

  رصف عىل صلةّكاملت قرينة توجد النقوض هذه من أخرى مجلة ويف
 بحسبـ  تكون أن بتناس ال املوارد بعضّ فإن املعنى، ذلك عن اللفظ

 »وآخذ ،وخالع ،وبارش ،وارى« مثل اثنني، من صادرةـ  العقالئي االرتكاز
 »بارش« وكذلك االثنني، من صدوره يتناسب وال أخفى،:  بمعنى»وارى«ـف

 االثنني، ْفعل يكون أن يناسب وال قيمومته، حتت وجعله أموره تولية معناه
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 .األخرى املوارد يف وهكذا
 لّتشك ّأهنا ال ّ إالاملقام، يف ترد التي النقوض من مجلة هناك تبقى ،نعم
ـ  »َفاعل« موارد متامّ أن :يريدون ال مّألهن ؛املشهور مبنى عىل ًاّحقيقيً الإشكا
 أو ثالثة يذكرون بأنفسهم مّ فإهن؛االثنني لفعل موضوعةـ  العرب لغة يف

 يكون أن :الباب اهذ يف األصلّ أن :دعواهم ّوإنام الصيغة، هلذه ٍمعان أربعة
 بحيث كثرية نقوض توجد مل ما عليها ظّيتحف األصالة وهذه االثنني، ْفعل

 يبقى، ال النقوض هذه أكثر اندفعت فإذا ،األصل هذا عن اخلروج توجب
َفاعل«ّ أن عىل يربهن ما هناك  .)١(»االثنني ْفعل« فيه األصل ليس »َ

 ،+ صفهايناأل ّحقق املُتلميذه اآلخوند إشكال عىل أجاب وقد
 :بوجهني
 مشهور قول عىلّ حتى باملبادلة التعبري تصحيح عىل يبتني :ّولاأل
 :بالقول وذلك ؛طرفنيبال الفعل قيام عىل املفاعلة صيغة بداللة ،نيّاللغوي

 من ّاملشتق الفعلّ أن ّ إالاالثنني،ب الفعل قيام املفاعلة معنى كانوإن ّبأنه 
وإن  البائع، هو باملبادلة يقوم الذي فيكون األصيل، هو ما إىل ينسب املبادلة
ّ أن ّ إالًوتأثريا، ًمساسا للمشرتي ّأن عىلـ  ًأيضاـ ّ تدل الصيغة هذه كانت
 من الفعل صدور عىل الداللة ُأريد لو ما بخالف وهذا ًأصيال، ليس تأثريه
 الف وعليه ل،بالتفعي ّفيعرب بالغري، مساسه إىل اإلشارة دون ،واحد ٍطرف
 يف ٍدخل ذا املشرتي كون عىلّيدل  ال ّ ألنه؛ًصحيحا بالتبديل التعبري يكون

 .واألوىل ّاألصح هو باملبادلة التعبري ويكون البيع، حصول
 مساس له كان سواء ،بدل ذا ء يش جعل ّجمرد التبديل ّإن«: + قال
 ّاملشتق الفعل وينسب بالغري، املساس مع املعنى هذا :واملبادلة ال، أم بالغري

                                                 
 .١٦٠ـ١٤٧ص: ال رضر وال رضار) ١(
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 يف األصالة ومع البيع، يف كاملوجب ،التبديل يف األصيل هو من إىل نهام
 ّفن يف والتفاعل املفاعلة بني الفارق هو كام ،التبادل إليهام ينسب الطرفني
 ما عىل بناء هذا التبديل، دون باملبادلة البيع عن التعبري وجه ّفتبني ة،ّاألدبي
 .)١(»بطرفني املفاعلة ّتقوم من املعروف هو

 املفاعلة هيئة داللة يف + ابتكره وجه عىل يعتمد وهو: الثاين
 عىل للداللة ُوضع املفاعلة باب ّأن :يرى؛ حيث بينهام والفرق والتفاعل،

 الالزمة األفعال بني فرق غري من ،الغري إىل وإهنائها ّاملادة تعدية ّجمرد
 ًمعا، هبام يامهق عن ًفضال املبدأ، يف خراآل مشاركة عىلّ تدل وال ة،ّتعديوامل

 وكالم الكريم نآالقر يف اهليئة هذه استعامالت من ةّبعد لذلك واستشهد
 .املبدأ يف الطرفني اشرتاك ةّصح عدم مع العرب،
 : ـّولاأل الوجه بيان بعدـ  + األصفهاين ّحقق املقال

 الفصيحة الصحيحة االستعامالت به تشهد كام ،)٢(خالفه والتحقيق«
َ ادعون{: كقوله ،وغريها ةّالقرآني ُ ِ َ َا  ُ ْومن{ ،)٩ :البقرة( }  َ ْ هاجر َ ِ َ ُ  ِ 
ِس يل ِ ِا  َ َيراؤون{و ،)١٠٠: النساء (}  ُ َ ُنا قوا{و ،)١٤٢: النساء( } ُ َ ل آ( }َ

َ وشاقوا{و ،)١٦٧: عمران : و بالعقوبة، عاجله: وقوهلم ،)٣٢: دّحمم( }َ
 ّاملادة نسبة ّصحي ّمما ال كذل غري إىل التوفيق، ساعده: و باملحاربة، بارزه
 ّاملادة تعدية ّجردمل املفاعلة هيئة ّأن :الظاهر بل ،ذلك منها يراد أو ال إليهام،

 املكتوب، إىل ّاملادة ةتعديّ إال تقتيض ال الكتابة :ًمثال الغري، إىل هائهناإو
: قوهلم بخالف إليه، املكتوب إىل تعديتها دون من احلديث، كتب: فيقال
 املعنى هذا إفادة أريد لو بحيث الغري، إىل تعديتها عىلّيدل  ّإنه فكاتبه؛

                                                 
 .١٠ ص١ج: حاشية املكاسب) ١(
 .بالطرفني املفاعلة قيام من املشهور هو ما خالف :أي )٢(
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 .إليه كتب: لقيل ّجردبامل
 ،ًعمرا زيد رضب: كقوهلم ة،ّمتعدي نسبة عىل ةّجردامل اهليئةّ تدل ّوربام

 النسبة، الزم كان وإن اهليئة، يف ملحوظ غري املفعول إىل هاءإهنا ّأنّإال 
 يف ملحوظ املفعول إىل واإلهناء ةالتعديّ فإن ؛ًعمرا زيد ضارب :بخالف
 ،أخرى احلروف من حرف ومفاد ،تارة النسبة الزم هو فام اهليئة، مفاد

 إجياد إىل ّوالتقصد ّالتعمد يفهمّ ربام ولذا ؛املفاعلة هيئة ملفاد مطابقي مدلول
 ما ّوأما ،ونحومها ،وخادعه ،خدعه: و ،ّومضار ،ّضار :بني فيفرق ،ّاملادة
 .)٢(»...)١(ًوإثباتا ًثبوتا صحيح فغريـ  والتبعية األصالة منـ  ذكروه
  صفها األ  م   ا و  ّا سيد جواب

 املفاعلة هيئةّ بأن :األصفهاين شيخه ذكره ما عىل اخلوئي ّالسيد أجاب
 أن وهي الغالب، يف شاركةامل عىل ّوتدل االثنني، من الفعل بصدور مّتتقو
 ًفاعال منهامّ كل يكون لكي ؛به اآلخر يفعله مثلام باآلخر الواحد يفعل

 .ًعمرا زيد ضارب :نحو ًومفعوال،
 إلجياد أحدمها يّتصد ّمجردب ّحققيت، ال املعنى هذاّ أن :الواضح ومن

َضارب: يقال فال صاحبه، دون ّاملادة َصارعه، أو ًعمرا، زيد َ َجادله، أو َ  فيام َ
 من يصدر أن دون ،هجدال، أو رصاعه، أو عمرو لرضب زيد ّتصدى إذا

 التعبري لكان ًمعا منهام الفعل يصدر مل لو بل ،األمور هذه أحد عمرو
 .صحيح غري باملفاعلة

                                                 
 ثبتأر األصيل، وّ األصفهاين إىل مناقشة كون املفاعلة تنسب إىل املؤثّحققض املّتعر )١(

 فلرياجع ، خشية اإلطالة؛عرضنا عن إيرادهأ ،ٍ بتفصيل واف،ً وإثباتاًتها ثبوتاّعدم صح
 .نفس املصدر

 .١٠ ص١ج: احلاشية عىل املكاسب) ٢(
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 ،»زيد سافر« :نحو ،ّجردامل الفعل:  بمعنىاملفاعلة هيئة تكون قد نعم،
 من ذلك وأشباه ،»أمره يف بارك«و ،»األرض يف واراه«و ،»اهللا قاتله«و

 .األمثلة
 ّالنبي قول الثاين القبيل من ّولعل واملبالغة، الكثرةى  بمعنتكون وقد

 .)١(» ؤمن    ار وال  ر وال ّ ضار، رجل ّكإن«: جندب بن لسمرة |
  ّأضواء   ا ص

 طلقي فتارة ة،ّاملتضاد األلفاظ من البيع: »البيع كتاب« :+ قوله •
 واملراد ة،ّالبيعي املعاملة :ثالثةو املشرتي، فعل :ثانيةو البائع، فعل :منه ويراد
 سائر مقابل يف ،ةّالبيعي املعاملة :أي خري،األ املعنى هو هنا البيع من

 .وغريها واهلبة ،كاالجارة ،املعامالت
 املتعارف املعنى بيان :هنا يراد أنّ إما :»األصل يف وهو«: + قوله •
 ياخلوئ ّالسيد ذلك ىلإ ذهب كام ،له املوضوع املعنى ال ،ّاللغويني لدى عليه
 له املوضوع املعنى إىل اإلشارة :ِّاملصنف مراد يكون أن اّوإم ،مّتقد فيام +
 +  احلكيم ّالسيد ذلك اختار كام ،ةّاملجازي املعاين قبال يف للبيع، ّحلقيقياو

ُلكنه«: ـ البيع معنى ذكر بعد ـ نفسه ّالفيومي قول بقرينة ،ّالرشاح وبعض َّ ِ َ 
َأطلق ِ ْ َعىل ُ ِالعقد َ ْ َ َجماز ْ  .ذلك ضيحتوّ تقدم وقد ،»ًاَ

                                                 
 .٣٢ ص٢ج: ؛ مصباح الفقاهة١٦ ص٢ج: حمارضات يف الفقه اجلعفري:  الحظ)١(





 
 

  ا سألة ا انية
ً زوم كون ا عوض عينا ّ  

 لةأاملس تاريخ •
 البحث ثمرة •
 بينهام والفرق واملنفعة العني تعريف •
 ودليله االستظهار منشأ •
 الفقهاء كلامت من شاهد •
 األعيان غري نقل يف البيع استعامل يف استدراك •
 االستعامالت هذه عىل الشيخ جواب •
 يقوحتق زيادة •
ü األعيان غري نقل يف البيع الستعامل أخرى موارد 
ü واإلجارة البيع بني الفرق 
ü ةّكليال العني بيع 
ü الفقهاء كالم من االستظهار عىل إشكال 
ü تهّوأدل واملنافع األعيان لنقل البيع بعموم القول 
ü وجوابه العروة صاحب إشكال 
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  :+  ا شيخ قال
ِعوضا  ُاختصاص :ُوالظاهر  ِوعليه بغ ها، ِا نافع َإبدال  يعم فال ،ِبالع  ّ

  .ِا يع   ِالفقهاء ُاصطالح  استقر
 ْمن َذ ك ُيظهر ْ بل،هاِغ  ِنقل   ْبعضهم ِ مات   ُ ستعملّ ر ما ،ْنعم
 ِا ار سك  ِو يع ،ِر ا دب ِخدمة ِبيع ِجواز    ا ال ِ    األخبار، َمن ٍكث 
ُيعلم  الال   ّأنها :ُوالظاهر ها،ِو ائ ِةّا راجي ِاألرض ِبيع ِو أخبار ها،ُصاحب ُ

 ،ِاألعيان ِبعض ِنقل  ً عرفا ُستعملُ ِ اإلجارة َلفظ   أن كما ،ِا عب    ٌ سا ة
  ِ.ا شجرة  ِ   مرة
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  بيان ا سألة

 ل،بام ٍمال مبادلة :هّنأو للبيع، اللغوي التعريف الشيخ ذكر أن بعد
 زهّومتي ،البيع يف تؤخذ التي اتّاخلصوصي بعض إىل لةأاملس هذه يف ّتعرض

 كام ،ًعينا املبيع يكون أن لزوم :+ فاستظهر املعامالت، من غريه عن
 .الفقهاء اصطالح ذلك عىل ّاستقر

 عىل يصدقـ  الفقهاء غلبأ عندـ  املالّ أن :السابق البحث يفّ تقدم وقد
 :وعليه ،الرأي هذا إىل الشيخ ذهاب ّالرشاح بعض حّرج، كام ًأيضا املنافع
 كان أن بعد ،البيع حتديد يف العرف من ًااستظهار هنا ِّاملصنف كالم فيكون
 من ّخصأ ّالعريف املعنى فيكون ًأيضا، املنافع إبدال ّيعم اللغوي املعنى
 .اللغوي املعنى

 قد البيع ّنأب :االستظهار هذا عىل به ُيشكل أن يمكن ما إىل ّتعرضّثم 
 املنافع، مبادلة يفـ  األخبار وبعض الفقهاء بعض كلامت يفـ  استعمل
 .هانع وأجاب األخبار، تلك بعض إىل وأشار

  تار خ ا سألة
 إبداء حاول من ّأولّأن : الفقهاء من القدماء كلامت عّتتب عند نلحظ
 ّ رصح، فقد)هـ٤٣٦ّاملتوىف( +  املرتىض ّالسيد هو للبيع ّخاص تعريف
 من مملوكة عني به ينتقل عقد: البيع«: قال؛ حيث ًعينا املبيع كون بلزوم

 وجه عىل ،الصفة يف هلا خمالف، أو مثلها بعوض ،غريه إىل شخص
 .)١(»الرتايض

                                                 
 .٢٦٥ ص٢ج: رسائل الرشيف املرتىض) ١(
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 :فقال ،)هـ٤٦٠ّاملتوىف( + الطويس الشيخ تلميذه وتبعه
 عىل رَّمقد بعوض ،غريه إىل شخص من مملوكة عني انتقال: هو البيع«
 .)١(»الرتايض وجه

 عليه وسار ،ًعينا املبيع كون لزومبّ رصح من ّأول العلامن هذان فكان
 خالف وإن ،العلامء ّتفاقال ًموردا املسألة هذه فكانت بعد، فيام الفقهاء
 هذا إىل + ِّاملصنف أشار وقد ،ذلك ّيتضحس، كام منهم اليسري النزر
 .»البيع يف الفقهاء اصطالح ّاستقر وعليه«: بقوله ّتفاقاال

  ثمرة ا حث
 فإذا ،»بامل ٍمال مبادلة«: وهو ،للبيع اللغوي التعريف ذكرنا أن بعد

 البيع أحكام ُنجري أن ّصحفي منفعة، ضّاملعو كون يشمل البيع ّنأب :قلنا
 تكون التي املعاملة عىلـ  املتعاقدين ورشوط ،املجلس كخيارـ  ةّاخلاص
 تكون ،»بكذا الدار سكنى بعتك«: شخص قال فإذا املنافع، بني فيها املبادلة
 .البيع أحكامّ كل عليها وجتري ًبيعا، املعاملة هذه

 يصدق، ال العرف بنظر البيعّ أن :منـ  + الشيخ رأي اخرتنا إذاّأما و
 وال ًبيعا، املعاملة هذه تكون فال  ـمن غري األعيان ّاملعوض كان ما عىل

 فهو ؟إجارة املعاملة هذه تكون هل ّأما ،ةّاخلاص البيع احكام يهاعل جتري
 .بالكنايات الالزمة العقود نشاءإ يف ًالحقا تفصيله يأيت بام منوط
 نحرز ومل ،األعيان غري متليك عىل البيع عنوان صدق يف شككنا ذاإ اّمأ

 هذا يف البيع ةّدلأب كّالتمس ملنع ًكافيا هذا ناّشك يكون عدمه،أو  الصدق
 .املورد هذا يف بالعمومات كّيتمس فال ة،ّاملفهومي للشبهة املورد؛

                                                 
 .٧٦ ص٢ ج: املبسوط يف فقه اإلمامية) ١(
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  تعر ف الع  وا نفعة والفرق ب نهما
 :معنيني أحد هبا ويرادـ  الفقهاء اصطالح يفـ  العني تطلق
 اخلارجي الوجود بمعنى العني فتكون ،ّكيلال يقابل ما :ّولاأل

 قبال يف اجلزئي، اخلارجي وجوده  بمعنىالكتاب، ُعني: فيقال ّاملتشخص،
 مراد هذا وليس ،ٍكثرية مصاديق عىل ينطبق الذي ّالعام الذهني مفهومه
 .العني من + الشيخ

 يف وجدت ذاـ إ تكون ما: وهي واملنفعة، )١(ّاحلق يقابل ما :الثاين
 يف كام ،والعمق والعرض الطول: وهي ثالثة، أبعاد ذا ًجسامـ  اخلارج
 .األعيان من وغريها والفرس، والدار، الكتاب،
 قائمة تكون بل ،زّمتحي ّيجسم وجود هلا يكون ال التي :فهي فعةاملنّأما 
 .ذلك وغري ،الدار وسكنى الكتاب، كمنفعة بغريها،

 صةّمتشخ كانت ما: وهي ة،ّالشخصي العني :املعنى هبذا العني وتشمل
 لفأب ةطاحلن من الصاع هذا بعتك«: ًمثال يقول نأك العقد، أثناء بالفعل
 كام ،ةّكليال بالعني عنها ّويعرب ،العقد ثناءأ ًصاّمتشخ يكون ال ما أو ،»دينار
 .هنا العني من املراد هو املعنى وهذا بأقسامه، ّكيلال بيع يف

 بل ،العقد ثناءأ موجودة تكون نـ أ املعنى هبذاـ  العني يف يشرتط وال
 املنفعة، مقابل يف ًزاّمتحي ًجسام كانت وجدت ما ذاإ العني تكون نأ يكفي
 من كصاع ّاملعني يف ّكيلال يف كام ،ّكيلال بيع ةّصح عىل الفقهاء املتس بدليل
 البيع بعد ّويتعني ربة،الص يف منترش الصاعّ فإن بدينار، احلنطة صربة صيعان

 املشاع، ّكيلوال ،ّذميال ّكيل اليف احلال وكذلك بالعقد، الوفاء مقام يف
 ةّخارجي ًعينا املبيع نكو اعتبار عدم عن كاشفة املوارد هذه يف البيع ةّصحف

                                                 
 . تعاىلشاء اهللا ، يف املسائل الالحقة إنّيت توضيح معنى احلقأي) ١(
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، ًعينا تكان توجد لو بحيث املستقبل، يف وجودها يكفي بل ،صةّمتشخ
ًعرضاال   .لعني َ

 املنفعة يقابل ماـ  املقام يفـ  بالعني املراد ّإنّثم «: + اليزدي ّالسيد قال
ّالشخصية العني فتشمل ،ّاحلقو  كصاع ّاملعني، يف ّكيلوال ،املشاع ّكيلوال ،ّ
 .)١(»والدين ّذميال ّكيلوال ًمثال، لصربةا هذه من

 :إطالقان هلا ًأيضا اّ فإهناملنفعة اّمأ العني، إىل بالنسبة هذا
 ّاملتولد كاللبن العني، من ّويتكون دّيتول ما املنفعة من يراد نأ :حدمهاأ
 .ذلك وغري الشجر، من دةّاملتول والثمرة الشاة، من

 بالعني، قائمة ةّحيثي يكون ما وهو ،العني يقابل ما منها يراد نأ: ثانيهام
 .وغريها بالعبد، القائمة واخلدمة بالدار، القائمة كالسكنى
ًمعوضا تقع أن ّصحي ال التي املنفعة من واملراد ، الثاين املعنى :البيع يف ّ

 كاللبن ،لغريها منافع كانت وإن ّولاأل باملعنى املنافعّن إ إذ ؛ّولاألال 
 .نفسها يف أعيانّهنا أ ّ إال،الشجرة إىل بالنسبة لثمرةوا ،الشاة إىل بالنسبة

  م شأ االستظهار ود له
 إبدال ّيعم فال بالعني، ّاملعوض اختصاص والظاهر«: + الشيخ قال
 املعنى من أو اللغوي، التعريف من :االستظهار هذا فهل ،»بغريها املنافع

 العرف؟ عند فيه املستعمل
 :يف ونّاللغوي عليه الذي اخلالف :لسابقةا لةأاملس يفّ تقدم :ذلك بيان 

 ذهبوا الفقهاء مشهورّ أن ذكرنا وقد ال؟ أم موالاأل من ّتعد هل املنافعّأن 
 يكون ،ّاللغويني كالم من هنا االستظهار كان فإذا ،موالاأل من كوهنا إىل

                                                 
 .٥٣ ص١ ج: حاشية املكاسب) ١(
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 كان بام البيع اختصاص ّاللغويني كالم مراجعة من الظاهر ّنأ :ذلك معنى
 .ًلغة املال عليها يصدق ال اّألهن غريها؛ يشمل فال ًعينا، يهف ضّاملعو

 :املعنى فيكون ـ الصحيح هو كام ـ العرف من االستظهار كان إذاّأما 
 األعيان بيع :هوـ  الزمان هذا يفـ  للبيع العريف االستعامل من املتبادرّأن 
 املصباح تعريف كان لوّ حتى ،غريها فيه ضَّاملعو يكون ما يشمل فال ،فقط

 .األعيان لغري ًشامال
 النقل، عدم صالةأ بواسطة ًأيضا اللغة يف كذلك البيع كون يثبت نعم،

 فال التبادر، هو األعيان بتمليك ًاّخاص البيع كون عىل الدليل: يقال بأن
 يكون ّعام السلب ةّصح وكذلك باملساحمة،ّ إال املنافع متليك عىل البيع يطلق
 املعنى هذا بكون ونحكم ،احلقيقة عالمات من هوهذ ًعينا، فيه ضّاملعو
 .النقل عدم صالةأبّ احلقيقي املعنى هو للبيع

ّ ألنه :أقول«:  ـ ِّاملصنف كالم عىل تعليقه يفـ  + اليزدي ّالسيد قال
 ومها بعوض، املنفعة متليك عن البيع سلب ّولصحة ًعرفا، لفظه من املتبادر
 ،ًأيضا ًلغة كذلك كونه نع الكاشف ،العرف يف كذلك كونه عالمة

 .)١(»النقل عدم أصالة بضميمة
 العريف االستعامل من :لالختصاص ِّاملصنف استظهار فيكون ،إذن
 .ًأيضا اللغوي املعنى يشمل حكمه ّنأّ إال للبيع،

  شاهد من  مات الفقهاء
 ّنأ :أي ،»البيع يف الفقهاء اصطالح ّاستقر وعليه«: + الشيخ قال
  ًعينا، فيه ضّاملعو يكون ما :هو البيع ّنأ عىل ّستقرا الفقهاء اصطالح

                                                 
 .٥٣ ص١ج: حاشية املكاسب) ١(
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 الفقهاء ومن املتن، يف البيع تعريف يف كلامهتم بعض إلى ضّيتعر وسوف
 :بذلك حواّرص الذين
 ٌعني به ينتقل عقد: البيع«: سبق فيام قال حيث ،+ املرتىض ّالسيد .١
 وجه عىل فةالص يف هلا خمالف، أو مثلها ٍبعوض غريه إىل شخص من مملوكة
 .)١(»الرتايض
 انتقال: هو البيع«: البيع تعريف يف قال حيث ،+ الطويس الشيخ .٢
 ،)٢(»الرتايض وجه عىل ،رّمقد بعوض ،غريه إىل شخص من ،مملوكة عني

 .)٤()مهاس سرقد( ّاحليل ّوالعالمة ،)٣(ادريس ابن التعريف هذا واختار
   مملوكة عني نتقالا عىل عقد: البيع«: قالحيث  ،+ محزة ابن .٣

 جهة عىل ،رّمقد بعوض ،غريه إىل شخص منـ  حكمها يف هو ما أو ـ
 .)٥(»الرتايض
 والقبول اإلجياب: فهو البيع،ّأما «: قالحيث  ،+ ّاحليل ّحقق امل.٤
 .)٦(»رّمقد بعوض ،غريه إىل مالك من اململوكة العني هبام تنتقل اللذان
 إىل شخص من مملوكة عني نتقالا: البيع«: قال؛ + الكركي ّحقق امل.٥
 .)٧(»…املنافع عىل ينعقد فال ،الرتايض وجه عىل ،رّمقد بعوض ،غريه

                                                 
 .٢٦٥ ص ٢ ج : رسائل الرشيف املرتىض) ١(
 .٧٦ ص٢ ج: املبسوط يف فقه اإلمامية) ٢(
 .٢٤٠ص ٢ج: كتاب الرسائر احلاوي لتحرير الفتاوي: راجع )٣(
 . ٥ ص١٠ج: تذكرة الفقهاء: راجع )٤(
 .٢٣٦ص: الوسيلة إىل نيل الفضيلة) ٥(
 .١١٨ص: ةّاملخترص النافع يف فقه اإلمامي) ٦(
 .٥٤ ص٤ج: جامع املقاصد يف رشح القواعد) ٧(
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 ال ّثم«: قال؛ حيث ذلك يف اخلالف + اجلواهر صاحب نفى قدو
 لنقلّ أنه :بينهم اشتهر ولذلك ؛ًعينا املبيع كون اعتبار يف إشكال وال خالف
 .)١(»افعاملن لنقل اإلجارةّ أن كاشتهار األعيان،
 ذلك، عىل اإلمجاعوجود ب + الغطاء كاشف جعفر الشيخ حَّورص

 العني، نقل فيه اعتربنا وحيث«: مةّالعال قواعد عىل رشحه يف قالحيث 
 مع ،لألصل ًنا؛مثم تكون؛ حيث لألعيان املقابلة )املنافع عىل ينعقد فال(

 .)٢(»ولإلمجاع فيه، ّالشك أو ّمر، ملا االسم؛ صدق بعدم القطع
  استدراك   استعمال ا يع   نقل غ  األعيان

 كلامت استقرار وذكر ًعينا، ضّاملعو كون لزوم ِّاملصنف َّبني نأ بعد
 استعمل البيعّ بأن :ذلك عىل به ُيشكل قد ما إىل ّتعرض ذلك، عىل الفقهاء

 ،املنافع من األعيان غري لنقل ،األخبار بعض ويف ،الفقهاء بعض كلامت يف
 :ييل كام ،وقاحلق وبعض

ًأوال    الفقهاء  م   استعما : ّ
 نقل يف بعضهم كلامت يف يستعملّ ربام نعم،«: بقوله + ِّاملصنف أشار
 من األعيان غري نقل يف البيعـ  الفقهاء بعضـ  استعمال إلى »...غريها
 ذهب ما عىل كلامهتم باستقرار القول يشكل فقد لذا ؛احلقوق وبعض املنافع

 نقل عىل البيع صدق :اهللا رمحهم كلامهتم ظاهر ّنإ :يقال قد بل ،الشيخ ليهإ
 كالمهم، يف ّاملجازية طالقاإل رادةإ عىل قرينة إذ ال؛ حقيقة األعيان غري
 عىل دليل وال األعيان، غري لنقل ًشامال البيع كون عىل ذلك ّفيدل

                                                 
 .٢٠٨ ص٢٢ج: جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم )١(
 .١٣١ ص:رّمة ابن املطهّرشح الشيخ جعفر عىل قواعد العال) ٢(
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 .االختصاص
 الطويس الشيخ :فهم املنافع، نقل عىل البيع طلقواأ الذين الفقهاء اّمأ
 ينقض مل فإن...«:  ـ العبد تدبري مسألة يفـ  قال حيث ،اخلالف يف +

 يف وقال ،)١(»حياته ةّمد خدمته بيع له جيوز امّوإن ته،برق بيع جيز مل تدبريه
 نقض أراد إذاّ إال ّاملدبر العبد رقبة بيع جواز عدم :مسألة يفـ  املبسوط
 . )٢(»حياته ةّمد رقبته دون خدمته بيع ّصحي عندنا ّألن«: ّنصه ما  ـتدبريه

: قال حيث  ـاملختلف يف ّاحليل مةّالعال حكاه ما عىلـ  + اجلنيد وابن
 ده،ّسي حياة ةّمد خدمته هذا من يباع امّوإن رقبته، بيع جيوز فال...«

 .)٣(»...هاغري، أو بمكاتبة منه ذلك يبتاع أن واألحوط
  األخبار   استعما : ًثانيا

 ّعربت قدـ  ًأيضاـ  األخبار بعضّ فإن مّاملتقد الفقهاء كالم إىل إضافة
 .بالبيع احلقوقو املنافع من األعيان غري نقل عن

 عىل ّالدال كاخلرب األخبار، من ٍكثري من ذلك يظهر بل«: + الشيخ قال
 وكأخبار صاحبها، ُيعلم ال التي الدار سكنى وبيع ّاملدبر، خدمة بيع جواز
 .)٤(»...ورشائها ةّياخلراج األرض بيع

 إرادة هوـ  األخبار هذه يفـ  البيع استعامل ظاهرّ بأن :اإلشكال دّفيتأك
 لنقل ًشامالـ  الرشع صاحب وبلغةبل ـ  ًعرفا البيع فيكون ،ّاحلقيقي املعنى

                                                 
 .٤١١ ص٦ج: اخلالف) ١(
 .١٧٢ ص٦ج: ّةاملبسوط يف فقه اإلمامي) ٢(
 .٦٩ ص٨ج: خمتلف الشيعة) ٣(
 .٧ ص٣ج:  املكاسب)٤(
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٩٠

 .باألعيان ًاّخمتص وليس املنافع،
 :منها عديدة، املنافع لنقل فيها البيع استعامل ورد التي خبارواأل

  ّا دبر خدمة بيع جواز   ّةا ال األخبار .١
 عنها + الشيخ َّعرب وقد ،ًواحدا ًخربا وليست ،عديدة أخبار وهي

 عىلّ تدل دةّمتعد خبارأ وردت وقد شخصه،، ال اخلرب جنس ومراده ،باخلرب
 بعد ّحر أنت: دهّسي له يقول الذي العبد وهو ر،َّاملدب العبد خدمة بيع جواز
 :ةّباحلري ثّفيتشب ذلك، هشاب وما مويت،

ِأيب عن بسنده + الصدوق الشيخ رواه ما :منها َمريم َ ْ ْعن ،ََ ِأيب َ ِعبد َ ْ َ 
َقال ،× اهللا َسئل«: َ ِ ْعن ُ ٍرجل َ ُ ُيعتق َ ِ ْ ُجاريته ُ َ ََ ْعن ِ َأيطؤها ،ٍرُدب َ ُ َ َ ْإن َ َشاء، ِ  أو َ

َينكحها، ُ َِ ُيبيع أو ْ َخدمتها َِ َ َْ ُحياته؟ ِ َ َفقال ََ َ َ أي: × َ
َذ ِك  َشاء َ َ عل َ َ َ «)١(. 

 إطالق من ،الراوي لسؤال × اإلمام تقرير :هو احلديث يف الشاهدو
 ّجمازية عىل الكالم يف قرينة وال وعملها، َّاملدبرة األمة خدمة متليك عىل البيع
 .احلقيقي طالقاإل عىل فيحمل اإلطالق، هذا

ِعنما  :ومنها ِّالسكوين َ ِ ُ ْعن ،َّ ِجعفر َ َ ْ ِبن َ ْعن ،دّحمم ْ ِأبيه َ ِ ْعن ،َ ٍّعيل َ ِ َ ^، 
َقال َباع«: َ ُرسول َ ُ َخدمة ’ اهللا َ َ ْ ِا مدبر ِ

 َ ُ ْو م ،ْ ْيبع َ ِ َر بته َ َ َ َ «)٢(. 
ِعنما  :ومنها ِالقاسم َ َِ ِبن ْ ْعن ،ّحممد ْ ٍّعيل، َ ِ َقال َ ُسألت«: َ ْ َ َأبا َ ِعبد َ ْ  × اهللاِ َ

ْعن ٍرجل َ ُ َأعتق َ َ ْ ًجارية َ َ ُله َِ ْعن َ ٍدبر َ ُ ِحياته، ِيف ُ ِ َ َقال َ ْإن: × َ َأراد ِ َ َ
َ يعها  َ ْ َباع َ َ 

َخدمتها َ َ ْ ِحياته، ِ  ِ ِ َ َفإذا َ
ِ
َمات َ ِأعتقت َ َ ِ ْ ُ

ُا ار ة،  َ
ِ َ ْو ن ْ

ْو ت ِ َ َ ًأوالدا َ َ ْ َ
ْ هم  ُ َ 

َبم  ِها َ
ِ
ْ َ ِ«)٣(. 

                                                 
 .٣٤٦٢: ، احلديث٣٢ ص٣ج: من ال حيرضه الفقيه )١(
 .٢٩٢٢٩: ديثاحل، ١٢٠ ص٢٣ج: وسائل الشيعة) ٢(
 .٢٩٢٢٨: ديثاحل، ١٢٠ ص٢٣ج: وسائل الشيعة )٣(
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 خدمة؛ إذ املنافع نقل يف البيع استعامل يف رصحية األحاديث هذهو
 .عياناأل من ليست ّاملدبر اململوك

  ا ار سك  بيع    دل ما .٢
ْعن: رّعام بن إسحاق رواية وهي ٍعبد َ ْ ٍصالح، َ ِ َقال َ ُسألته«: َ ُ ْ َ ْعن َ  ٍلَرج َ

ِيده ِيف ِ ٌدار َ ْليست َ َ ْ ُله، َ ْومل َ ْتزل َ َ ِيده ِيف َ ِ ِويد َ ِآبائه َ ِ ْمن َ ِقبله ِ ِ ْ ْقد  ،َ ُأعلمه َ َ َ ْ ْمن َ َمىض َ َ 
ْمن ِآبائه ِ ِ َأهنا :َ َّ ْلي َ ْستَ ْهلم، َ ُ َيدرون َوال َ ُ ْ ْملن َ َهي، َِ َفيبيعها ِ ُ َِ ُويأخذ َ ُ ْ َثمنها َ َ َ َقال ،َ َ 

ِ أحب َما: ×
ُ

ْأن  َ
َي يع  ِ َل س َما َ ْ ُقلت ،َُ  َ ْ َليس ّ فإنه:ُ ْ ُيعرف َ ِ ْ َصاحبها، َ َ  َوال َِ

ِيدري ْ ْملن َ َهي، َِ ُأظنه َوال ِ ُّ ُ ِجيي َ َهلا ُء َ ٌّرب َ ًأبدا َ َ َقال ،َ ِ أحب َما: َ
ُ

ْأن  َ
َي يع  ِ َل س َما َ ْ َ 

ُقلت ،َُ  ْ ُفيبيع: ُ َِ َسكناها َ َ ْ َمكاهنا أو ،ُ َ ِيده، ِيف ََ ِ ُفيقول َ ُ َأبيعك: ََ ُ ِ َسكناي َ َ ْ ُوتكون ُ ُ  ِيف َ
َيدك ِ َهي، كام َ ِيدي ِيف ِ َقال ؟َ ْ عم،: َ َ َي يعها َ َُ َهذا ََ  ِ َ«)١(. 

 ،الالسؤ يف الراوي؛ إذ واضح الرواية هبذه االستدالل وتقريب
 وال ومنفعتها، الدار سكنى متليك عىل البيع أطلقا ،اجلواب يف × واإلمام
 ذلك من فهمفن اإلطالق، هذا ةّجمازي عىلّ تدل قرينة الكالم يف توجد
 .املنافع لتمليك البيع شمول

  و ائها ةّا راجي األرض بيع  دل ما .٣
 نتوكا ،عنوة املسلمون فتحها التي األرض هي ّاخلراجية األرض

 ما ورد وقد ،بيعها جيوز، ال ّعامة للمسلمني ملك وهي الفتح، حال عامرة
 :روايات ّعدة يف ّاخلراجية األرض من َّحقه الفرد يشرتي أن جواز يفيد

ِأيب خرب :منها َبردة َ َ ِبن ُْ ٍرجاء ْ َ َقال ،َ ُقلت«: َ ْ ِأليب ُ َ ِعبد ِ ْ َكيف: × اهللا َ ْ َترى َ َ 
ِرشاء ِيف َ ِأرض ِ ْ ِاخلراج؟ َ َ َ َقال ْ ْومن: × َ ُي يع َ ِ َذ ِك َ ُأرض َِ  !؟َ ْ َ

َا مسلم   ِ ِ ْ َقال ،ُ َ :
                                                 

 .٢٢٦٩٦: ديثاحل، ٣٣٦ ص١٧ج:  الشيعةوسائل )١(
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٩٢

ُقلت ْ َيبيعها: ُ ُ ِالذي َِ َهي َّ ِيده ِيف ِ ِ َقال ،َ ُو صنع: َ َ َ راِج َْ َ َا مسلم   ِ ِ ِ ْ ُ َماذا؟ ْ َقالّثم  َ َ: 
َبأسال  َاش ى ،َْ َ ُحقه ْ َمنها َ  ْ ُو ول ،ِ  َ َا مسلم   حق ُ ِ ِ ْ ِعليه، ُ ْ َ َ ولعل َ ُي ون ُهَ ُ َأقوى َ ْ َ

 
َعليها َْ وأ أل َ

َ َ ْ َ
ْ راجهم  ِ ِ َ َ ُمنه ِ ْ ِ«)١( . 
 السائل جواب يف أفاد × اإلمامّ أن :الرواية هبذه االستدالل وتقريب

 :حكمني
 املسلمني، ّلكافة ًملكا لكوهنا األرض؛ رقبة بيع عن النهي: أحدمها

 .يبيعها أن منهم ألحد وليس
َبأس َال«: × لقوله ؛ئهورشا ّاحلق بيع جواز: ثانيهام َاش ى َْ َ ُحقه ْ َمنها َ  ْ ِ«، 

ّ فإن ؛األرض رقبة ّملكية دون ّترصفال جواز من له ما هو :ّاحلقب واملراد
 عىل ّاحلق نقل عىل والرشاء البيع إطالق ّفيدل قاطبة، للمسلمني اّملكيته
 يخالش استظهره ما خالف وهو ًعينا، فيه املبيع يكونّمما ّ أعم البيع كون
+. 

ِبن ّحممد خرب :ومنها ٍرشيح ْ ْ َ َقال ،ُ ُسألت«: َ ْ َ َأبا َ ِعبد َ ْ ْعن × اهللا َ ِرشاء َ َ ِ 
ِاألرض ْ َ ْمن ْ ِأرض ِ ْ ِاخلراج، َ َ َ ُفكرهه، ْ َ ِ َ َوقال َ َإ ما: َ  

ُأرض ِ ْ َ
َا راِج  َ ِلمسلم  َ ِ ِ ْ ُ ْ، 

ُفقالوا َ ُله َ َيشرتهيا ّ فإنه:َ ِ َ ْ ُالرجل َ ُ ِوعليه َّ ْ َ َخراجها َ ُ َ َفق ،َ َبأس، ال :َالَ ْأنّ إال َْ َ
َ ستح   ِ

ْ َ َْ 
ْمن ِ يب ِ

ْ َذ ِك َ َ «)٢(. 
َإسامعيل خرب :ومنها ِ َ ْ ِبن ِ ِالفضل ْ ْ َ ِّاهلاشمي ْ ِ ِ َ َقال ،ْ ُسألت«: َ ْ َ َأبا َ ِعبد َ ْ  × اهللا َ

ْعن ٍرجل َ ُ َاشرتى َ َ ًأرضا ْ ْ ْمن َ ِأرض ِ ْ ِأهل َ ْ ِالذمة َ َّ َمن ِّ ِاخلراج ِ َ َ َوأهلها ْ ُ ْ َكارهون، َ ُ ِ َ 
                                                 

زية، اج واجلرِض اخلِ حكم الرشاء من أر، باب١٥٥ ص١٥ج: وسائل الشيعة )١(
 .٢٠١٩٧: ديثاحل

: ديثاحلبواب عقد البيع، أ من ٢١: ، الباب٣٧٠ ص١٧ج: وسائل الشيعة) ٢(
٢٢٧٧٢. 
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َنامِوإ َيقبلها َّ َ َُ َمن ْ ِالسلطان ِ َ ْ ِلعجز ُّ ْ َ َأهلها ِ ِ ْ َعنها َ ْ ِغري أو ،َ ْ ٍعجز َ ْ َفقال ،َ َ َإذا: × َ
ِ 

َعجز َ َأر ا ها َ َُ ْ َ
َ نها  َفلك َْ َ ْأن َ َ

َتأخذها  َ ُ ْ ْأنّ إال ،َ َ
َ يضاروا،  ْو ن ُ

ِ ْأ طيتهم َ ُ َ ْ َْ َ
ًش ئا  ْ ْفسخت َ َ َ َ 

ُأ فس ُ ْ َأهلها َ ِ ْ َ
ْل م  ُ َفخذوها َ ُ ُ ُوسألته>: َلَقا ،<َ َُ ْ َ ْعن َ ٍرجل َ ُ َاشرتى َ َ ًأرضا ْ ْ ْمن َ ِ 

ِأرض ْ ِاخلراج َ َ َ َفبنى ْ َ ْمل أو َِهبا، َ ِيبن َ  ْ َغري ،َ ْ َّأن َ ًأناسا َ َ ْمن ُ ِأهل ِ ْ ِالذمة َ َّ َنزلوها، ِّ ُ َ ُله َ ْأن َ َ 
َيأخذ ُ ْ ْمنهم َ ُ ْ َأجرة ِ َ ْ ِالبيوت ُ ُ ُ َإذا ْ ْأدوا ِ َّ َجزية َ َ ْ ْوسهم؟ُؤُر ِ ِ َقال ِ َ ش :× َ ْارطهمُ ُ ُ َ ما ،ِ َ 
َأخذ َ َ

َ عد  ِا  ط َْ ْ َ هو   ُ َحالل َ َ «)١(. 
 لنقل فيها البيع استعمل التي األخبار من + ِّاملصنف إليه أشار ما هذا

: بحث يف نذكرها األعالم، هبا ّاستدل أخرى روايات وهناك األعيان، غري
 .»حتقيقو زيادة«

ـ  والروايات فقهاءال كلامت منـ  الشواهد هذه مفادف :حالّ كل وعىل
 استعامالت ًمجيعا كوهنا للبيع االستعامالت هذهّ كل من الظاهرّ أن :هو

 غريها مبادلة عىل يصدق بل ،األعيان مبادلة منّ أعم البيع فيكون ،ّحقيقية
 يشمل ًأساسا للبيعّ احلقيقي املعنىّ بأن :نقول أن اّفإم واحلقوق، املنافع من

 منّ أعم حدمهاأ: معنيني بني ًمشرتكا يكون نأ اّوإم األعيان، غري مبادلة
 إمجال :نتيجته فتكون فقط، هبا ّخيتص ،ّخصأ خرواآل األعيان، مبادلة

 عن ّتوقففن للبيع، ةّاخلاص األحكام بعض أثبتت التي لةّاألد موضوع
 .ّالعامو ّاخلاص بني ودورانه ،موضوعها إلمجال ؛ةّاألدل بتلك كّالتمس

  ستعماالتجواب ا شيخ   هذه اال
 مبادلة عىل البيع إطالق ّنأب :االستدراك هذا عىل + ِّاملصنف أجاب

 مساحمة ّأهنا والظاهر«: قالحيث  املساحمة، عىل ٌّمبني احلقوق وبعض املنافع
                                                 

 .٢٢٧٧٣: ديثاحل، نفسهاملصدر ) ١(
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٩٤

 .»التعبري يف
 ةّصحو التبادر من  ًّكالّ أن :ّ تقدمفيام ثبت أن بعدّأنه : + جوابه ومفاد

 هذا يكون ًعينا، فيه ضّاملعو يكون بام ًرفاع البيع اختصاص يفيدان السلب
 ثبوهتام ومع احلقيقة، أمارة األمرين هذين من ٌّ كلإذ احلقيقي؛ املعنى هو

 كون ينايف الو ًا،ّجمازي ًتعبريا بالبيع واحلقوق املنافع نقل عن التعبري يكون
 منّ أعم االستعامل؛ إذ غري، ال األعيان مبادلة هو للبيعّ احلقيقي املعنى
 .احلقيقة
  ا عب  ةّ از    ٌشاهد

 احلقوق وبعض املنافع مبادلة عن بالبيع تعبريال كون عىلـ  والشاهد
 التي ـ اإلجارةّ أن :هوـ ّ احلقيقي معناه منه املراد  وليس املساحمة، عىل ًاّمبني

 ًجمازا تستعمل قد ـ املنافع نقل يف حقيقة كوهنا عىل الفقهاء اصطالح ّاستقر
 لفظ ّ أن كام ،التعبري يف مساحمة ّأهنا :والظاهر«: + قال ألعيان،ا لنقل

 .»الشجرة عىل كالثمرة األعيان، بعض نقل يف ًعرفا يستعمل اإلجارة
 قادح غريـ  ًوجمازا مساحمةـ  األعيان نقل يف جارةاإل استعامل ّنأ فكام

 غري قللن البيع استعامل يكون كذلك املنفعة، نقل :ّ احلقيقيمعناها كون يف
 كان ّوملا احلقيقي، بمعناه قادح غريـ  واحلقوق املنافع منـ  األعيان

ًمبنيا املقامني يف االستعامل  كال ةّأدل يف إمجال يلزم مل واملساحمة، العناية عىل ّ
   واإلجارة العني، متليك عىلـ  القرينة بدونـ  »البيع« فيحمل البابني،

 .املؤجر ملك عىل العني بقاء مع ،املنفعة متليك عىلـ  كذلكـ 
 :وهو العني، متليك يف اإلجارة الستعامل ًواحدا ًموردا ِّاملصنف ذكر وقد

ِعبيد خرب يف ورد ما ْ َ ِّاحللبي اهللا ُ َِ َ ْعن ،ْ ِأيب َ ِعبد َ ْ َقال ،×اهللا  َ ِ قبل«: َ
 َ َا مار َ َ َإذا  

ِ 
َت    َ َ ك َ ُ عض َ ْ َ لها َ ِ ْ ًسنة، َ َ ْو ن َ

َشئت ِ ْ َأ  ، ِ َ ْ َ
ْو ن 

ِ ْ م َ ْي ب  َ  َ َ َ ك َ َ مرها َ ُ َ َفال َ َ 



  ٩٥...............................................................ًعينا ّاملعوض كون لزوم

 

َ ستأجرها َْ ِ
ْ ْ َ«)١(. 
 وهي الثمرة، متليك يف اإلجارة استعامل: هو ،الرواية هذه يف الشاهدو
 فال«: الرواية ذيل يف × قوله بقرينةـ  ّبالتقبل املرادو ،منفعة، ال عني

 بعضها ظهر إذا الثامر ّنأ: الرواية معنى فيكون ،اإلجارة هوـ  »هاتستأجر
 ّعرب وقد بيعها، جيز مل ـ بعضها ولو ـ تظهر مل وإن أزيد،، أو سنة بيعها جاز
 البيع الستعاملـ  + الشيخ َّنظر هنا منو ،ًمساحمة العني نقل عن اإلجارةب
 مع األعيان نقل يف جارةلإل املجازي االستعامل هبذاـ  األعيان غري نقل يف

 .املنافع لنقل كوهنا
  قيق ز ادة و
 :ييل، كام املسألة إيضاح يف املفيدة املطالب بعض إىل نشري أن علينا بقي

    نقل غ  األعيان استعمال ا يع يفهم منها  وارد أخرى
 بعض هناكّ فإن الثالثة، املوارد من ِّاملصنف إليه أشار ما إىل إضافة

 غري نقل عىل البيع إطالق منها يفهم نأ يمكن التي الروايات يف املوارد
 :األعيان
 رواية يف كام ،وحماسنها املرأة وجه إىل التزويج مريد نظر جواز :منها

ُسألت«: قال مسلم، بن ّحممد ْ َ َأبا َ ٍجعفر َ َ ْ ِعن × َ ِالرجل َ ُ ُيريد َّ ِ ْأن ُ َيتزوج َ َّ ََ َ 
َاملرأة َ ْ ُأينظر ،َْ ُ ْ َ َإليها َ ْ َ َقال ؟ِ ْ عم،: َ َ َإ ما َ َ ش  ها ِ  َ

ِ
َ َبأ  ْ ْ َ

َا من ِ  هّنأ :الواضح ومن ،)٢(»  
 املقابل الرشاء أطلق فقد ة،ّاخلاص املنفعة استيفاء بل ،الرقبة رشاء املراد ليس
 .املنفعة تلك مقابل املاء بذل عىل للبيع

                                                 
 .٣٦: املزارعة، احلديث، باب ٢٠٢ ص ٧ ج: هتذيب األحكام )١(
 .١ :ديثاحل، باب جواز النظر ملن أراد التزويج، ٣٦٥ ص٥ج: الكايف) ٢(



  بحوث يف فقه عقد البيع............................................................................... 

 

٩٦

 رواية يف كام ،القسم ّحق إسقاط عىل املال الزوجة خذأ جواز :ومنها
ُسألته«: قال ،× أخيه عن ،جعفر بن ّعيل ُ ْ َ ْعن َ ٍرجل َ ُ ُله َ ِامرأتان َ َ َ َ ْقالت ،ْ َ َ 

َإحدامها ُ َ ْ ِليلتي :ِ َ ِويومي َْ ْ َلك َ ًيوما َ ْ ًشهرا أو ،َ ْ َكان َما أو ،َ ُجيوز َأ ،َ َذلك َُ ِ َقال ؟َ َ: 
َإذا

ْطابت ِ َ َ فسها، َ ُ ْ َواش ى َ َ َذ ِك ْ َمنها َ ْ َفال ،ِ بأس َ
ْ  عىل هنا الرشاء أطلق فقد ،)١(» َ

 .األعيان غري من وهو القسم، ّحق إسقاط
  اإلجارةالفرق ب  ا يع و

 فهم وقد ،اإلجارةو البيع عقدي بني الفرق إىل ،بحثه يف ِّاملصنف شارأ
 ّيعم فال بالعني، ّاملعوض اختصاص :والظاهر«: قوله من نيّحققامل بعض
 العقد، ّتعلقم يف اإلجارةو البيع بني الفرقّ أن يرىّ أنه :»بغريها املنافع إبدال
 كان ،العني منفعة كان ومتى ًبيعا، كان ،العني :العقد ّتعلقم كان فمتى

 ّتعلقت ًأيضا اإلجارة ّنأب :الشيخ عىل شكلأ الفهم هذا عىل ًوبناء جارة،إ
 ّولكن ،»الدار منفعة جرتكآ«: يقال وال ،»الدار آجرتك«: فيقال بالعني،
   ِّاملصنف كالم يكون ال :وعليه ،العني عىل، ال املنفعة عىل يقع التمليك

 َّاملعوض يكون ًأيضا اإلجارة؛ إذ ًصحيحاـ  بالعني َّاملعوض تصاصباخـ 
 .ًعينا فيها

 :والظاهر«: الشيخ قول عىل تعليقه يف ـ + اإليرواين ّحقق املقال
 ،)٢(املنافع إبدال ّيعم ّوأنه ،خالفه به املقطوع بل«: ـ »...ّاملعوض اختصاص

 بنقل والبيع اإلجارة بني الفرق ّأن ّتوهم :املذكور االستظهار منشأ ّوكأن
 ،إجارة صارت باملنفعة تّتعلق إذا املعاملة ّوأن ،املنفعة ونقل العني

                                                 
 .١٩٠٢: ، احلديث٤٧٤ ص٧ج: يب األحكامهتذ) ١(

: الحظ. هّ يراجع يف حمل، يف شمول البيع لنقل املنافعّ اإليرواين رأي خاصّحققللم(٢) 
 .٧٢ ص١ج: حاشية املكاسب
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ّ إال ّتعلقت ال اإلجارة ّأن :عرفت ملا ؛فاسد ّتوهم وهو ،البيع عن وخرجت
 األعيان من ّبكل ّتعلقي فهو البيع ّوأما ،املنفعة ملك وفائدهتا ،باألعيان
 .)١(»واملنافع
 منـ  + الشيخ مرادّ بأن :ذلك عن ألعالما بعض أجاب وقد

 ّتعلقم ال ،التمليك ّتعلقم جهة من هوـ  البيع يف بالعني ّاملعوض اختصاص
 به ّتعلقي ما ّنأّ إال بالعني، ّتعلقي اإلجارةو البيع منّ كل يف فالعقد العقد،
 يرد فال املنفعة، :اإلجارة ويف العني، :البيع يف فهو خمتلف، فيهام التمليك

 .مّاملتقد + اإليرواين ّحقق املشكالإ
 جهة من ليس اإلجارةو البيع بني الفرق«: + اخلوئي ّالسيد قال

 فال:  وعليه،منهامّ كل يف التمليك ّتعلقم جهة من هو امّنإو العقدين، ّتعلقم
 العقدين، ّتعلقم اختالف من + ِّاملصنف كالم من ٌبعض هّتومه ملا وجه

 .)٢(»املنفعة ال ،العني هو إلجارةا ّتعلقمّ بأن :عليه شكلأف
  ةّ يبيع الع  ا 

 التي هي املقام يف العني من املرادّ أن :واملنفعة العني تعريف يف ذكرنا
 يف ثالثة، بأبعاد وجدت اخلارج يف وجدت ما إذا بحيث ،جسم هلا يكون
 كانت ما تشمل التعريف هبذا اّأهن :ًأيضا وذكرنا واملنفعة، ّاحلق مقابل
 ويمكن ،ّمتشخصة غري تكون وما العقد، أثناء ّمتشخصةو بالفعل ةموجود

 العني«، أو »ّكيلال«ـب عنهاّ يعرب ما وهي ،مصاديق ّعدة عىل تنطبق أن
 .»ةّالشخصي العني« مقابل يف ،»ةّكليال

                                                 
 .نفسهاملصدر (١) 
 .١٣ ص٢ج: ارضات يف الفقه اجلعفريحم (٢)
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٩٨

 ،»ّاملعني يف ّكيلال«:  هي ،ّكيلال لبيع أقسام ّعدة سبق ما يف وذكرنا 
 عىل يّالذم ّكيل البيعّ أن :وذكرنا ،»يّمالذ ّكيلال«و ،»املشاع ّكيلال«و

 :نحوين
 ٍّملن ًمالكا زيد كان إذا كام ،البائع غري ةّذم يف ًثابتا ًاّكلي املبيع يكون فتارة

 ما بعد لبكر عمرو ةّذم فتشتغل بكر،ل زيد فيبيعه عمرو، ةّذم يف احلنطة من
 .لزيد مشغولة كانت

 باع إذا كام ً،حاال املبيع ّسلمبأن ي اّ إمالبائع،ّ ذمة يف ّكيل اليثبت وأخرى
ًمنا زيد  ّسلمبأن ي ّوإما ،العقد بعد ّويسلمه ،عمرول املوصوفة احلنطة من ّ
ًمنا زيد فيبيع السلف، بيع يف كام ،زمان ّميض بعد املبيع  تهّذم يف احلنطة من ّ

 .ًمثال شهرأ ةّست بعد مهاّيسل ّنأ عىل ،الثمن منه مّويتسل لعمرو،
  ّا   ّ  ا بيع   اإلش ل

ّ أنه ّ إال،املوارد هذهّ كل يف البيع ةّصح يف فرقّ أنه ال :سبق فيام عرفت
 هلا ملا ؛بياهنا إىل ضّنتعر لوجوه  ـهبقسميـ ّ الذمي ّكيل البيع يف يستشكلّربام 
 :هي والوجوه ،الالحقة املسائل بعض فهم يف ةّمهيأ من
  ً لو  ل سّ ا   ّ  ا :ّولاأل

 .ًأيضا الدين بيع يشمل بل ،يّالذم ّكيل الببيع شكالاإل هذا ّخيتص ال
 يفّ إال الوجود دار يف ّحققتتالتي ال  األعراض نم ّلكيةامل ّنأ: وبيانه
 املحمويل وجودمها يكون ذينالل والبياض السواد :نظري ،ّققحم موضوع
ًنعتيا ًوجودا ّ إال ،ّققحتو وجود له عرض ـ ًمثال ـ فالبياض ،ّفعيل ملعروض ّ

 يف عنهّ يعرب ما وهو للجدار، صفةّ أنه وبام ،معروضه بوجود وجوده ّنأ
 .»لغريه نفسه يف وجود« :الفلسفي االصطالح
 ،هلا معروض بوجودّ إال يكون ال ّلكيةامل ّحققفت :حالّ كل وعىل
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 ة،ّباململوكي صافهّات متنعفي العقد، ثناءأ معدومّ الذمي ّكيل الّنأ وبام .هّققوحت
:  وعليه،ّتقدم، كام ّلكيةامل يف مبادلةّ ألنه البيع؛ انتفى ّلكيةامل انتفت ذاإو

 .املوارد هذه يف البيع ةّصح عىل الفقهاء ّاتفاق مع شكالاإل هذاّ حيل فكيف
 عىل دين لزيد كان فلو ،ينَّالدوّ الذمي ّكيل البني اجلهة هذه يف فرق وال
 نأ فله عمرو، من يستلمه نأ قبل جلهأ وحان ،دينار لفأ بمقدار عمرو
ّ ذمة يف ملا ًمالكا املشرتي فيكون غريه، وعىل ،املدين عىل الدين هذا يبيع

 هّفيتوج البيع، ثناءأ يده وحتت زيد لدى موجود غري املبيع كون مع عمرو،
 .باملعدوم ّلكيةامل قيام امتناع :اإلشكال مناطّ ألن ًأيضا؛ شكالاإل هذا عليه

 معروض لكون ؛ّواملعني املشاع ّكيل البيع عىل حذورامل هذا اليرد ،نعم
 .بالفعل ًموجودا فيهام ّلكيةامل

 ّالبد يف املبيع أن«:  ـ شكالاإل هذا بيان يفـ  + اليزدي ّالسيد قال
 ،وجودمها لعدم ؛كذلك ليسا )١(مهاو ،ّلكيةامل به ّتعلقي أن يمكنّ مما يكون
 سائر يف جيري اإلشكال هذاو ،دموجوّ حمل إىل حمتاج عرض ّلكيةامل ّأن مع

 إىل ّضمت إذا دةّاملتجد ّالثمرة بيع يف جيري بل ،هبام ةّتعلقامل كةّاململ العقود
 :ّالظاهر ّأن مع ،اآلتية املنفعة إىل سبةبالن اإلجارة يف ًأيضاو صالحه، بدا ما

  .)٢(»ذلكّ كل ّصحة عىل اإلمجاع

  ا ناقشة
 امللك« بيان يف ّتقدم لقد: نقولـ  اإلشكال هذا عىلـ  اجلواب مقام ويف
 فال:  وعليهوالشارع، العقالء العتبار تابعة ّعتباريةاال ّلكيةاملّ أن :»وحقيقته

 .ًمستقبال وجوده عّيتوقّمما ، أو ًاّفعلي اململوك يكون أن بني فيها فرق
                                                 

ّ الكيل الذمي بيع (١)  .ينَّوالدّ
 .٥٣ ص١ج: حاشية املكاسب (٢)
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١٠٠

 ةّاملقولي األعراض من ليست املعامالت يف املعتربة ّعتباريةاال ّلكيةاملف
 يف معروضها وجود عىل ّتوقفت فال ًخارجا، موضوعاهتا بوجود املنوطة
 ّترقب بلحاظ ًاعتبارا هاّحمل وجودـ  اعتبارها يفـ  يكفي، بل اخلارج

 ًا،ّاعتباري ًأمرا ّلكيةاملو اململوك منّكل ـ  املورد هذا يفـ  فيكون حصوله،
 يعتربوهنا كام ،نالديوّ الذمي ّكيللل ّلكيةامل يعتربون العقالء ّأن :املعلوم ومن

 ّلكيةفامل العقد، أثناء املعدومة وللمنفعة بعد، فيام حتصل التي للثمرة
ًفعليا اململوك أكان سواء والشارع، العقالء العتبار تابعة ّعتباريةاال ّ مما أم ،ّ
 من كانت وإن ّلكيةامل ّنإ« :+ اليزدي ّالسيد قال؛ بعد فيام وجوده عّيتوق

ًعقالئيا ًاعتباراّ إال ليست حقيقتها ّأن ّ إالّاخلارجية، األعراض  مّ فإهن؛ّ
 عليه، لسلطنته ًمنشأ وبينه بينه علقة شخص يد يف ء يش كون عند يعتربون

ًواقعيا ًأمرا وليست ،بيانه يأيت ما حسب ،لطنةالس نفس هيعتربونأو   غري ّ
 ،ّالوضعية األحكام ّتأصل عدم مسألة يف ِّاملصنف اختاره ما حسب جمعول،
 أمر هو بل ،ًحكام ليس ّالوضعية األحكام من ّيعد ما بعض ّإن: قال حيث
 من منتزع، بل جمعول غري وبعضه ،ّلكيةاملك الشارع، عنه كشف ّواقعي

ّوالسببية ةّطيكالرش ّكليفية،الت األحكام  .ونحومها ّ
ًاعتباريا ًأمرا كان وإذا  أو العقالء اعتبار عني حقيقته ّأن:  بمعنىّ
ًاعتباريا ًموجودا ّحمله يكون أن فيمكن ،الشارع  يعتربون العقالء: فنقول ،ّ
 ،املعدومة املنفعة وكذا ،ّلكيةامل به ّتعلقي ًموجودا ًشيئاّ الذمي ّكيل الهذا
 عرضان واحلرمة الوجوب ّأن كام وذلك ؛ذلك بعد دةّاملتجد مرةوالث

 اخلارج، يف وجودمها قبل ناوالز ّالصالة ّكيلب انّتعلقم ّأهنام مع ّخارجيان
 .)١(»فيه إشكال ّمما ال وهذا

                                                 
 .٥٤ ص١ج: حاشية املكاسب) ١(
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ّيعد ال ةّا م   ّ  ا :ا ا    ًماال ُ
 .الدين بيع دون ةّالذم يف ّكيل البيع عىل يرد وهو
، ال ةّالذم يف ّكيلوال بامل، مال مبادلة ـ سبق كام ـ البيعّ أن :لهّوحمص

 ،مال ذوه ّنإ :ًفعال احلنطة من ًشيئا يملك ال ملن يقال إذ ال؛ ًماال يكون
 يبيعه أن له ّنأ مع غريها، أو جتارة يف احلنطة من يملكه سوف ما بلحاظ
 .ًقطعا

 وال ،ّالذمة يف ّكيل الببيع ّخيتصـ  التقريب هذا عىلـ  شكالاإل وهذا
 املال لصدق ؛البيع عىل ًسابقا ّالذمة يف اعتبار له الذي الدين بيع يف جيري
 تبديل فيه ّصحفي ،هؤاستيفا يسهلّ مما كان إذا امّسي ،الغريّ ذمة يف الدين عىل
 .)١(باملال املال

  ا ناقشة
 هو التمليكات وسائر البيع يف يعترب ماّ بأن :اإلشكال هذا عىل أجيب

ّيتمول أن يمكنّ مما ّتعلقامل كون  يقابل أن ّصحيّأنه :  بمعنىنفسه، ّحد يف ُ
 .)٢(املورد هذا يف صادق طاملنا وهذا للاملك، ًاّعرفيً ماال ّيعد مل وإن باملال،

 كونه بمالحظة اليشء من تنتزع ةّثبوتي صفةّ املالية ّنإ: أخرى وبعبارة
 عراضكاأل ليست ّاعتبارية صفة اّهنأّ إال النوع، إليه يميلّ مما ذاته ّحد يف

 وجود مدار تدور بل ،اخلارج يف معروضاهتا وجود إىل حتتاج التي ةّاملقولي
 نفس كان سواء النوع، ليهإ يميلّ مما اليشء كون وهو لالعتبار، حّاملصح
 بلحاظ ةّذميال اتّكليال عىل صادق املعنى هبذا واملال ال، مأ ًموجودا اليشء

                                                 
  .٨٨ ص ١ ج: املكاسب والبيع) ١(

 .٨٨ ص ١ ج: املكاسب والبيع: وراجع. ٥٤ ص ١ ج:  لليزديحاشية املكاسب (٢)
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١٠٢

 ، )١(ًسلام رشائها يف الناس تنافس هو ذلك عىلّ يدل ّاومم وجودها، عّتوق
ّالية  املّأنّ إال ،الرتاب من ّكاملن نفسه ّحد يف ليس ّ فإنهاحلنطة، من ّكاملن

 بوجود املنوطة ّاملقولية كاألعراض وليست ،ّاعتبارية صفة ّلكيةاملك
 ،أخرى ًواعتبارا تارة، ًخارجا موجود االنتزاع فمنشأ ًخارجا، معروضاهتا

 ولذا ؛وجودها ّتوقع بلحاظ ةّذميال اتّكليال عىل صادق املعنى هبذا واملال
ًسلام رشائها عىل العقالء يتنافس َ َ. 

  ستظهار من  م الفقهاءإش ل   اال
كام  ،الفقهاء بكالم ،األعيان لنقل البيع كون عىل + الشيخ استشهد

ّ أن  أو،»مملوكة عني انتقال« البيع ّإن: قوهلمّ بأن :عليه يشكل وقد ،ّتقدم
 الذي البيع :أي ًرشعا، الصحيح البيع بيان منه يقصد ،»األعيان لنقل« البيع
 غرضناّ أن مع للبيع، العريف املعنى ليسو الرشعي، لألثر ًموضوعا يكون
 تهّصح إىل النظر دون البيع لفظ إطالق من العرف يفهمه ما حتديد هو هنا

 املعنى حتديد يف الفقهاء كالم عىل االعتامد ّصحي فال:  وعليهًرشعا، وبطالنه
 .للبيع العريف
إذ ؛ رةّاملؤث اإلجارةو البيع بني األصحاب مقارنة :ذلك عىلّ يدل ّاومم
 القطع يمكننا مل وإن .»املنافع لنقل اإلجارةو األعيان، لنقل البيع«: قالوا

 .كالمهم عىل االعتامد من ٌمانع وهو فيه، ّالشك من ّقلأ فال بذلك،
 : + اخلميني ّالسيد قال

 ًصحيحا كان سواء ًعرفا، البيع مفهوم حتصيل :هاهنا املقصود هو ما«
 ما ّبكل املوضوع تقييد الالزم كان ّوإال ًعا،رش ّاملؤثر هو ما ال ،ال أم ًرشعا

                                                 
 .نفسهاملصدر :  الحظ)١(



  ١٠٣..............................................................ًعينا ّاملعوض كون لزوم

 

ّمؤثري يف يعترب  تسامل أو باإلمجاع، ّالتمسك ّيتجه ال: وعليه ،ًرشعا تهّ
 إذ إطالقها؛ يف ّالشك أو ّاألدلة، بانرصاف وال اخلالف، وعدم األصحاب

 لتحصيل األصحاب ّاتفاقب ّيتشبثّ أن ّ إالاملقصود، عن ّأجنبي ذلكّكل 
 اإلجارةو البيع بني التفاوت بيان بصدد ّألهنم ترى؛ كام وهو ،العريف معناه

 منه، العريف املعنى استكشاف يمكن فال ذلك، احتامل من ّأقل وال ّاملؤثرين،
 .)١(»تغفل فال

  هّالقول بعموم ا يع  قل األعيان وا نافع وأد 
 اهراجلو صاحب عن كامـ  عليه فقّاملت، بل املشهورّ أن :ّتقدم ّ مماظهر

 اإليرواين ّحققاملّ أن ّ إالًعينا، فيه املبيع كان بام ّخيتص ًعرفا البيعّ أن  ـ+
 ًوصحيحا ،واملنافع األعيان لنقل ًشامال البيع واعترب ،ذلك يف خالف +
بأن  باملنفعة، ّتعلقي أن ويمكن بالعني، البيع ّتعلقي أن فيمكن منهام،ّ كل يف

 ،اإلجارة ىّمؤد نفس اهّمؤد يكونف ،»داري منفعة بعتك«: البائع يقول
 .البيع أحكامّ كل عليه جتري ولكن

 أن جاز كام بل ّتوهم،، كام األعيان بنقل البيع ّخيتص وليس«: + قال
 بستاين أو ،داري منفعة بعتك: تقول أن جاز بستاين، أو ،داري بعتك: تقول
 من ّبكل نقلها جاز بل ،اإلجارةب املنافع نقل سبيل ينحرص وليس بكذا،
 .اإلجارةو البيع
ّ فإن بستاين؛ أو ،داري آجرتك: تقول أنّ فالبد آجرت،: قلت إذا ،نعم 

 بخالف املنافع، نقل وأثرها باألعيان، ّتعلقت بل ،باملنافع ّتعلقت ال اإلجارة
 عموم اإلجارةو البيع بني ّفالنسبة واملنفعة، العني من ّبكل ّتعلقي ّ فإنهالبيع؛

                                                 
 .٣١ ص ١ ج:كتاب البيع) ١(
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١٠٤

 ّتعلقبال اإلجارة ّوختتص واملنفعة، العني من ّبكل لبيعا ّتعلقي :يعني ،مطلق
 .بالعني

 أن بني فسحة يف داره منفعة نقل فاملريد املنفعة، نقل ّيتهاّخاص نعم، 
 يكون ّاألول ففي داري، آجرتك: يقول أن وبني داري، منفعة بعتك: يقول
 أحكام عليه ّويرتتب إجارة، يكون اينالث ويف البيع، آثار عليه ّويرتتب ًبيعا،

 .اإلجارة
 اإلجارة بل ،العبارة ّجمرد يف ليس البيع عن اإلجارة اختالف نعم، 
 أو ،داري بعتك :قلت فإذا ،بالعني ّتعلق إذا البيع ينقله ما غري ًربطا تنقل
 ،الغري  إىل بالدار كطرب نقل العبارتني منّ كل أفاد ،داري آجرتك: قلت
 .اآلخر غري الربطني أحد ّلكن

 ّلكيةامل عالقة: بالعني عالقتان له كان ًعينا ملك من ّأن: ذلك توضيح
 هي التي منافعها الستيفاء العني عىل القبض استحقاق وعالقة العني، لرقبة
 فتكون صاحبه، عن ّيتجرد قد العالقتني من ّوكل العني، ملك بتبع ملكه
 مسلوبة العني ملك إذا فيام ،صاحبتها عن خالية العني لرقبة ّلكيةامل عالقة
 عليها واإلمساك العني عىل للقبض االستحقاق بعالقة وتكون املنفعة،
 ستحقاقان،اال اجتمع فإذا فقط، منافعها ملك إذا فيام ،املنفعة الستيفاء
 نقل أريد وإن البيع، بلفظ التعبري ّتعني العني، رقبة ّملكية نقل وأريد

 .اإلجارة بلفظ ّالتعبري ّنيتع منافعها، الستيفاء العني عىل القبض استحقاق
 الفرق ّأن ّفصح البيع، شأن هو ما غري ّخاص ربط نقل شأهنا اإلجارةف
 .)١(»العبارة ّجمرد يف، ال ّمعنوي والبيع اإلجارة بني

 :وجوه ّعدةب املنافع لنقل البيع لعموم ّيستدل أن ويمكن
                                                 

 .١٤ ص٢ج: ّ، املحقق األيرواين املكاسبحاشية) ١(



  ١٠٥..............................................................ًعينا ّاملعوض كون لزوم

 

 نقل عىل الفصيحة االستعامالت يف البيع بإطالق له ّيستدل نأ :ّولاأل
ٰأو ِ{: تعاىل قوله مثل يف كام ،قرينة بال األعيان غري ُ

َا ين َك ِ ُاش وا   َ َ َا ضاللة ْ َ   
ٰبا هدى ُ ْ  وه املبيع كون تقتيض اءوالرش البيع بني املقابلةّ فإن ،)١٦: البقرة( } ِ
 وقوله ،املال بإزائها يبذل التي واملنافع األعيان سنخ من ليست التي اهلداية
ِو {: تعاىل

َ َ سَ ْ وا ما ْ َ ِبه َ ْأ فسهم ِ ُ َ ُ ْ ْ و َ َ علمون ُ نوا َ ُ َ ْ  وقوله ،)٩٦: البقرة( }َ
ُ ش وا َوال{: تعاىل َ ْ ِبآيا  َ ً منا ِ َ ِقلي َ  اآليات من ذلك وغري ،)٤٨: املائدة( ً}الَ
 .العني غري نقل عىل والرشاء البيع فيها أطلق التي

 الدار وسكنى ،ّاملدبر العبد خدمة بيع روايات منـ  ّتقدم ما :الثاين
 .عناية بال ّاحلقو املنفعة نقل عىل البيع إطالق منـ  اونحوه
 بعض بيع عىل اإلجارة إطالق ّوأما«: + اإليرواين ّحقق املقال
 تّتعلق إن حقيقته عىل ٌوارد ًأيضا فذلك جرة،الش عىل مرةكالث األعيان
 لألصول منفعة ّعدُت ّالثمرةّ ألن األثامر؛ ملك لغرض باألصول اإلجارة

 إطالق ّيصح وال ًبيعا، ذلك كان بالثمرة املعاملة تّتعلق وإن واألشجار،
 .عليه اإلجارة
 ؛اإلجارة ومن ،للمنفعة البيع من ّبكل جيوز املنفعة نقل ّأن :عرفت وقد
 لفظ عليه يطلق ال وحينئذ للثمرة، بالبيع البستان ثمرة نقل فيجوز لألصل،
 واألصول البستان بإجارة نقلها وجيوز ّلتوسع،ا سبيل عىلّ حتى ،اإلجارة

 األثامر كان أن بعد حقيقة اإلجارة لفظ عليه يطلق وحينئذ واألشجار،
 .)١(» العرف نظر يف للبستان منافع

 ،احلقوق بعض نقل عىل البيع إطالق األزمنة هذه يف تعارف :الثالث
 قرينة عن ةدّجرامل ـ االستعامل موارد كثرة فتكون ،وغريها ة،ّكالرسقفلي

                                                 
 .٢١ ص٢ج: احلاشية عىل املكاسب) ١(
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١٠٦

 .األعيان غري لنقل وشموله ،له املوضوع ةّيّأعم عن كاشفة ـ املجاز
  ا ناقشة
 :هو البيع كلمة من الذهن إىل يتبادر ماّ بأن :الوجوه هذه عىل جياب وقد

 احلقيقي، املعنى عالمات من التبادرّ فإن معلوم هوكام و األعيان، بيع
 احلقيقة عالمات لوجود بعوض؛ عنيال نقل هو للبيعّ احلقيقي املعنى فيكون

 .فيه
 عالمات من فليس األعيان، نقل غري يف البيع استعامل شيوعّأما و

 بأصالة كّالتمس يمكن وال ،واملجاز احلقيقة منّ أعم االستعامل إذ احلقيقة؛
 احلقيقة أصالة لكون النقل؛ ّلطبيعي موضوع البيع بكون للحكم احلقيقة
 .واملجاز حلقيقةا عالمات عن رتبة رةّمتأخ

 عىل يعينناـ  احلقيقة عالمات من وغريهـ  التبادر ّإن: ذلك توضيح
 عىل رتبة ّتقدمم وهو ة،ّاملجازي املعاين عن ومتييزه له، املوضوع املعنى معرفة
 تشخيص يف إليها يرجع التي »ةّاملرادي األصول« من كوهنال احلقيقة؛ أصالة
 املجازي، املعنى أو ،للفظّ احلقيقي املعنى إرادته يف ّالشك عند مّاملتكل مراد
 .العالمات من وغريه التبادر بسبب احلقيقي، املعنى معرفة عن الفراغ بعد

  احلقيقياملعنى عىل ناّيدل التبادرّ فإن ،»ًأسدا رأيت«: قائل قال فإذا
 األسد، لفظ من أذهاننا إىل تبادر ما هو؛ إذ املفرتس احليوان وهو ،لألسد
 .له املوضوع املعنى هو هبكون فنحكم
 اإلرادة«بـ عنهاّ يعرب ما وهي م،ّاملتكل مراد استكشاف مرحلة يفّثم 

 له، املوضوع املعنى :األسد من أراد هلّاملتكلم ّ بأن شككنا إذا ،»ةّستعاملياال
 للحكم احلقيقة بأصالة ّتمسكن الشجاع، الرجل وهو املجازي املعنىأو 

 .غري ال ي احلقيقاملعنى هو مرادهّبأن 



  ١٠٧..............................................................ًعينا ّاملعوض كون لزوم

 

 ،»بعوض العني نقل« وهو البيع، من املشهور املعنى تبادر مع ،إذن
 هذا غري يف استعمل ما فإذا للبيع،ّ احلقيقي املعنى هو املعنى هذاّ أن :يثبت
 ة،ّستعاملياال اإلرادة معرفة مرحلة يفّأما و ع،ّوالتوس املجاز من فهو املعنى

 العني، نقل وهو ،للبيعّ احلقيقي عنىامل أراد هلّاملتكلم ّ أن يف ّنشك عندماف
 نحكم ،ّمعينة قرينة توجد وال النقل، طبيعيهو  ،املجازي املعنىأو 

 .احلقيقي املعنى أرادّ بأنه :»احلقيقة أصالة« بموجب
 غـري نقـل يف البيـع ةّبمجازيـ عـاظماأل بعـض تـرصيح  :ذلـك دّويؤي
 .)١(األعيان
 ،+ اإليرواين ّحقق املإليه هبذ ما الصحيح ّنإ: نقول ذلك معّ أنه ّإال
 .أعمق دراسات إىل موكول ذلك وحتقيق

  إش ل صاحب العروة وجوابه
 إجارة برواية + الشيخ استشهاد عىلـ  + اليزدي ّالسيد أشكل

 ألجل الشجرة آجر إذا :هو الرواية هذه من املرادّ بأن  ـالشجرة عىل الثمرة
ّ أهنا حقيقة عليها فيصدق ا،بعده ال ،الثمرة تلك وجود قبل ولكن ،ثمرهتا
ّتعد احلالة هذه يف الثمرةّ ألن بيع؛ ال إجارة  حاهلا فيكون للشجرة، منفعة ُ
  للبنها الشاة وإجارة املاء، هراقإل املستلزمـ  ًمثالـ  مّاحلام إجارة حال

 استعامل عىل ًشاهدا الرواية هذه تكون فال:  وعليهاللبن، ّلكيةمل املستلزم
                                                 

بل ...«:  ـ يف مسألة انعقاد العقود الالزمة باملجازاتـ  + قال صاحب اجلواهر) ١(
، وكذا ّبعتك هذه الدار ونوى اإلجارة مل تصح: عن التذكرة نسبته إىل علامئنا ما لو قال

بعتك سكناها سنة؛ الختصاص لفظ البيع بنقل األعيان عىل وجه يستهجن : لو قال
 ٢٧ ج: جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم(. »ًاستعامله يف نقل املنافع جمازا

 .)٢٠٥ص
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١٠٨

 معناها يف استعملت اإلجارة بل ،البيع وهو ،املجازي عنىامل يف اإلجارة
 .احلقيقي
 إذا ما املراد ّأن اهرالظ: أقول«:  ـ املكاسب عىل حاشيته يفـ  + قال

 ،حينئذ اإلجارة ّيصح ال ّ فإنهبعده؛ ال ،وجودها قبل لثمرهتا الشجرة آجر
 بعنوان ملكها لو لفظها  ـًأيضاـ  عليه يطلق وال ،الثمرة وجود بعد :أي
 منفعة ّتعد ّألهنا للعني؛ ًنقال كونه ّيرض وال فصحيح، ّاألول ّوأما ،ًمثال البيع
ًعرفا جرللش  اةالش وإجارة املاء، إلهراق املستلزم ّاحلامم إجارة يف كام ،ُ

 وإن صحيحة، ذلك مجيع يف اإلجارةّ فإن كذلك، املرضعة وإجارة ،للبنها
 هذه ويف منفعة، يكون وأنّ البد رةاإلجا ّتعلقم ّأن :من بعضهم استشكله
 ّألنا وذلك ًوجوها؛ ذلك هيتوج يف ّوتكلف العني، متليك إىل يرجع املوارد
 املناط بل ،للعني املقابل باملعنى املنفعة :اإلجارة ّتعلقم كون اعتبار نمنع
 .)١(»املذكورة املوارد يف، كام ًعينا كان وإن ًعرفا منفعة ّعده

 :هنيبوج ذلك عىل أجيب وقد
 دّيتول ما عىل تطلق اّوأهن املنفعة، أقسام بيانـ  ّتقدم فيامـ  ّمر لقد :ّولاأل
 الدار كسكنى العني، يقابل ما وعىل والثمرة، كاللبن ما، يشء من نّويتكو
 يف ًمثمنا وقوعها ّصحيالتي ال  املنفعة من املرادّ أن :ًأيضا وذكرنا ،وغريها
 ينتقل الذي هو الثاين املعنىّ أن  كام،لّواأل، ال الثاين املعنى هو البيع

 .ّولاأل ال ،اإلجارةب
: أي ـ املعنى هبذا باملنفعة اإلجارة ّتعلق يف اإلشكال ينبغي فال :وعليه

 وجازت منافع، ـ ّكلها بل ـ األعيان ّجل لكانت ّوإال ـ للمنفعة الثاين املعنى
 كوهنا رضورة ولدها؛ كّلتمل واجلارية نتاجها، ّلتملك احليوانات إجارة

                                                 
 .٥٤ ص ١ ج: حاشية املكاسب) ١(



  ١٠٩..............................................................ًعينا ّاملعوض كون لزوم

 

 ونحوها والسخال والثمرة بنوالل الولدّ فإن منها، لتولدها ؛ّمهاهتاأل منافع
 هو الذي فالبيع لغريها، ومنافع ،أنفسها يف أعيان ـ األعيان من ّيتكونّ مما ـ

 نقل توجب املنافع متليك هي التي اإلجارةو نقلها، يوجب األعيان متليك
 ،اإلجارة بلفظ انّوالدك الدار متليك ّصحي فكام ال هبا، القائمة اتّاحليثي

ـ  األعيان من ّيتكونّمما ـ  ونحومها بنوالل الثمرة متليك ّصحي ال فكذلك
 .اإلجارة بلفظ

 يف اإلجارة إطالق من مانع ال ّ بأنه:يقال قد«: + احلكيم ّالسيد قال
ّتعد الثمرةّ ألن حقيقة؛ املقام ًعرفا للشجرة منفعة ُ  مّاماحل إجارة يف كام ،ُ

 .كذلك املرضعة وإجارة ،للبنها الشاة وإجارة املاء، إلهراق املستلزم
 ما عىل أحدمها ينطبق وال ،العني ملفهوم مباين املنفعة مفهومّ أن :وفيه
 .)١(»خراآل عليه ينطبق

 إلهراق املستلزم ّاحلامم إجارة يف كام«: + قوله من ُيفهم :الثاين
 والثمرة الشاة، إىل بالنسبة اللبن يف كام ،مّللحام منفعة املاء كون :»...املاء
 ًناّمتكو ليس املاء إذ صحيح؛ غري وهو الشجرة، إىل بالنسبة منفعة هي التي
ًعرضا وليس ،ّولاأل باملعنى منفعة ليكون م،ّاحلام من  منفعة يكونّ حتى َ

 منفعة بل ،مّللحام ًمنفعة األشكال من شكل ّبأي يكون فال الثاين، باملعنى
 هذا لوازم من فهو املاء تلفّأما و باملاء، والغسل االستحامم هي مّاحلام

 .االنتفاع
 إذ ؛ظاهر غري مّاحلام إجارة عىل والقياس«: + احلكيم ّالسيد قال
 لوازم من فهو ًأحيانا املاء تلفّأما و ،باملاء والغسل االستحامم :مّاحلام منفعة

 يملك بنحو مّللحام ًعرفا فعةمن معدود املاء ّأن ال ،املذكورين االنتفاعني
                                                 

 .٤ص: هنج الفقاهة )١(
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١١٠

 كان إذاّ إال ملستأجره، ال مّاحلام ملالك يضمن ٌمتلف أتلفه لو ولذا بإجارته،
 .)١(»املنفعة لتلف ًموجبا تلفه

  ّأضواء   ا ص
 بل ،ّاللغويني كالم من االستظهار هذا ليس. »والظاهر« :+ قوله •
 .البيع فظلل استخدامهم يف العقالء من املتبادرهو و العرف، من

 واملراد املثمن، هو ّاملعوض. »بالعني ّاملعوض اختصاص«: + قوله •
 ًجسام كانت اخلارج يف وجدت إذا والتي واملنفعة، ّاحلق يقابل ما: العني من
... والدار الكتاب، يف كام ،والعمق والعرض الطول: وهي ثالثة، أبعاد ذا

 .األعيان من وغريها
 الغري كان سواء. »بغريها املنافع الإبد« البيع »ّيعم فال«: + قوله •
 ًبيعا ذلك يكون ال ،بدينار اجلارية منفعة ّبدل فلو ًا،ّحق أو ،منفعة أو ،ًعينا
 .العرف لدى

 كون عىل :أي. »البيع يف الفقهاء اصطالح ّاستقر وعليه«: + قوله •
 .الفقهاء اصطالح ّاستقر موالاأل من بغريها العني مبادلة البيع

 بعض :أي. »بعضهم كلامت يف يستعملّربام  نعم،«: + قوله •
 والكركي ّاحليل نيّحققوامل املبسوط، يف والشيخ املرتىض، ّالسيدك ،الفقهاء

 .أرسارهم اهللا ّدسق
 .العني غري :أي .»غريها نقل يف« :+ قوله •
 من املراد »كاخلرب األخبار، من ٍكثري من ذلك يظهر بل«: + قوله •
 خرب، ال املورد هذا يف أخبار ّعدة ودلور ؛شخصه ال ،اخلرب جنس اخلرب

                                                 
 .٤ج: هنج الفقاهة )١(



  ١١١..............................................................ًعينا ّاملعوض كون لزوم

 

َّاملدبر خدمة بيع جواز عىل ّالدال«. واحد  الذي العبد وهو املفعول، بصيغة »ُ
 .وفايت دبر ّحر أنت: له بأن يقول مواله، رهِّيدب

 بيع وكأخبار صاحبها، ُيعلمالتي ال  الدار سكنى وبيع« :+ قوله  •
 ال وهي عنوة، املفتوحة: هي ةّاخلراجي األرض. »ورشائها ّاخلراجية األرض

ّ أن مع بالبيع، األخبار ّعربت وقد املسلمني، جلميع ٌملك اّألهن عينها؛ تباع
 يشمل العرف يف البيعّ أن عىل ًدليال ذلك فيكون املنفعة، كّمتل فيها املراد
 .ًأيضا املنافع تبادل
 دليلب حقيقة، ال ٌوجماز »التعبري يف ٌمساحمة ّأهنا :والظاهر« :+ قوله •

 فيه ّاملعوض كان ما :هو ـ العرف لدىـ  البيع من الذهن إىل يتبادر ماّأن 
 .املجاز عالمة الغري تبادرّ أن  كام،احلقيقة عالمة والتبادر ًعينا،
 بعض نقل يف ًعرفا يستعمل اإلجارة لفظ ّ أن كام«: + قوله •
 ال ،فعاملنا لنقل اإلجارةّ أن عىل الفقهاء اصطالح ّاستقر فقد .»األعيان
 ّتعلقي التمليكّ أن ّ إالباألعيان، ّتعلقي اإلجارة عقد كان وإن األعيان،
 بعض نقل عىل اإلجارة ويطلق يتسامح العرفّ أن نرى ذلك ومع ،باملنافع
 .ًجمازا األعيان

؛ احللبي اهللا عبيد خرب يف كام ،»الشجرة عىل كالثمرة«: + قوله •
 يكون وال ٌعني، الثمرةّ أن عم ،اإلجارةب الشجرة ثمرة نقل عن ّعربحيث 
ـ  البيع استعامل فيكون ًا،ّجمازي التعبري كون عىل دليل وهذا بالبيع،ّ إال نقلها
 نقل تفيد القرينة عن ةّجمرد اإلجارةّ أن  كام،األعيان لنقلـ  قرينة دون
 ـ وغريها السابقة األمثلة يف ـ املنافع نقل يف البيع استخدام يكون فال ،املنافع
 ثمرة لنقل اإلجارة استخدام يكن مل كام ،األعيان لنقل ًعرفا كونه يف ًقادحا

 .املنافع لنقل وكوهنا ،املصطلح معناها يف ًقادحا الشجرة





 
 
 
 
 
 

  ا سألة ا ا ة
  جواز كون ا من من ا نافع

 املسألة تاريخ •
 املسألة يف العلامء أقوال •
 منفعة الثمن كون جواز دليل •
 ًعينا الثمن كون باشرتاط القائلني دليل •
 وحتقيق زيادة •
 العوض ةّعيني الشرتاط أخرى وجوه •
 ّالنص عىل أضواء •

 





 
 
 
 
 
 
 

 :+  الشيخ قال
 َمن ٍ وضع غ    كما ،ًمنفعة ِكونه ِجواز   َإش ل فال ُالعوضّأما و

 َسبُ  ،نعم. ِفيه ِا الف ُعدم ُيبعد وال ،ِا قاصد ِوجامع ِ،وا ذكرة ،ِالقواعد
 ِ قل َا يع   أن:ْمن ْ مهم   َاشتهر  ا ُهّولعل ؛ِفيه ُا الف ِألعيانا ِبعض إ 

  .ِا نافع ِ قلَ اإلجارة  إن: ْقو م نظ  ،ِا بيع َبيان ْإرادتهم :ُوالظاهر ،ِاألعيان
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١١٦

 
 
 

 انتقل ،ّاملعوض يف ةّالعيني اشرتاط املشهورّ أن :+ ِّاملصنف ذكر أن بعد
 فيه تشرتط وال منفعة، يكون أن يمكن الثمنّ أن :وهي الثالثة، املسألة إىل

 ذلك، عىل اإلمجاع يستبعد ومل الفقهاء، من الكثري بذلكّرصح  كام ،ّالعينية
 ،اخلالف هذا منشأ + ِّاملصنف ذكر وقد األعالم، بعض فيه خالفوإن 

 .عليه وأجاب
 ةّعد يف ّالتدرج وعرب بالتفصيل، لةأاملس هذه بيان عند ّتوقفن وسوف

 .نقاط
  تار خ ا سألة

 فاكتفى منفعة، الثمن وقوع ةّصحب الفقهاء من القدماء ّيرصح مل
ًمقدرا ًعوضا« البيع يف الثمن كون إىل باإلشارة بعضهم  يف ّتقدم كام ،»ّ
 مملوكة عني انتقال: هو البيع«: قال؛ حيث للبيع + الطويس الشيخ تعريف

 .)١(»ايضالرت وجه عىل ،رّمقد بعوض ،غريه إىل شخص من
 ،للبيع + املرتىض ّالسيد أستاذه تعريف من ذلك استظهار يمكن نعم،

 ٍبعوض ،غريه إىل شخص من مملوكة عني به ينتقل عقد: البيع«: قالحيث 
: قوله من فهمنا ما إذا ،)٢(»الرتايض وجه عىل ،الصفة يف هلا خمالف أو ،مثلها

 بجواز ًترصحيا ذلك يكونف ّالعينية، يف املخالفة :»الصفة يف هلا خمالف أو«
                                                 

 .٧٦ ص٢ ج: ّةاملبسوط يف فقه اإلمامي) ١(
 .٢٦٥ ص٢ ج: رسائل الرشيف املرتىض) ٢(



  ١١٧.......................................................... املنافعمن الثمن كون جواز

 

 :املخالفة من مراده يكون أن حيتمل لكن ًثمنا، األعيان غري وقوع
 ًمثال، ًكتابا والعني ًثوبا املثمن يكون كأن العني، صفات يف االختالف
 من ًترصحيا ذلك ّنعد أن يمكن فال حمتمالن، الوجهني كالّ أن :والظاهر
 هو بذلكّ رصح من ّأولّ أن :ظاهرفال ًأثامنا، املنافع وقوع بجواز القدماء
: ّنصه ما القواعد يف قال حيث ـ ِّاملصنف إليه أشار كام ـ +ّ احليل مةَّالعال

 .)١(»ّصح ،ّمعينة ّمدة ،دار سكنى أو ،عبد خدمة الثمن كان ولو«
 كالم عىل تعليقه يفـ  قال حيث ،+ الكركي ّحقق املذلك عىل وتبعه

 يف والثمن اإلجارة يف العوض بني كان ملا«: ـ  اإلجارة يف +ّ احليل مةَّالعال
ّظناّ حتى البيع،  يف ًثمنا كونه جيوز ما اإلجارة عوض يكون أن جاز ًواحدا، ُ
 أو آخر، ٍعبد بمنفعة ٍعبد كمنفعة املنفعة، ماثلت ٍمنفعة أو ٍعني من البيع،
 .)٢(»بالدار ٍعبد كمنفعة خالفت، أو بأخرى، ٍدار منفعة

 عند املسألة هذه إىل ضونّيتعر ذلك بعد فيام اءالفقه أصبح وهكذا
 .وحقيقته البيع لتعريف ذكرهم

  لةأأقوال العلماء   ا س
 الفقهاء بعض ذكر إىلـ  املسألة حكم ذكر بعدـ  + ِّاملصنف ّتعرض

ـ  ذكرناكام ـ  مّأوهل وكان البيع، يف ًعوضا املنفعة كون بجواز ّرصحوا الذين
 القول إىل الفقهاء بعض ذهب القول هذا قابلم ويف ،+ّ احليل ّالعالمة
 ،+ البهبهاين والوحيد ،+ البحراين ّحقق املومنهم ،ّالعينية باشرتاط
 :القولني منّ كل يف األعالم هؤالء كلامت نستعرض وسوف

                                                 
 .٥٠ ص٢ج: قواعد األحكام) ١(
 .١٠٣ ص٧ ج: جامع املقاصد) ٢(
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  ًجواز وقوع ا نفعة ثمنا: ّولالقول األ
ث ، حي+ّ احليل مةّالعال هو القول هذا إىل ذهب من ّأولّ أن :ّتقدم

: القواعد من اإلجارة كتاب يف قوله إىل إضافة القواعد يف ترصحيه ّتقدم
 ،]اإلجارة يف[ ًعوضا يكون أن جاز ]البيع يف[ ًثمنا يكون أن جاز ما ّوكل«

 .)١(»خالفت أو ماثلت ًمنفعة، أو كان ًعينا
 ًعوضا جاز البيع يف ًثمنا يكون أن جاز ّوكلام«: األحكام حترير يف وقال

 كسكنى جنسها، ّاتفق أخرى، منفعة أو ًعينا، يكون أن فيجوز ،رةاإلجا يف
 .)٢(»بالسكنى ٍعبد كاستخدام اختلف أو أخرى، بسكنى دار

 ذلك إىل أشار كام ـ التذكرة من اإلجارة باب يف +  ّالعالمة وقال
 يف ًعوضا يكون أن جاز لبيعا يف ًثمنا يكون أن جاز امّكل«:  ـ +  ِّاملصنف
ّظناّ حتى التناسب من بينهام امل ؛اإلجارة  يكون أن جيوز هذا فعىل ًواحدا، ُ
 ،عليها اإلجارة وقعت التي العني منفعة تماثل سواء ومنفعة، ًعينا العوض

 .)٣(»...أخرى ٍدار سكنى العوض وجعل ًدارا استأجر لو كام ،خالفتهاأو 
 نم عنه نقلناه فيام + الكركي ّحققاملـ  ًأيضاـ  القول هذا واختار

 األقوال هذه إىل ِّاملصنف أشار وقد ،)٤(السابق البحث يف ،املقاصد جامع
 وال املقاصد، وجامع ،والتذكرة ،القواعد من موضع غري يف كام«: بقوله
 .»فيه اخلالف عدم يبعد
 الثمنّأما «:  ـ البيع يفـ  قال، حيث + اجلواهر صاحب اختارهو

                                                 
 .٢٨٤ ص٢ ج: قواعد األحكام) ١(
 .٨١ ص٣ج: حترير األحكام) ٢(
 .٢٩٢ص: تذكرة الفقهاء) ٣(
 .١٠٣ ص ٧ ج: جامع املقاصد: الحظ) ٤(



  ١١٩..........................................................املنافع من الثمن كون جواز

 

 مطلقّ أنه :من املصابيح يف بهح ّ رصما والفتاوى ةّاألدل إطالق من فالظاهر
 .)١(»واملنفعة ،والعني ،ّكيلوال ،الشخيص فيه فيدخل املقابل،
 ال«:  ـِّاملصنف كالم عىل تعليقه يفـ  قال، حيث + النائيني املريزاو
 ألعيانكانت من منافع ا  سواء منفعة، العوض كون ةّصح يف إشكال
 عمل أو ًمطلقا، العبد كعمل ،الناطقة أو ة،ّوالداب الدار كمنفعة ،الصامتة

 إذا كام ،البيع هذا عىل سابق بعقد ًمملوكا وصار املعاوضة عليه وقع إذا ّاحلر
 .)٢(»للمبيع ًثمنا فجعلها اإلجارة بعقد ّاحلر منفعة كّمتل

 قد« : ـ املحارضات يفـ  قال، حيث + اخلوئي ّالسيدـ  ًأيضاـ  واختاره
 يكون نأوّ البد املوجب طرف فمن بامل، عني تبديل إنشاء البيعّ أن :ذكرنا
 يكون أن جيوز كام ،ًعينا يكون أن جيوز القابل طرف ومن ًعينا، املنقول
 . )٣(»منفعة

  عدم ا واز: القول ا ا 
:  ـالرشايع مفاتيح يفـ  قال، حيث +  الكاشاين الفيض القول هذا اختار

 ًخالفا ملنفعة،ا بيع ّصحي فال ًعينا، يكونا أن العوضني يف ويشرتط«
 .)٤(»ٌّشاذ وهو العبد، خدمة يف للمبسوط
 العوضني ةَّعيني اشرتاط نسب فقد + البحراين ثّاملحد :ذلك عىل وتبعه

: العوضني يف يشرتطّ أنه :األصحاب بني املشهور«: قال، حيث املشهور إىل
 زَّجو حيث ؛املبسوط يف للشيخ ًخالفا ،املنفعة بيع ّصحي فال ،ًعينا يكونا أن

                                                 
 .٢٠٩ ص٢٢ ج: جواهر الكالم) ١(
 .٨٩ ص١ج: املكاسب والبيع) ٢(
 .٣١ ص٢ ج:مصباح الفقاهة: والحظ. ١٥ ص٢ج:  حمارضات يف الفقه اجلعفري)٣(
 .٥٠ ص٣ج: مفاتيح الرشايع) ٤(
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 .)١(»ًدليال عليه علمأ  ال،ّإذش وهو عنه، نقل ما عىل العبد خدمة بيع
 منّ كل كون لزوم ورأى ،+ البهبهاين الوحيد :ذلك عىل وتبعه
 رسالته يفـ  قال حيث ،ذلك إىل ِّاملصنف أشار كام ،منفعة، ال ًعينا العوضني
 والثمن بيعامل كون البيع رشائط ومن«: ترمجته ماـ  املعامالت يف ّالفارسية

 فيمكن املنفعة ّوأما ،عني انتقال بإزاء عني انتقال البيع؛ إذ منفعة، ال ًعينا
 .)٢(»صلح أو ٍإجارة بعقد اللزوم بعنوان انتقاهلا

 .العوضني يف ّالعينية ًأيضا اشرتط، حيث + النراقي ّحقق املوتبعهم
   منفعة كانا فلو عينني، يكونا أن: منها«: العوضني رشوط يف قال

 عىل البيع صدق ّمعلومية وعدم لإلمجاع، ينعقد؛ مل ـ ةّمد الدار كسكنى ـ
 .)٣(»ًعرفا املنفعة ملك نقل

  د ل جواز كون ا من منفعة
 العني، يقابل ماـ  البحث هذا يفـ  املنفعة من املرادّ أن :سبق فيام ّتقدم
 وقد ،بالعني قائمة ّحيثية فهي بغريها، قائمة اخلارج يف توجدّأهنا : بمعنى
 العوضّأما و«: فقال البيع، يف ًأثامنا املنافع وقوع بجواز + ِّاملصنف حكم
 كتابه ٌزيد يبيع أن عىل الطرفان تعاقد فلو ،»منفعة كونه جواز يف إشكال فال
 هذه عىل فيصدق ًمثال، ًشهرا ٍعمرو دار يف سكناه مقابل يف عمرو إىل

 ،والرشوط اخليار من ،البيع أحكامّ كل عليها وتنطبق بيع،ّ أهنا املعاملة
 .وغريها
 كسكنى ،اجلامدة لألعيان منفعة كوهنا بني احلكم هذا يف فرق وال

                                                 
 .٤٢٩ ص١٨ ج: احلدائق النارضة) ١(
 .٦١ ص١ج: هدى الطالب:  عنً نقال،٢٥ص: آداب التجارة )٢(
 .٣٠٦ ص١٤ج: مستند الشيعة) ٣(



  ١٢١..........................................................املنافع من الثمن كون جواز

 

 والنجارة والطبابة اخلياطة من الكاسب، كأعامل ،لإلنسان منفعة أو الدار،
ُفحكم ،ًعبدا أم ًاّحر اإلنسان كان سواء وغريها،  بجوازـ  + ِّاملصنف ُ
 .املنافع من الثالثة األصناف هذهّ كل يشمل  ـيعالب يف ًثمنا املنافع وقوع

 من ّتقدم ّ مماّيتضحّ لكنه به، ّيرصح فلم املسألة، هذه عىل الدليلّأما 
 يف يشرتط؛ إذ منفعة فيه العوض يكون ما يف العريف البيع رشوط رّتوف

ّيعدّ مما يكونا أن العوضني ّ أهنا املعاملة عىل ليصدق ؛العقالء عند ًماال ُ
 :االستدالل تقريب يف نقول أن فيمكن ،»بامل مال لةمباد«

ّتعد املنافع ّإن  يف العقالء يتنافس التي موالاأل من العرف عند ُ
 ًورشعا، ًوعرفا ًلغة املال تعريف إىل األوىل املسألة يف ّتعرضنا وقد ،حتصيلها
 من املنفعة كون عدم ّاللغويني بعض من الظاهر كان وإنّ أنه وذكرنا

 اخلوئي ّالسيد بهّرصح  كام ،كذلك اعتربوها الفقهاء مشهورّ أن ّ إال،موالاأل
 بل ،العقالء فيها يرغبّ مما املنافعّ أن باعتبار ،)١(األعالم من وغريه +

 عىل البيع عنوان انطباق منّ شك فال كذلك كانت وإذا عليها، ويتنافسون
 .باملنفعة العني متليك

 اللغة يف موالاأل من كانت إذا املنفعة ّ بأنـ ًنقضا ـ ُيشكل أن ينبغي وال
ًمعوضا؟ جعلها ةّصح عدم يف ّالرس هو فام والعرف،  ّ مماّيتضح ذلكّ فإن ّ

 من الظاهرّ أن ّ إال،»بامل مال مبادلة«: هو ًلغة كان وإن البيعّ أن :من ّتقدم
 ،البعض اختاره، كام غري، ال ًعينا فيه ّاملعوض كان بام معناه انحصار العرف
 مثل يوجد فال العوض يفّأما  ،هناك اللغوي املعنى عىل العريف املعنى مّفقد
 :وهو العكس، يّدعن هنا بل ،العوض ّعينية اشرتاط يف العريف التباين هذا
 .ًبيعاـ  املنافع من عوضها يكون التيـ  املبادلة اعتبار عىل تسامل العرفّأن 

                                                 
 .ملال وحقيقتها: حتت عنوانّـ املتقدم ـ  بحثنا :الحظ) ١(
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١٢٢

 املنفعة كون جواز يف اإلشكال بعدم هناّ رصح نإو + ِّاملصنفّن إ ّثم
 من املنافع اعتبار يف عباراته بعض يف دّالرتد منه يظهرّ أنه ّ إالًعوضا،

 يشكل لكن«: الفاسد بالعقد باملقبوض ّتعلقي ما يف قال، حيث موالاأل
 يف يكفي ال ذلك ّجمردّ بأن ـ حقيقة ًأمواال املنافع كون تسليم بعد ـ احلكم

 عىل املال صدق عىل بناء«: آخر موضع يف وقال ،)١(»الضامن ّققحت
 .)٢(»املنفعة

 أكثر إليه ذهب ،منفعة الثمن كون بجواز احلكمّ فإن حال،ّ كل وعىل
 البهبهاين والوحيد البحراين ّحقق املمنّ كل فيه خالف وإن الفقهاء،

ًمفصال له ضّنتعر سوف وما ،ّتقدم ما عىل ،النراقي ّحققوامل ّ. 
  ًمن عيناد ل القائل  باش اط كون ا 

 العوض كون جواز يف الفقهاء بني اخلالف عدم + ِّاملصنف يستبعد مل
 هذه يف اخلالف من عياناأل بعض إىل نسب بام استدركّ أنه ّ إالمنفعة،
 ،البحراين ّحققوامل ،الكاشاين الفيض منّ كل رأي إىل إشارة ،املسألة

ِّقدست النراقي ّحققوامل ،البهبهاين والوحيد  ِّاملصنف يذكر ملو ،ُأرسارهم ُ
 صاحب العاميل ّالسيد من ً ّ كالّنأّ إال القول، هذا إليه واملنسوب الناسب
 عىل نيّتقدماملـ  )امهس سرقد( الغطاء كاشف جعفر والشيخ ،الكرامة مفتاح

 سمهاب ّيرصحا ومل ،)٣(ّتأخرينامل بعض إىل القول هذا نسبا قدـ  ِّاملصنف
 .ّتقدم ّ مماالقائلني عرفت وقد ،ًأيضا

                                                 
 .٢٠٤ ص٣ج: املكاسب)١(
 .٢٠١ص: نفسهاملصدر ) ٢(
مفتاح ؛ و١٣٢ص: رّمة ابن املطهّرشح الشيخ جعفر عىل قواعد العال: الحظ) ٣(

 .٤٧٥ ص١٢ ج:الكرامة



  ١٢٣..........................................................املنافع من الثمن كون جواز

 

 ـ الفقهاء من ّعدة وقبلهـ  +  ِّاملصنف احتمل فقد ،ذلك عىل الدليلّأما 
 لنقل البيع«: قوهلم من الفقهاء لدى اشتهر ما عىل ًاعتامدا يكون أن

 البائع فعل ّيعم ما :البيع من املراد كون ظاهره ّإن حيث ؛»األعيان
، األعيان من ًومثمنا ًناثم البيع يف املنقول يكون أن ّفالبد:  وعليهواملشرتي،

 .واحلقوق املنافع من غريهاال 
 ،)١(الغطاء كاشف جعفر الشيخ إليه وسبقه ،ِّاملصنف ذكره ما: عليه ويرد
 .)٣(اجلواهر وصاحب ،)٢(الكرامة مفتاح يف العاميل ّالسيد :وتلميذاه

 بيان :العبارة هذه يف البيع من الفقهاء مراد ّنأ :هو الوجه هذا ّوحمصل
 حقيقة بيان إىل هلم نظر وال ،ًانعي يكون أنّالبد ّ أنه :فذكروا فقط، يعاملب

 البائع، فعل هو ما :البيع من املراد بل ،واملثمن للثمن ًشامال ليكون ؛البيع
 .املشرتي فعل هو الذي الرشاء مقابل يف

 البيع«: قالوا حيث ؛اإلجارة مقابل يف ذكروه مّأهن :ذلك عىل ّويدل
 :مرادهمّ أن ّيتضح املقابلة فبقرينة ،»املنافع لنقل اإلجارةو األعيان، لنقل
 من ّاملعوضو العوض كون لزوم اإلجارة يف مرادهم كان لو؛ إذ املبيع بيان

 أن ّصحي بل ،باملنافع تنحرص فيها ال األجرة ّنأل ذلك؛ ّصح ملا فقط، املنافع
إذ ؛ ًغالبا ككذل هي وكام ،)٤(األعالم بعض بهّرصح ، كام األعيان من تكون

 ّصحي فال:  وعليهًمثال، دينار ئةام مقابل يف الدار جارةإ ةّصح يف شكالإ ال
 ّاملعوض ّيعم ما هامن مرادهم كان إذاـ  املنافع لنقل اإلجارة بكونـ  كالمهم

                                                 
  .١٣٢ص: رّمة ابن املطهّرشح الشيخ جعفر عىل قواعد العال: الحظ) ١(
 .١٤٨ ص٤ ج:مفتاح الكرامة: الحظ) ٢(
 .٢٠٩ ص٢٢ ج:واهر الكالم ج: الحظ) ٣(
 .١٠٣ ص٧ ج: جامع املقاصد؛ و٢٨٤ ص ٢ ج: قواعد األحكام: الحظ) ٤(
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١٢٤

 البيع عقدي يف ّاملعوض بيان عىل كالمهم محل منّ فالبد والعوض،
 يف اشتهر ملا هّولعل«: بقوله + ِّاملصنف أشار ذلك ىلإو ،فقط اإلجارةو

 نظري املبيع، بيان إرادهتم :والظاهر األعيان، لنقل البيعّ أن :من كالمهم
 .»املنافع لنقل اإلجارة ّإن: قوهلم

 بالبيع تعبريهم يف ّالرس ّلعلو فقط، املبيع بيان :البيع من مرادهم فيكون
 ،ِاملوجب بفعل َجديو البيع لكون فيه؛ اإلجياب طرف بلحاظ :املبيع عنً بدال
 حصول كان وإن إجياده،، ال بالبيع القبول فدوره املشرتيّأما و البائع، وهو
 ومرادهم بالبيع هنا ّفعربوا ،بيانه سيأيت كام ،ًأيضا قبوله عىل ًاّتوقفم البيع
 .املشرتي وفعل ّيعمه ما، ال البائع فعل

 .ًعينا وضالع كون لزوم عىل بكالمهم االستدالل ّصحي فال :كان وكيف
  قيقز ادة و 
 هلا ضّيتعر مل املسألة هبذه الصلة وذات ةّاملهم النقاط بعض توجد
 .للفائدة ًإمتاما ؛ذكرها إىل ّتعرضسن ،ِّاملصنف

  ة العوضّى الش اط عي يوجوه اخر
ّ أن ّ إالالبيع، يف الثمن ةّعيني باشرتاط للقول ًواحدا ًوجها ِّاملصنف ذكر

 األعالم، من وغريهم ّالعينيةب القائلون بياهنا إىل ّتعرض ُأخر ًوجوها هناك
 :وهي

   اإل اع .١
 أن«: قال، حيث ًسابقا عنه نقلناه فيام + النراقي ّحقق املبه استدل وقد
 لإلمجاع، ؛ينعقد مل ـ ةّمد الدار كسكنى ـ ًمنفعة كانا فلو عينني، )١(يكونا

                                                 
 .العوضان )١(



  ١٢٥..........................................................املنافع من الثمن كون جواز

 

 .)١(»ًعرفا املنفعة ملك نقل عىل البيع صدق ةّمعلومي وعدم
 إلبطاله، ّتعرض أو الوجه، هبذاّ استدل الفقهاء من أحد عىل نعثر ملو

 مل بل ،ذلك بجواز أكثرها القايض ،الفقهاء أقوال عىل وقفت كّنأّإال 
 اإلمجاع لدعوى وجه يبقى فال :ومعه اجلواز، عىل اإلمجاع ِّاملصنف يستبعد
 .ًعوضا املنفعة جعل ةّصح عدم عىل

  ًفا   ما ي ون ا من فيه منفعة عدم صدق ا يع عر.٢
 وذكره ،السابق كالمه يف + النراقي ّحقق املالوجه هبذاّ رصح وقد
: + الشيخ كالم عىل تعليقه يف قال، حيث + األصفهاين ّحققامل :ًأيضا

 ةّالدال ةّاألدل تشمله فال ،ًعوضا املنفعة جعل تعارف عدم ّإما :املنع ووجه«
 .)٢(»... ّإماو الناس، بأيدي ما نفوذ عىل

 العوض يكون ما تشمل، ال ونفوذه البيع ةّصح ةّأدل ّنأ: ذلك وتوضيح
 يف ّالشك من ّقلأ وال عليه، البيع صدق يرى العرف ال ّنأل ؛منفعة فيه

 ةّيّحل إطالقات شمول ملنع ٍكاف وهو ته،ّمعلومي وعدم ،العريف الصدق
 .املعاملة من النوع هلذا ونفوذه البيع

 يكون ما إلخراج ؛للبيع العريف املعنى إىل حيتكم وجهال هذا فصاحب
 الشرتاط العرف عىل وغريه + ِّاملصنف اعتمد كام ،منفعة فيه العوض

 منّ أقل فال العريف، الصدق عدم نحرز أن نستطع مل وإن ،ّاملعوضّعينية 
 ّاألدلة بعمومات ّتمسكال يمكننا ال احلالة هذه مثل ويف فيه،ّالشك 

 بالعمومات ّتمسكال ّصحي وال ة،ّمفهومي الشبهة كونل وإطالقاهتا؛
 .موضوعها يفّ الشك لكون لرفعها؛

                                                 
 .٣٠٦ ص١٤ ج: مستند الشيعة )١(
 .١٤ ص١ج:  املكاسبحاشية )٢(
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١٢٦

، »بامل مال مبادلة«: هو الذي البيع مفهومّ بأن :الوجه هذا عىل وجياب
 الصدق عدم دعوىّأما و منفعة، فيه العوض يكون ما عىل صادق حمالةال 

 .هلاً ومشموال البيع عمومات حتت ًداخال فيبقى عليها، دليل فال العريف
 املعاملة؛ هذه عىل يصدق للبيع اللغوي املعنى ّنإ: أخرى وبعبارة

 من املنافع كون الصحيحّ أن :سبق فيام عرفت وقد بامل، مال مبادلة لكوهنا
 ما بخالف عليها، صدقه عدم عىل دليل فال العريف املعنىّأما و ًلغة، موالاأل

 عن اليد لرفع وجه ال احلالة ههذ مثل ويف منفعة، فيه ّاملعوض يكون
 دخول بعد إليه يلتفت فال الصدق يفّ الشك ّأما والعمومات، اإلطالقات

 .للبيع اللغوي املعنى يف املعاملة هذه
 العريف التبادر وجود ّيدعى  بأنذلك من بعدأ إىل الذهاب يمكن بل
 عىل يعالب إطالق يف ًحرجا جيد العرف الّ فإن ؛ًبيعا املعاملة هذه ّعد عىل

 .ًمثال ٍدار بسكنى ٍكتاب مبادلة
 مقتىض ،نعم. املتن يف ما يساعد العريف التبادر«: + احلكيم ّالسيد قال

 ال لكن بالعني، املال اختصاص :من عرفت ما عىل بناء ؛ذلك املصباح عن ما
 .)١(» التسامل وظهور التبادر من عرفت ما قبال يف عليه لالعتامد جمال

   دعوى االن اف.٣
 ّاألدلة إطالقاتّ أن :ّالعينية اشرتاط عىل به ّيستدل أن يمكن ّاومم
 ،الناس بني واملتداول الغالب هوّ ألنه ًعينا؛ فيه العوض يكون ما إىل منرصفة

 لو ىّفحت:  وعليه.منافع ال ،والدنانري كالدراهم ،ًأعيانا األثامن كون من
 وال ،عنها منرصفة البيع ةّأدلّ أن ّ إالًحقيقة، ًأمواال املنافع بكون حكمنا

                                                 
 .٥ص: هنج الفقاهة) ١(



  ١٢٧..........................................................املنافع من الثمن كون جواز

 

 .)١(منافع أثامهنا تكون التي املعاملة تشمل
  ـاملفاهيم من ملفهومـ  املصاديق بعض وجود غلبةّ بأن :ذلك عىل وجياب

 ًشامال ّالعام كون معف إطالقه، عند إليها املفهوم ذلك انرصاف يوجبال 
 حكم إجراء من ًمانعا الوجود غلبة ّتشكل ال ،النادر فيها بام أفراده جلميع
 موجب ال ،ًوعرفا ًلغة املال مصاديق من املنافع كانت أن فبعد عليها، ّالعام
 عليها يصدق إذ البيع؛ منـ  منافع أثامهنا تكون التيـ  املعاملة اعتبار لعدم
 .»بامل مال مبادلة«ّأهنا 

 شمول عن متنع ال ةّاخلارجي األفراد غلبة ّإن«: + اخلوئي ّالسيد قال
 .)٢(»النادر للفرد اإلمضاءّأدلة 

  ً لغة وال عدم كون ا نافع من األ.٤
  ـوالطرحيي ،األثري كابنـ  ّاللغويني بعضّ أن إىلـ  سبق ما يفـ  ناّتعرض
َيقتنى ما ّكل«: هو املالّ بأن ّرصحوا َ ْ َويملك ُ  قال فيام ،)٣(»َاألعيان من ُ
 العموم منه هريظ الذي ،)٤(»يشءّ كل من ملكته ما املال«: منهم البعض
 .للمنافع
 املال صدق لعدم العوضني؛ّ عينية باشرتاط ُيقال فقد :ذلك عىل ًوبناء

 فيها العوضني أحد يكون معاملة عىل البيع يصدق فال ،ًلغة املنافع عىل
 .»بامل مال مبادلة« كوهنا لعدم منفعة؛

 ام املال اعتربـ  كالفريوزآباديـ  ّاللغويني بعضّ بأن :ذلك عىل وجياب
                                                 

 .٣٢ ص٢ج: مصباح الفقاهة: راجع) ١(
 .٣٢ ص٢ج: مصباح الفقاهة) ٢(
 . ٢٥١ ص٤ج:  وجممع البحرين؛٣٧٣ ص٤ج: حلديث واألثرنهاية يف غريب اال) ٣(
 .٥٢ ص٤ج : القاموس املحيط) ٤(
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١٢٨

 بعدم ُيقال  أنّ إالاملنافع، عىل صادق بعمومه وهو يشء،ّ كل من ملكته
 يرى العرفّ أن إىل إضافة ،جمازفة من خيلو وهو ال عليها، ةّالشيئي صدق
 يف العقالء يتنافسّ مما لكوهنا ًأيضا؛ واحلقوق بل ،املنافع عىل املال صدق

 املعنى عىل عويلالت كفى هلا، اللغوي املعنى شمول يفّ شك فلو حتصيله،
 مثل يف اللغوي املعنى عىل ّمقدم ـ ّتقدم كام ـّ ألنه ذلك؛ إحراز يف العريف
 .احلالة هذه

  العقد أثناء  عدم وجود ا نافع.٥
 مقابل ،البيع يف ًثمنا جعلها يراد التي ـ الدار منفعةّ أن :الواضح من
 حتصل بل ال العقد، أثناء موجودة ليست ـ ًمثال كالكتاب ،األعيان من عني
 باعه ما قبال يف الدار يف البائع سكنبأن ي االنتفاع، ّققوحت العقد بعدّإال 

 االنتفاع ّقق حتبعدّحتى  بل ،موجودة غري فهي العقد أثناء ّأما للمشرتي،
 الوجود، ةّالتدرجيي موراأل من املنفعة ّنأل ذلكو ثابت؛ ٍبنحو وجود هلا ليس

 وتعدم توجد التي هاؤجزاأ هو منها وجدي ماّكل  بل ،ّقار وجود هلا وليس
   االنتفاع ثناءأو وجود، هلا ليس هاّققحت قبل الدار فسكنى باستمرار،

 يوجد امّكل بل ،والشجر اإلنسان كوجود ،ثابت وجود اهل ليسـ  ًأيضاـ 
 جزاءاأل هذه وبانتهاء وهكذا، ،ويعدم خراآل يوجدّثم  يعدم، ءجز منها

 ّلكيةامل به ّتعلقت لكي هلا ّقار وجود فال ،)سكنىال( املنفعة تنتهي واآلنات
 البيع يف ًعوضا جعلها عىل ُيشكل فقد :هنا ومن ،)١(عليه وحتمل ّاملاليةو

 تارة املعدوم عىل املال صدق وعدم تارة، باملعدوم ّلكيةامل ّتعلق عدم باعتبار
 .أخرى

                                                 
 . تعاىلسوف يأيت مزيد من التوضيح لذلك يف البحوث القادمة إن شاء اهللا )١(



  ١٢٩..........................................................املنافع من الثمن كون جواز

 

 يف + ّولاأل الشهيد هو اإلشكال هذا إىل أشار من ّأولّ أن :والظاهر
 العني :اإلجارة مورد«: قال، حيث »والفوائد القواعد« من اإلجارة باب

 .)١(»معدومة املنافعّ ألن املنفعة؛ الستيفاء
 ،معدومة املنافع«ّ بأن :اإلشكال هذا + األصفهاين ّحقق املّقرر وقد

 .)٢(»ّلكيةامل تقبلفال 
 مّتوه ملاّ إما ؛ةّللمملوكي قابلة غري املنفعة ّإن«: اإلجارة كتاب يف وقال

 .)٣(»...يملك ال واملعدوم ،اإلجارة حال معدومة املنفعةّ أن من
 األمور من ّلكيةاملّ أن :من ًسابقا ذكرناّ مما الوجه هذا بطالن ّيتضحو

 لتسيري ؛هلا العقالء اعتبار وراء ًخارجا هلا وجودالتي ال  ّاملحضة ّعتباريةاال
 الفعيل ّحققالت إىلـ  هاّققحت يفـ  جحتتا فهي ال هنا ومن ة،ّاليومي حياهتم

 أفق يف املوضوع هذا اعتبار ّقق حتهو إليه حتتاج ما أقىص بل ،ملوضوعها
 وتقع امللك، هبا ّتعلقفي ،العقد أثناء املنفعة وجود ُيعترب  بأنفقط، االعتبار
ّ أن ّ إالالعقد، أثناء معدومة كانت وإن الدار فمنفعة املعاوضة، عليها

 يف احلال هو كام ،ّلكيةامل هبا ّتعلقوت ،وجودها فيعترب املؤونة، لسه اعتبارها
 .ّكيلال بيع

 يف طرف إىلّ إال حيتاج، ال ّلكيةامل اعتبار«: + األصفهاين ّحقق املقال
 كذلك اخلارج، يف موجودة ًعينا يكون أن يمكن كام وهو االعتبار، أفق

 اعتبار يف كام ،ذلك من عأوس يكونّربام  بل ،ّالذمة يف ًاّكلي يكون أن يمكن
 املنافعّ أن :الواضح ومن واخلمس، الزكاة يف ،ّالسيدو الفقري ّكيلل ّلكيةامل

                                                 
 .٢٧٢ ص٢ج: القواعد والفوائد) ١(
 .١٤ ص١ج:  املكاسبحاشية) ٢(
 .٤ص: )كتاب اإلجارة(بحوث يف الفقه  )٣(
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١٣٠

 القابلة العني وجود بتبع الوجود رةّمقد هاّلكن اخلارج يف معدومة كانت وإن
 .)١(»منها املنافع الستيفاء
 .ّلكيةامل صدق عدم إىل بالنسبة هذا
ّ املالية ّتعلق كان نإوّإنه : تقريره يف القفي ،ّ املاليةصدق عدمّأما و

 وجودها، بعدّ إال ًماال يعتربها العرف الّ أن ّ إال،ًعقال ًاممكن باملنفعة ّلكيةاملو
 أثناء مالّ أهنا عليها يصدق فال ،كذلك يعتربها، فال انعدامها حال يفّأما 

 .»بامل مال مبادلة« تصدق وال العقد،
 ًورشعا، ًعرفا موالاأل من كوهنا بعد املنفعةّ بأن :الوجه هذا عىل وجياب

ّ مما فهي عنها،ّ املالية سلب يوجب ال  ـالعقدأثناء ـ  ًخارجا هاّققحت عدمّفإن 
 ّقق حتيف املناط هو وهذا عليها، احلصول يف ويتنافسون ،فيها العقالء يرغب
 .ّتقدم كام ،ًعرفاّاملالية 

  ّلكيةا ة ا نفعة  لع    ّ عدم تبعي.٦
 هي اإلجارة ّإن: وقلنا ،اإلجارةو البيع بني الفرق إىلـ  سبق فيامـ  رشناأ
 اإلجارة يف العقد ّنإو العني، متليك هو الذي البيع قبال يف املنفعة، متليك
 يف ّاملعوضف باملنفعة، ّتعلقي التمليك ّنأّ إال ،العني عىل يقع كانوإن 

ًمعوضا تكون أن يمكن عة الاملنفّ فإن البيع يفّأما  املنفعة، هو اإلجارة  كام ،ّ
 .ًعوضا تكون أن ويمكن ،البعض من ّتقدم

 ،اإلشكاالت من ّعدة يف يشرتكان اإلجارةو البيع عقديّ فإن :هنا من
 من بعض عن + األصفهاين ّحقق املنقله الذي اإلشكال هذا ضمنها من

 .البيع يف وأعاده ،اإلجارة كتاب يف التدقيق، أهل من عارصه
                                                 

 .٥ص: فسهاملصدر ن) ١(



  ١٣١..........................................................املنافع من الثمن كون جواز

 

 وال ،اإلجارة يف ًضاَّمعو املنفعة جعل ةّصح عدم :اإلشكال ّومؤدى
ًعرضا لكوهنا البيع؛ يف ًعوضا َ  ألن تكون معنى فال ،العني، ال باملنتفع ًقائام َ
ًمعوضا أو البيع، يف ًعوضا الدار منفعة  تابعة ليست اّألهن ؛اإلجارة يف ّ
ٌعرض هي بل ،للعني  مملوكة كونت فال ،هبا وينتفع فيها يسكن بمن ٌقائم َ
ّ فإن :هنا من واملستأجر، املشرتي ملك إىل نقلها ليمكنه واملؤجر، للبائع

 هو األعيان إجارة يف ّتعلقامل كون ةّصح عدم :يرى اإلشكال صاحب
 .اجلهة هذه من للعني متليك اإلجارةو ة،ّخاص جهة من العني هو بل ،منفعتها

 دار ملنفعة هئتيفااس قبال يف خلالد كتابه عمرو باع إذا: ذلك توضيح
 مملوكة غري ـ الدار يف السكنى وهي ـ املنفعة ههذّ فإن فيها، بالسكن خالد
 وهيـ  منفعتهاّأما  الدار، هو يملكه ماّن إ ؛ إذالبيع يف ًعوضا جيعلهاّ حتى خلالد

 ،كنىللس املوضوع هو فالساكن بالدار،، ال بالساكن قائم َعرض فهي  ـالسكنى
 ًمملوكا كان لو )كنىسال( العرض وهذا للقيام، وضوعامل هو ًزيداّ أن كام

 أن للبائع فكيف ،الدار يسكن من وهو به، يقوم الذي ملوضوعه لكان
 املنفعة عوارضها من ليست التي الدارّ إال يملك وهو ال للمشرتي، ّيملكه
 املنفعة؟ تلك عن غريبة هي بل ،ّلكيةامل يف هلا تابعة لتكون

 يف كان سواء وحدها، املنفعة متليك عن عيمن اإلشكال فهذا ،إذن
 منفعتها؛ استيفاء جهة يف العني متليك منّالبد  بل ،اإلجارة يف أو ،البيع
 غريه، سلطنة حتت جيعلها أن له ّصحفي واملؤجر، للبائع مملوكة العني لكون

ّ أن :هو البيع يف ومتليكها ،اإلجارة يف العني متليك بني الفرق ويصبح
 فهو البيع يفّأما  دة،ّحمد ةّمد ويف ،ةّخاص بجهة ّمقيد جارةاإل يف التمليك
ٍمدة أو ،ٍجلهة حتديد بال ،مطلق متليك ّ. 

:  ـاملنافع ّملكية عدم وجوه أحد تقرير يفـ  + األصفهاين ّحقق املقال
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١٣٢

 سكناها، الدار منفعةّ أن :من التدقيق أهل من عارصناه من بعض عن ملا اّوإم«
 كان لو الساكن وعرض الدار، أعراض من ال ،اكنالس أعراض من وهي
 املستأجر؟ ّيملكه فكيف راملؤج يملكه مل ومتى لغريه، ال ملوضوعه لكان ًمملوكا
 يف خمصوصة،ّ مدة يف ةّخاص جهة يف العني متليك اإلجارةّ أن إىل ذهب ولذا
 وال بجهة ّتقيدها دون من ،اجلهات مجيع من العني متليك هو الذي البيع قبال
 .)١(<ّاألجلة بعض ذلك يف وتبعه ة،ّبمد

 خمتلفة، مفاهيم ثالثة بني بالتفريق اإلشكال هذا عن + أجاب وقد
 الكون :هو السكنى من فاملراد ،»ةّاملسكوني«و ،»ةّالساكني«و ،»السكنى«: هي
 هذا عليه يعرض الذي هو فزيد بالساكن، قائم عرض وهو الدار، يف

 عنوان: مها خران،آ عنوانان منه ينتزع دارال يف التواجد هذا ّولكن ،العنوان
 الدار، يف كونه بلحاظ زيد وهو الساكن، ذات من املنتزع »ةّالساكني«

 ينتزع كام ،فيها زيد تواجد بلحاظ الدار من املنتزع »ةّاملسكوني« وعنوان
 .املنضدة فوق الكتاب ككون ،ّاخلاص الوضع من ّوالتحتية ،ّالفوقية :عنوانا

 موضوعهام جهة من خمتلفان )ةّواملسكوني ةّالساكني( انالعنوان وهذان
 ّاملسكونيةّأما  زيد، عىل يعرض ّالساكنية عنوانّ فإن عليه، يعرضان الذي
 .الساكن أعراض من وليست اهتا،ّوحيثي الدار أعراض من فهي

 من نحوان هلا الدار عىل العارضة »ّاملسكونية« ّإن: نقول هذا ضحّات وإذا
 :الوجود

 أمر وهو للسكنى، الدار ةّقابلي:  بمعنىستعدادي،اال الوجود :اأحدمه
 جّمتدر وغري ،ّقار أمر وهو فيها، للسكنى قابلة دامت ما الدار يف ّحققمت

 .ًخارجا السكنى ّحققبت له عالقة وال ،الوجود
                                                 

 .٥ص: )اإلجارة(بحوث يف الفقه ) ١(
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 جّمتدر وجود وهو ،)ّاملسكونية( الدار ملنفعة الفعيل الوجود :واآلخر
 منفعة يستويف الذي الساكن بوجود ًخارجا كنىالس ّقق حتعىل ّتوقفم

 .الدار
 :أي الثاين، النحو هو ،البيع يف ًعوضا ويكون اإلجارة به ّتعلقت والذي
 ومن املنتفع، العني ال أعراض منّ شك بال وهو ،الدار ملنفعة الفعيل الوجود
 ـ ملعنىا هبذا ـ منفعتهاّ فإن مملوكة العني كانت وإذا ساكنها، الدار ال اتّحيثي
 أو البيع، يف ًعوضا تقع أن ّصحفي هلا، ًتبعا عليها ّلكيةامل لعروض قابلة تكون
ًمعوضا  .اإلجارة يف ّ
 الذي  ـالدار يف والكون »السكنى« عنوان نفس ّإن: يقال أن يمكن بل

 أن ّصحيـ  »ّاملسكونيةو ّالساكنية« عنواين النتزاع ومبدأ ،بالساكن قائم هو
 .ّلكيةاملب هلا ًتابعا ويكون ًا،أيض الدار إىل ينسب

 منـ  األين مقولة من هي التيـ  السكنى حقيقةّ أن :ذلك وتوضيح
 هبا، القائمة موضوعاهتا غري إىل نسبة هلا يكون التي وهي ة،َّالنسبي األعراض

 بموضوعه، العرض ّتقوم فيه بالكائن ًماّمتقو كان وإن مكان يف الكونّفإن 
 ،املكان دون والتواجد الكون يعقل إذ ال؛ باملكان ًاّعلقتـ  ًأيضاـ  لهّ أن ّإال

 األعراض من وغريها ّوالبنوة، ّكاألبوة ،اإلضافة مقولة يف احلال هوكام 
إذ  ًمثال؛ كالبياض الكيف كمقولة ة،َّالنسبي غري األعراض قبال يف ة،َّالنسبي

 .له واملوضوع املعروض وجودّ إال هّققحت يف يشرتط ال
 ارتباط ونحو باملنتفع، ّتعلق هلا ـ املنافع مطلق بل ـ ىفالسكن ،إذن
 ًوبناء العني، بوجودّ إال االنتفاع ّحقق يتأن يمكن وال هبا، ينتفع التي بالعني
 وإذا االعتبار، هبذا للمنفعة ًمالكا العني صاحب يكون أن جاز :ذلك عىل

 .يشاء من إىل اّملكيته نقل من مانع فال له مملوكة كانت
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١٣٤

 لعنوان مبدأ هو، كام الدار سكنى ّنإ«: + األصفهاين ّحقق املقال
 املنتزع ّاملسكونية لعنوان مبدأ هو كذلك الساكن، ذات من املنتزع ّالساكنية

 اهتاّوحيثي الدار ونؤش من هو فام متضايفني، عنواننيّ كل يف كام ،الدار من
 من هي التي ّالساكنية ةّحيثي، ال ّاملسكونية ةّحيثي هي بوجودها املوجودة
 .املستأجر أعراض
 وجود ّحد عىل الدار بوجود وجودها ّاملسكونية ةّحيثيّ أن :األمر غاية
 مقام يف باملستأجر القائم مضائفها ّبفعلية تهاّوفعلي القابل، بوجود املقبول

 .العني كنفس هلا ّلكيةامل لعروض قابلة العني ونؤوش االستيفاء،
 الكون عني كانت وإن ةاملبدئي السكنى يقةحق ّإن: ُيقال أن يمكنّ أنه مع

 من ياألين الكون نعم للدار، الكائن ال لذات َعرض وهو الدار، يف
 هذاّ أن ّ إالموضوعها، إىل نسبتها غري نسبة هلا التي ةَّالنسبي األعراض
 وال الدار، مالك بيد أمره زمام يكون ،الدار إىل نسبة له ّإن حيث العرض

 .)١(»ذلك ّ إالّلكيةاملب نعني
 من املنتزع بمفهومهاّ إما ،ّلكيةامل يف للعني تابعة املنافعّ أن :ّفتحصل

 من له ملا ؛الدار كسكنى املبدئي بمعناها أو الدار، ّكمسكونية ّالفعيل االنتفاع
 أن ّصحفي ة،ّالنسبي األعراض كسائر االنتفاع، عليها يقع التي بالعني ارتباط
 .اإلجارة يف ًضاَّومعو البيع، يف ًعوضا تقع

  ّأضواء   ا ص
ّن إ إذ ؛»منفعة كونه جواز يف إشكال، فال العوضّأما و«: + قوله •
 ًعوضا وقوعها من مانع فال ،ًلغة كذلك تكن مل إن ،ًعرفا موالاأل من املنافع

                                                 
 .٥ص): اإلجارة(بحوث يف الفقه ) ١(
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 . منفعة فيها العوض يكون معاملة عىل البيع تعريف لصدق البيع؛ يف
 وجامع ،والتذكرة ،اعدالقو من موضع غري يف كام«: + قوله •

 .ّتقدم فيام كلامهتم نقلنا كام ،»املقاصد
 الثمن كون جواز يف :أي ،»فيه اخلالف عدم يبعد وال«: +  قوله •
ٍمرصح بني الفقهاء ّنأل وذلك منفعة؛  .عنه ٍساكت أو ،باجلواز ّ
 هو: قيل ،»فيه اخلالف األعيان بعض إىل ُنسب ،نعم«: +  قوله •
َنسب وقد ة،ّالفارسي رسالته يف ترصحيه عنه نقلناام  ك،+ البهبهاين الوحيد َ َ 

 قواعد عىل رشحه يف + الغطاء كاشف جعفر الشيخ من ٌّ كلالقول هذا
 أن دون ،ّتأخرينامل بعض إىل الكرامة مفتاح يف + العاميل ّالسيدو ،ّالعالمة
ّيرص  الفيض :منّكل ـ  الوحيد قبلـ  القول هذا اختار وقد ،باسمه حاُ

 واختاره  احلدائق، يف البحراين ثِّواملحد الرشايع، مفتاح يف الكاشاين
 .ذلك ّتقدم كام املستند، يف النراقي ّحقق املمعارصه

 ملا« ًمنفعة العوض كون جواز يف اخلالف :أي »ّولعله«: + قوله •
 من فالظاهر ،»األعيان لنقل البيعّ أن ْمن« الفقهاء :أي »كالمهم يف اشتهر
 : وعليهًمثمنا، أو ًثمنا كانت سواء ،فقط األعيان لنقل بيعال ّنأ :هذا كالمهم

 غري من مهاكال أو العوضني أحد فيها يكون معاملة عىل البيع يصدقفال 
 .األعيان

 لنقل البيع: قوهلم من الفقهاء :أي »إرادهتم :والظاهر«: + قوله •
ّ إال ونيك وهو ال البيع، يف ّاملعوض بيان صددب مُفه ،»املبيع بيان« األعيان،

 البائع فعل ّيعم بام البيع حقيقة بيان إىل هلم نظر وال فقط، األعيان من
 .واملشرتي

ّيعد فهذا ،»املنافع لنقل اإلجارة ّإن: قوهلم نظري«: +  قوله •  ًشاهدا ُ
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١٣٦

 الفرق لبيان قومس كالمهمّن إ ؛ إذالبيع، ال املبيع بيان :الفقهاء إرادة عىل
 ،»املنافع لنقل اإلجارةو األعيان، لنقل البيع«: فقالوا ،اإلجارةو البيع بني
 بخالف ،ّاملعوض هو اإلجارة يف منفعة كونه يشرتط ماّ فإن :معلوم هو وكام

 حيمل فكام ،ًغالبا كذلك هوكام  األعيان من يكون أن يمكن الذي العوض
 ؛ًأيضا البيع يف ذلك عىل نحمله ،اإلجارة يف ّاملعوض بيان عىل كالمهم
 اإلجارةو البيع عقدي بني الفرق لبيان ًاوارد فيكون بينهام، بلةاملقا بقرينة
 .ًمطلقا ال ،ّاملعوض جهة من



 
 
 

 

  لة ا رابعةأا س
  ً عوضاّجعل عمل ا ر

 بيان املسألة •
 النزاعّ حمل حترير •
 ريخ املسألةأت •
 أقوال العلامء يف املسألة •
 ّفقهيةآثار املسألة يف املباحث ال •
 صور املسألة •
 زيادة وحتقيق •
ü املقصود من العمل 
ü لعملهّ احلرّملكية  
ü الكسوب وغريهّالقول بالتفريق بني عمل احلر  
ü يف البيعّ املالية القول بعدم اشرتاط 
 ّأضواء عىل النص •





 
 
 
 
 
 
 

  :+  قال ا شيخ
ُنهإ :قلنا ْ فإن، ا ر ُعمل ّوأما  فال ،ِ والاأل َمن ِعليه ِا عاوضة َقبل ّ

 ِعا ي   ِالعوض  ِكون ِاعتبار ِاحتمال ُحيث ْمن ؛ٌإش ل ِففيه ّو ال ،َإش ل
َتقدم ما ِعليه  يدل، كما ِا عاوضة َقبلً ماال   .ِا صباح ِعن ّ
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١٤٠

 
 

  بيان ا سألة
 منفعة البيع يف العوض كون يف إشكالّ أنه ال :السابقة املسألة يف ّتقدم

 األعامل تشمل ـ تعريفها يف ّتقدم كام ـ املنافعّأن ّ شك وال العني، مقابل يف
؛ إذ األعامل من وغريها ،الدار وبناء ،الثوب كخياطة اإلنسان، هبا يقومالتي 
ًعرضا تكون ما :املنفعة من املراد  أعاملّ بأن إشكال وال باألعيان، ًقائام َ

 بفاعلها، قائمة أعراض الدار بناءو الثوب فخياطة به، قائمة كذلك اإلنسان
 .زّحيومت ّمستقل خارجي وجود هلا وليس

 يمكن فهل ـ الصحيح هو كام ـ ًعوضا املنافع جعل بإمكان قلنا ما فإذا 
 زيد شرتيبأن ي له، عمل نجازإ قبال يف آخر من ًسلعة يشرتي أن لشخص

 ،داره بناء أو ،عمرو ثوب ةخياط الكتاب ذلك ثمن وجيعل عمرو، من ًكتابا
 ّتقدم ما إىل ًاستنادا ؛ذلك بجواز نحكم أن يمكننا وهل آخر؟ عمل ّأيأو 
 للبيع؟ ًأثامنا ـ ًمطلقا ـ املنافع جعل ةّصح من

 ّعوضية لكربى ًتطبيقا عليها واحلكم لة،أاملس هذه يف ّالبت يمكن ال
 ؛سابقتها عن خمتلفة جتعلها التي التفصيالت بعض لوجود وذلك املنافع؛
 بعض لوجود ؛لةأاملس هلذه بذكره + ِّاملصنف استدرك الغرض وهلذا

 هذه وتكمن األعامل، بني التفصيل علينا وجب ثبتت إن التي تاإلشكاال
 هبا يقوم التي األعامل مطلق عىل املال صدق إحراز عدم يف اإلشكاالت

 ،البيع يف معتربة العوضنيّمالية ّ أن :عرفنا أن سبق وقد بعضها، أو ،اإلنسان
 القول ّإن بل ،+ ِّاملصنف نقله الذي اللغوي التعريف ظاهر هوكام 

 ال ،يشء يفّ املالية حترز مل فام ً،أمواال اعتبارها عىل يعتمد املنافع ّبعوضية



  ١٤١...............................................................ًعوضا ّاحلر عمل جعل

 

 .غريمها أو منفعة أو ًعينا كان سواء البيع، يف العوضني من جعله يمكن
ّ مالية بعدم اجلزم :البيع هذا ةّصح بعدم القول منشأ يكون فقد :هنا من
 عدم يف ّللشك كوني أن ويمكن ذلك، يفّ الشك  أواملعاوضة، قبل العمل

 .تفاصيل من ذلك إىل وما البيع، يف املعتربة ّلكيةامل
 :صورتني للمسألةّ فإن حال،ّ كل وعىل

 .سابق بعقد عليه املعاوضة بعد ًثمنا ّاحلر عمل جعل: األوىل الصورة
 .عليه املعاوضة وقبل ،ًابتداء ًثمنا جعله: الثانية الصورة

 الصورةّ بأن العتقاده ؛فقط لثانيةا الصورة إىل + ِّاملصنف ّتعرض وقد
 إىل ّتعرضن سوف ناّولكن العمل، عىل املال صدق يف فيها خالف ال األوىل

 . تعاىلاهللا شاء إن فيها واملناقشة تهامّأدل مع ،الصورتني اتكل
  ال اعّ  ل  ر ر
 :صور ثالث عىل البيع يف ًعوضا جعله املراد العمل رّتصوُي

 ،عمرو من ًكتابا زيد شرتيبأن ي ٍعبد، عمل يكون أن :األوىل الصورة
 وال نة،ّمعيّ مدة لعمرو خدمته أو ،مملوكه عمل الكتاب ذلك ثمن وجيعل
 األموال من العبد عمل كون يف شبهة إذ ال البيع؛ هذا ةّصح يف إشكال
 يف داخلة كوهنا الصورة؛ هلذه + ِّاملصنف ّتعرضي مل ولذا ؛ًورشعا ًعرفا

ّ املالية عليها تصدق التي املنافع جعل جواز وهي ة،ّتقدمامل يةّالكل القاعدة
  .»ّاحلر عملّأما و« :قال ولذا ؛البيع يف ًأثامنا

 املال ويبذل ،فيه ُيرغبّمما ّ أنه :هو ًماال، العبد  عمل كون عىل والدليل
 )١(رقبته ّملكية بتبع ؛ّملكيتهو ّالسيد أموال يف داخلّأنه  كام ،حتصيله سبيل يف

                                                 
 .٣ص: ّ، املحقق اخلراساينحاشية املكاسب: الحظ) ١(
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 أن له فيجوز ماله، يف املرشوعة اتّترصفال أنحاءّ كل عىل ّمسلط لكفاملا
 .البيع هذا مثل ةّصح يف شبهة الو البيع، يف ًثمنا عمله جيعل

 بعقد عليه املعاوضة بعد ّاحلر عمل الثمن يكون أن :الثانية الصورة
 عتوق أن بعد العمل هذاّ فإن ،ٍئرب حلفر »ّاحلر« ًمراَع ٌزيد آجر لو كام ،سابق
 لزيد ّصحي فهل ٍعمرو،ّ ذمة يف لزيد ًمملوكا أصبح اإلجارةب املعاوضة عليه
 وجيعل ًكتابا خالد من شرتيبأن ي جديدة، ةّبيعي معاملة يف ًعوضا جيعله أن

 خالد إىل العمل هذا فينتقل عمرو،ّ ذمة يف يملكه الذي البئر حفر ثمنه
 املعاملة؛ هذه ةّصح يف إشكال ًأيضا ال الصورة هذه يف لكتاب؟ا عن ًعوضا
 مانع فال ،عليه املعاوضة وقوع قبل ًماال أصبح هنا ّاحلر عملّ ألن وذلك
 ًالحقا هلا ّتعرضن فسوف ًماال كونه أماراتّأما  البيع، يف ًعوضا جعله من

 .إن شاء اهللا تعاىل
 عليه املعاوضة قبل ولكن ،ّاحلر عمل الثمن يكون أن :الثالثة الصورة

 فهل عمرو، من ًكتابا يشرتي أن زيد أراد لو كام ،البيع عقد عىل سابق بعقد
 تقع مل التي عمرو لثوب خياطته الكتاب ذلك عوض جيعل أن له ّصحي

 هذا كتايب بعتك«: البائع بأن يقول البيع، عقد قبل عليها املعاوضة
 دون البحث يف اإلشكال مورد هي الصورة وهذه ؟»لثويب بخياطتك
 .السابقتني الصورتني
 البيع يف ًثمنا جعله املراد ّاحلر عمل :هو املسألة يف النزاع ّفمحل ،إذن

 هذه يف اإلشكال وجه إىل ّتعرضن وسوف ،عليه املعاوضة وقوع قبل
 . تعاىلاهللا ، إن شاءوأدلتهم ،واملانعني املجيزين منّ كل وأقوال املسألة،
 :املشهور القول قبول عىل ةّتوقفم البيع هذا مثل ةّصحّ أن :خيفى وال
 كام ـ العوضني يف ّالعينية باشرتاط القول ّعىلّأما  ًأثامنا، املنافع جعل بإمكان



  ١٤٣...............................................................ًعوضا ّاحلر عمل جعل

 

 ًبيعا، املعاملة هذه تكون فال ـ تبعه ومن ،+ الكاشاين الفيض إليه ذهب
 صحيحة أخرى معاملة ّعدها يمكن كان وإن البيع، أحكام عليها جتري وال
 .البيع غري

  ر خ ا سألةأت
 عىل عةّمتفر البيع يف ًعوضا ّاحلر عمل جعل لةأمسّ أن :قسبّ مما عرفت

 من نيّتقدماملّ أن :ويظهر البيع، يف ًأثامنا املنافع جعل :وهي السابقة، املسألة
 بجوازّ رصح بعضهم كان وإن املسألة، هذه خلصوص واّتعرضي مل الفقهاء
، الكركي ّحقق املذلك فعل كام ،املنفعة ّيقيد ومل ًمنفعة، البيع ثمن جعل

 بني كان ّامل«  ـاإلجارة يف +ّ احليل ّالعالمة كالم عىل تعليقه يفـ  قالحيث 
ّظناّ حتى البيع، يف والثمن اإلجارة يف العوض  عوض يكون أن جاز ًواحدا، ُ
 املنفعة، ماثلت ،منفعة أو عني من البيع، يف ًثمنا كونه جيوز ما اإلجارة
 كمنفعة خالفت، أو بأخرى، ٍدار ةمنفع أو آخر، ٍعبد بمنفعة ٍعبد كمنفعة
 .)١(»بالدار ٍعبد

  ـالبيع يفـ  قال، حيث املنفعة يف العموم هذا + اجلواهر صاحب دّوأك
 :من املصابيح يف بهّ رصح ما والفتاوى ّاألدلة إطالق من فالظاهر الثمنّأما «

 فيكون واملنفعة، والعني ّكيلوال الشخيص فيه فيدخل املقابل، مطلقّأنه 
 فرق وال منهامّ لكل يقع والصلح، اإلجارةك ذلك إىل بالنسبة حينئذ يعالب

 بالعني، البيع ّفيختص ،ّاملعوض يف الفرق امّوإن اجلهة، هذه من بينهام
 .)٢(»هبام يقع، كام عليهام الصلح ويقع باملنفعة، اإلجارةو

                                                 
 .١٠٣، ص ٧ ج: جامع املقاصد) ١(
 .٢٠٩، ص٢٢ ج: جواهر الكالم)٢(
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 من ّأولّ أن :والظاهر اجلواهر، صاحب بعد من الفقهاء سار وهكذا
 هذه يف + ِّاملصنف هو ،املسألة يف ّوفصل ،ّاحلر عمل خصوص إىل ّتعرض
 وتعليقاهتم رشوحهم يف سواء ،فيها التفصيل عىل الفقهاء وتابعه املسألة،

 .األخرى وكتبهم بحوثهم يف أو ،الشيخ كلامت عىل
  أقوال العلماء   ا سألة

  ـالبيع يف ًعوضا ّاحلر عمل جعل يفـ  العلامء أقوال ّتصنف أن يمكن
 فهي ذلك، يف ّيفصل من وبني ًمطلقا، جييزه ومن ذلك، يمنع من :إىل

 :باختصار
 ما وهو العوضني، يف ّالعينية الشرتاط ًمطلقا؛ املنع :ّولاأل القول

 ،البهبهاين والوحيد ،البحراين ّحققوامل ،الكاشاين الفيض منّ كل اختاره
ّقدست( النراقي ّحققوامل  .ّتقدم امفي هتمكلام نقلنا وقد ،)ُأرسارهم ُ

 وإن عالم،ألا من العديد ذلك اختار وقد ًمطلقا، اجلواز :الثاين القول
 عمل عىلّ املالية صدق :منهم البعض فرأى عليه االستدالل يف اختلفوا

 منّ كل اختاره ما وهو بعدها، أو عليه املعاوضة قبل كان سواء ،ّاحلر
  .+ اخلوئي دّالسيو + النائيني واملريزا + اخلراساين ّحققامل

 منّ أنه إشكال ال« : ـ ِّاملصنف كالم عىل التعليق يفـ  اآلخوند قال
 لذويب فيه، يرغبّ مما كونه يف العبد، عمل حال حاله ّنأ بداهة ؛موالاأل

؛ العبد عمل بخالف ،ًملكا يكون املعاوضة ال قبل كان وإن املال، بإزائه
 لوضوح ؛قبلها ّلكيةامل تباراع عدم يف شبهة وال بتبعه، ّلسيده ملكه ّألن

 .)١(»قبله ًملكا كونه عدم مع البيع، يف ًعوضا ّكيلال جعل

                                                 
 .٣ص: حاشية املكاسب) ١(
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 ّاحلر عمل جعل ةّصح فاألقوى :وباجلملة«: + النائيني املريزا وقال
 . )١(»إشكال غري من ًمطلقا البيع يف ًعوضا

 يف قال، حيث + اخلوئي ّالسيد تلميذه كالم منـ  ًأيضاـ  ذلك ويظهر
املعاوضة  بعد ّاحلر عمل جعل ةّصح عىل بهّ استدل ما ّرد بعد ،اتاملحارض

 ،ّاحلر عمل يف ثابتة وهي ،ّاملالية )والثمن املثمن (فيهام املعترب امّإن«: قبلها ال
 فال ،ًسابقا ّناهّبي، كام الفاعل إىل ًمضافا ويكون العقالء فيه يرغبّ مما ّفإنه
  .)٢(»ًعوضا جعله من مانع

 مفهوم صدق يف قّيفرّ أنه ال :ّواحلق«:  ـ الفقاهة باحمص يفـ  وقال
 .)٣(»وعدمه عليه املعاوضة وقوع بني ّاحلر عمل عىل املال

ّ املالية اشرتاط عدم :إىل ذهبوا فقد القول هبذا القائلني من البعضّأما 
 كان سواء ،ًعوضا ّاحلر عمل يكون أن ّصحفي:  وعليهالعوضني، يف ّالفعلية
 من ذلك ويظهر عليه، ةّالشأنيّ املالية لصدق بعدها؛ أو عليه املعاوضة قبل

 مالني كوهنام يعترب فهل«:  ـ البيع كتاب يفـ  قال، حيث +  اخلميني ّالسيد
 كون فرض فإذا االعتبار، عدم :الظاهر ال؟ أم عليهام املعاوضة وقوع قبل
يكون ، ًالبائع، لكن بعد النقل صار ماال أو ء غري مال لدى املشرتي يش

ًتبادهلام بيعا عرفا،   فرض فإذا ألغراضهم، ًوموافقا العقالء، العتبار ًومورداً
 يكون بعده، ًماال وصار عليه، املعاوضة وقوع قبل ّاحلر عملّ مالية عدم
ًعرفيا ًبيعا بيعه ًعقالئيا ّ ّ«)٤(. 

                                                 
 .٩٢، ص١ ج:املكاسب والبيع) ١(
 .١٦، ص٢ج: جلعفريحمارضات يف الفقه ا) ٢(
 .٣٤، ص٢ ج: مصباح الفقاهة) ٣(
 . ٣٧، ص١ ج: كتاب البيع) ٤(
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١٤٦

 فال ،البيع يفّ املالية اعتبار عدم :ًمطلقا باجلواز القائلني بعض اعترب كام
 حتت داخلني يكونا نأ يكفي بل ً،ماال البيع يف العوضني كون رتطيش

 اختاره ما وهو ذلك، غري أم منفعتني أم نيّحق أم مالني كانا ءسوا السلطنة،
 تعليقه يف  ـقال، حيث املكاسب عىل حاشيته يف + اإليرواين عيل املريزا
 املنافع جعل جواز :عرفت ّلكنك«:  ـ املسألة هذه يف + الشيخ كالم عىل
 من احلقوق ّتعلقم بيع جواز :عرفت بل ،ًثمنا جعلها عن ًفضال مبيعة

 أخذ كان أن بعد ،ّيرض ال ذلك عىل املال إطالق وعدم ،واملباحات األوقاف
ًمنزال التعريف يف املال  العوضان يكون أن عىل العربة ّوإنام الغالب، عىل ّ

  أوّحق، يّتعلقم كاناأو  مالني كانا ،االستيالء وحتت لطانالس حتت داخلني
 .)١(» نفسه عىل الشخص كسلطنة ،ذاكال  وهذاال 

 واملنع ،سابق بعقد عليه املعاوضة بعد ًثمنا جعله جواز :الثالث القول
 اعترب، حيث لةأللمس بيانه يف + ِّاملصنف احتمله ما وهو املعاوضة، قبل

 .لإلشكال ًموردا العمل عىل املعاوضة قبل ةّصحبال احلكم
 ّصحي، حيث وغريه الكسوب ّاحلر عمل بني التفصيل :الرابع قولال
 ال حيث ،الثاين بخالف قبلها، أو ،عليه املعاوضة بعد ًعوضا ّولاأل جعل

 صاحب ّالسيد القول هذا وذكر عليه، املعاوضة بعدّ إال ًعوضا جعله ّصحي
 ىلع تعليقته يف الوجوه ألحد ذكره يف ـ قال، حيث يستبعده ومل ،+ العروة
ّيفرق أن: الثالث«: ـ  + الشيخ كالم : ويقال وغريه، كسوبال عمل بني ُ
 دقللص واب؛الص من ٍبعيد ُغري وهذا ّالثاين، دون ،ّعريف مال ّاألول ّإن

 .)٢(»اينالث دون ّاألول يف العريف
                                                 

 .٧٣، ص١ج: حاشية املكاسب )١(
 .٥٥ص: حاشية املكاسب )٢(



  ١٤٧...............................................................ًعوضا ّاحلر عمل جعل

 

  ّفقهيةا سألة    ا باحث الآثار هذه 
 املعاملة يف للبيع العريف الصدق ّقق حتعىل سألةامل هذه يف البحث زّيرتك

 ًآفاقا الفقيه أمام املسألة هذه فتحت وقد ،ّاحلر عمل عوضها ُجيعلالتي 
 إضافة عليه، املعاوضة قبل أو ،ًمطلقا ّاحلر عملّ مالية لةأمس فتناول عديدة،

 املسألة هذه ارتبطت وبذلك املعاوضة، قبل لعمله ّاحلر ّملكية مسألة إىل
 الفقه، من عديدة أبواب إىل تّوامتد األخرى، ّفقهيةال املسائل من بالعديد
 .وغريها ،والزكاة والغصب، والنكاح، ،ّكاحلج
 مل من عىل ّاحلج يف االستطاعة صدق يف األعالم بني البحث وقع فقد

 يومّ لكل الطريق يف االكتساب من ّيتمكن ًكسوبا كونه مع ّللحج الزاد جيد
 جيب فهل ،)١(ةّمشق غري من عادة له ذلك إمكان ّظن إذا فيام ،يكفيه ما بقدر
 الفقهاء بعض فذهب لعدمها؟ ؛جيب أم ال االستطاعة ّحققلت ؛ّاحلج عليه
 .)٣(الثاين القول البعض واختار ،)٢(ّولاأل القول إىل

  .النكاح يف ًصداقا ّاحلر عمل جعل :نائعلام بعض أجاز كام
 تعليم: ثلم ،ًمهرا ّاحلر منافع يكون أن جيوز«: + الطويس الشيخ قال

 .)٤(»أجرة لهّ مما ذلك، وغري ثوب خياطة أو بناء، أو مباح، شعر أو آية
 ًشخصا حيبس فيمن ،الغصب كتاب يفًأيضا  األعالم بني البحث ووقع

 إىل املشهور فذهب احلبس؟ بسبب فاتته التي ملنافعه ًضامنا يكون هل ًظلام،
  .الضامن :الفقهاء من قسم واختار احلابس، ضامن عدم

                                                 
 .٢٧، ص١١ج: مستند الشيعة: الحظ) ١(
 .٢٧، ص١١ج: مستند الشيعة: الحظ) ٢(
 .٣٦٥، ص٤ج: العروة الوثقى: الحظ) ٣(
 .٣٦٦، ص٤ج: فاخلال) ٤(
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١٤٨

 حبس لو«:  ـ + ّالعالمة كالم عىل ًقاّمعلـ  + اجلواهر صاحب قال
 خالف بال ،الصانع غري عن ًفضال ،به ينتفع مل ما أجرته يضمن مل ًصانعا
 .)١(»فيه أجده

 فقط؛ الصنعة لصاحب الضامن :ًاّقوي + األردبييل ّحقق املواحتمل
 قصاصال وعمومات املحبوس، عىل العدوان وصدق الرضر، نفي لقاعدة
 للغصب؛ ال ،الرضر ونفي للعدوان الضامن فيكون ،ّاألدلة من وغريها
 عىل + اخلوئي ّالسيد ّواستدل ،)٢(املنافع من فاته ما عىل املال صدق لعدم
 .)٣(ًأيضا ةّالعقالئي بالسرية الكسوب ّاحلر حابس ضامن

 يملك ن المل الزكاة خذأ جواز :يف البحث فوقع الزكاة باب يفّأما 
 ليسّ أنه :البعض فاعترب هبا، يرتزق أن يمكن صنعة له كانت ولكن ،املال
  .الزكاة ّيستحق وال ،ًفقريا

 كسب أو صنعة ذا كان ملن جيوز ال وكذا«: + اليزدي ّالسيد قال
 مل إذا االكتساب عىل القادر أخذ عدم واألحوط مؤنته، مقدار منهام ّحيصل
 .)٤(»ًتكاسال يفعل

 أبواب يف الفقهاء بني للبحث ًموردا سألةامل هذه وقعت فقد ،إذن
ّ مالية إحراز هوـ  فيه نحن فيامـ  نظرنا ّحمطّ أن :خيفى وال الفقه، من عديدة
 املسائل هذه من مسألة ّفكل عليه، املعاوضة بعد أو ،ًمطلقاّ إما ّاحلر عمل
 ّ املاليةالفقهاء أو العرف اعتبار عىل ًدليال كانت إذا فيام لنا مفيدة تكون

                                                 
 .٣٩، ص٣٧ج: اهر الكالمجو )١(
 .٥١٣، ص ١٠ ج:  جممع الفائدة والربهان: الحظ )٢(
 .٣٦، ص٢ج: مصباح الفقاهة،: الحظ) ٣(
 .٣٠٦، ص٢ج: العروة الوثقى) ٤(



  ١٤٩...............................................................ًعوضا ّاحلر عمل جعل

 

 تلك يف ّاحلر عمل عىل األثر برتتيب القائلون كان إذاّأما  ،ّاحلر لعمل
 فيام ذلك ينفعنا، فال العملّ مالية غري أخرىّ أدلة عىل يعتمدون املسائل
 عدم عىلـ  االستطاعة ّقق حتبعدمـ  حكمهم يف اعتمدوا لو كام ،فيه نحن
 املسألة هذه تكونف العرف، لدى ًماال كونه لعدم ال ،لعمله ّاحلر ةّمالكي
 عند ضحّتي سوف كام ،االستدالل يف تعيننا وال البحث،ّ حمل عن غريبة
 .بالتفصيل ةّلألدل ناّتعرض

  صور ا سألة
 : صورتني للمسألةّ أن :سبقّ مما عرفت

 .سابق بعقد عليه املعاوضة بعد البيع يف ًثمنا ّاحلر عمل جعل: مهااحدإ
  .ليهع املعاوضة قبل ًثمنا جعله: واألخرى

 .الصورتني هاتني بيان يف يقع البحثّ فإن :هنا من
   بعد ا عاوضة عليه ّعمل ا ر: ا صورة األو 

 من ّيتضحّ أنه ّ إال،وحكمها الصورة هذه + ِّاملصنف يذكر مل
 اإلشكال هذا وجود ُعدم :فقط عليه املعاوضة قبل ّاحلر عمل يف استشكاله

 وقوعها جواز ّتقدم التي املنافع ومعم يف دخوله إىل إضافة املعاوضة، بعد
 بجواز يقول العوض يف ّالعينية اشرتاط بعدم يقول فمن البيع، يف ًعوضا
 .ًثمنا عليه املعاوضة بعد ّاحلر عمل جعل

 بعد ّاحلر عمل عىل ًعرفاّ املالية عنوان صدق :فهو اجلواز عىل الدليلّأما 
 يف ويتنافسون إليه يلونويم العقالء فيه يرغبّ مما وكونه عليه، املعاوضة
 اخلارج، يف العمل وجود لعدم ؛اجلواز بعدم القول يمكن كام ال ،حتصيله

 بيع يف كام ،البيع ّقق حتيف ٍكاف ّالذمة يف الوجودّ أن :ّتقدم ّ مماعرفت فقد
 . ّكيلال
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١٥٠

 املعاوضة بعدّأما «: ِّاملصنف كالم عىل تعليقه يف + احلكيم ّالسيد قال
 العمل لذلك ًمالكا يكون املستأجرّ فإن لعمل، نفسه ّاحلر آجر لو كام ،عليه
 يف ًموجودا لكونه ًماال؛ كونه يف لإلشكال جمال فال ،األجري ّاحلرّ ذمة يف

 .)١(»ّالذمة
 يكون معاملة عىل للبيع العريف املعنى صدق يف دّللرتد جمال فال :وعليه
 ثوب، خلياطة ًبكرا ٌزيد استأجر فلو عليه، املعاوضة بعد ّاحلر عمل عوضها

 ًثمنا ـ بكرّ ذمة يف له ًملكا أصبحت التي ـ اخلياطة هذه جيعل أن له ّصحفي
 .عمرو من ٍكتاب لرشاء

 استكشاف فيمكن عليه، املعاوضة بعد ّاحلر عملّ مالية يف الوجهّأما 
ّ يدل بام عليه، املال آثار مجيع وترتيبهم ،والعقالء العرف اتّترصف من ذلك
  ً.ماال عتربونهي مّأهن عىل

 :ذلك عىل الشواهد ومن
 ،ارتهّسي لقيادة أو ،داره لبناء أو ،بخدمته للقيام ًاّحر يستأجر منّ أن .١
 .ٍمال ذوّ أنه ًعرفا عليه يصدق ّ فإنهالصلح، أو اإلجارة بعقد ذلك كان سواء
 كان إذا فيام ،ّللحج االستطاعة هّحق يف تصدق املستأجر هذا مثلّ أن .٢
 .وراحلته بزاده ًوافياو ،مؤنته عىل ًازائد هأجري عمل
 ويعامل ،واملساكني الفقراء عنوان عن املذكور املستأجر خيرج .٣
 خذأ عليه فيحرم سنته، نةؤم يف ًكافيا العمل ذلك كان إذا ،األغنياء معاملة
 .وغريها كالزكاة واملساكني، للفقراء رةّاملقر ّرشعيةال الوجوه
 ّ فإنهعمله، ممارسة من ًظلام منعه أو جري،األ عمل أحد تلفأ إذا .٤
 ر؛للمؤج ًماال العمل صريورة عىل دليل وهذا ر،للمؤج ذلك يضمن

                                                 
 .٥ص: هنج الفقاهة) ١(



  ١٥١...............................................................ًعوضا ّاحلر عمل جعل

 

 .»له ضامن فهو غريه مال أتلف من«: لقاعدة
 يكون عليه املعاوضة وقوع بعد ّاحلر عملّ أن :عىلّ تدل األمور فهذه

 البيع يف ًعوضا جعله من ،يشاء بام فيه ّترصفي أن وله ملستأجره، ًمملوكاً ماال
 .مأمواهل عىل طونّمسل فالناس غريه،أو 

ً ماال يكون العبد عملّ أن يف إشكال ال«: + اخلوئي ّالسيد قال
 يضمن ولذا ؛عليه املعاوضة وقوع بعد ّاحلر عمل ومثله ملواله، ًومملوكا
 حلصول ًموجبا يكونّأنه  كام ،بذلك االنتفاع من اجلائر منعه إذا للاملك

 .)١(»ّاحلج يف ستطاعةاال
 :من ّتقدم ماّ إال ،فيه نحن ما عىل البيع صدق يف إشكال يبقى فال
 إليه ذهب، كام املنافع عىلّ املالية صدق ومنع العوضني، يف ّالعينية اشرتاط
 من ذكروه ما إىل ّتطرقنا وقد ذلك، عىل تبعه ومن + الكاشاين الفيض
 .عليها اإلجابة مع وجوه

   قبل ا عاوضة عليهّعمل ا ر: ا صورة ا انية
 يف واستشكل ،املسألة هذه يف + ِّاملصنف هلا ّتعرض التي وهي

 ذلك ثمن وجيعل ،عمرو من ًكتابا زيد يشرتي أن :املسألة وصورة تها،ّصح
 هذا كتايب بعتك«: عمرو له بأن يقول ،وعمر ثوب خياطة الكتاب

 عقد يف الثوب خياطة عىل تعاقدا قد يكونا أن دون ،»هذا لثويب بخياطتك
 عليها لتجري ؛العرف لدى بيعّ أهنا املعاوضة ههذ عىل يصدق فهل سابق،

 أخرى؟ معاملةّ أهنا أم ة،ّاملختص واخليارات الرشائط من البيع أحكامّكل 
 القولني؟ّ أدلة هي وما

                                                 
 .٣٣ص ٢ج: مصباح الفقاهة:  الحظ؛١٦ ص٢ج: حمارضات يف الفقه اجلعفري) ١(
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١٥٢

  أدلة القول با واز
 املعنى صدق :وهو ،ٌواضح ًبيعا املعاملة وكون باجلواز القول ُوجه

 مالّ أنه عليه يصدق العوضني منّكل ؛ إذ املعاملة هذه عىل للبيع ُذكرالذي 
 قبل ّاحلر عمل وهوـ   العوضّأما و فواضح، ّاملعوضّأما  العرف، لدى

 العقالء فيه يرغبّ مما لكونه ؛موالاأل من ًأيضا فهو ـ عليه املعاوضة
 والبناء ياطةاخل من ـ ّاحلر فعمل املال، هئبإزا ويبذل عليه، ويتنافسون
 سبيله يف ويبذلون ،النوع إليه يميلّمما ـ  وغريها واحلدادة والنجارة

 . ّتقدم كام ،ّاملالية يف املالك هو وهذا ،موالاأل
 منّ أنه إشكال ال«:  ـ ِّاملصنف كالم عىل ًتعليقاـ  اخلراساين ّحقق املقال

 ويبذل فيه، بيرغّ مما كونه يف العبد، عمل حال حاله ّأن بداهة ؛موالاأل
 .)١(»املال بإزائه

 ةّصح :هو ،موالاأل من كذلك ّاحلر عمل كون عىل األمارات ومن
 ةّصح يف ريب إذ ال؛ النكاح يف ًوصداقا ،اإلجارة عقد يف ًضاَّمعو وقوعه
ّ ماليته بعدم قلنا فلو ًابتداء، الدار بناء أو ،الثوب خياطة عىل اإلجارة وقوع
 موالاأل يف مبادلة لكوهنا ؛ّاحلر عمل إجارة نبطال لزم عليه املعاوضة قبل

 متليك يفيد الذي البيع قبال يف املنافع، متليك تفيد كانت وإن ًأيضا،
 .األعيان

  ة القول با نعّأدل
 يكون معاملة عىل البيع صدق بمنع القول يمكن باجلواز القول قبال يف
 والوجه ،+ ِّنفاملص إليه أشار كام ،عليه املعاوضة قبل ّاحلر عمل عوضها

                                                 
 .٣ص: حاشية املكاسب) ١(



  ١٥٣...............................................................ًعوضا ّاحلر عمل جعل

 

 يفـ ّ الشك فيكون املعاوضة، قبل عليهّ املالية صدق يفّ الشك ّ إما:ذلك يف
 عدم إحراز عن ًفضال ،البيع بعنوان إحلاقه ملنع ًكافياـ  املوارد هذه مثل
 هناّ الشك لكون وعموماهتا؛ البيعّ أدلة بإطالق ّتمسكال ّصحي وال ،ّاملالية
 كون عدم :املنع وجه يف يقال أو .البيع هذا ملثل الدليل مورد شمول يف

 ّملكية اشرتاط مع ًعوضا جعله له ّصحلي ؛املعاوضة قبل له ًمملوكا ّاحلر عمل
  .البيع يف العوضني
 :الدليلني هذين بيان ييل وفيام

   قبل ا عاوضةّ  عمل ا رّ ا ا ة عدم صدق: ّولا  ل األ
 البيع يف العوضني كون زومل يف إشكالّ أنه ال :هو الوجه هذا وبيان

 ةّحققمت تكون أن جيبّاملالية ّ أن :ّتقدمامل املصباح تعريف من والظاهر ًماال،
 من الظاهر هو إذ بعدها؛ كذلك يكونان امّأهن ال ،املبادلة قبل العوضني يف

ّ أنه عليه يصدق عليه ال املعاوضة قبل ّاحلر وعمل ،»بامل ٍمال مبادلة«: قوله
 كون نشرتط مل لو ،نعم .املعاوضة حصول بعد كذلك ونيك هو بل ،مال

ً ماال يكون ّاحلر عملّ ألن املسألة؛ يف إشكال فال ،البيع قبل ًماال العوضني
 عبارة من يظهر ما خالف هذا ّولكن البيع، بعقد عليه املعاوضة بنفس

 .البيع يف ًعوضا عليه املعاوضة قبل وقوعه ةّصحب القول فيشكل املصباح،
  .ّعريف ملانع أو ،ّعقيل ملانع يكون فقد الصدق عدمّأما 

 :ييل كام ذلك توضيح
   عدم ا صدق العق .١

 كالم من استظهاره ويمكن ،+ األصفهاين ّحقق املذكره ما وهو
  .+ اخلراساين ّحققامل

 ةّالثبوتي ةّالوجودي الصفات منّ املالية ّإن: يقال أن الوجه هذا وتقرير
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 حتملّثم  اإلنسان، نوع إليه يميلّ مما كونه مالحظةب اليشء من تنتزعالتي 
 .وهكذا ٌمال، والدينار ٌمال، الذهب: فيقال عليه،

 العمل وهو، لالنتزاع منشأ وجود منّ البد ّاحلر عمل مثل ففي:  وعليه
 وغري ٌمعدوم عليه املعاوضة قبل والعمل ًخارجا، هّققوحت ،اللحاظ هبذا

 بانتفاء منتفيةّ املالية فتكون املعدوم؟ منّية  املالمفهوم ينتزع فكيف موجود،
 توجد مل التي ـ الثوب خياطة عىل يصدق فال ،وجوده وعدم انتزاعها منشأ
 ّحقق املقال؛ البيع يف ًعوضا جعلها ّصحي ال: وعليه مال،ّأهنا ـ  بعد

 صفةّ املالية كون ّإما :املعاوضة قبل ًماال كونه عدم وجه«: + األصفهاين
 .)١(»...املعدوم من ينتزع فال ،انتزاعها منشأ بوجود ولو ،ةّوجودي

  ا ناقشة
 :ّوحيل ،ّنقيض: بجوابني ذلك عىل + األصفهاين ّحقق املوأجاب

  ا ق  ا واب .أ
ّ مما كونه لحاظب العمل وهو ـ ّ املاليةانتزاع منشأ وجود من املراد كان إذا
 وغري ّحققمت غري العمل ّ فإنووجوده، اخلارج يف هّققحت  ـالنوع إليه يميل

 قبل سواء ،ّ املاليةالنتزاع ًمنشأ يكون فال ،عليه املعاوضة بعدّ حتى موجود
 بعدم القول منّ فالبد عبد، أم ٍّحر عمل كان وسواء بعدها، أو املعاوضة

 يف ًضاّمعو وال ،البيع يف ًعوضا جعله ّصحي فال ،ًمطلقا ًماال العمل كون
 .ًمطلقا ٍبامل ليسّ ألنه ؛اإلجارة

 توجد التي الوجود جةّاملتدر األمور من العمل ّإن: ذلك توضيح
 الدار، أو الشجرة كوجود ،والثابتة ّالقارة الوجودات من وليست ج،ّبالتدر

                                                 
 .١٥، ص١ج: كاسبحاشية امل) ١(
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 ًأيضا، معدومة منها االنتهاء وبعد معدومة،ـ  هبا البدء قبلـ  الثوب فخياطة
 وما العدم، زائهاأج بني لّمتخل ،الوجود متدرجة فهي العمل أثناء ّأما

 اآلخر، وجد منها ٌجزء انتهى امّكل التي هاؤأجزا هي بالتدريج منها يوجد
 وقراءة ،الدار كسكنى املنافعّ كل وهكذا ،ٌّومستقر ٌثابت وجود هلا وليس
 سكنى بعنوان ٌوثابت ٌّمستقر ٌوجود املنافع هلذه فليس وغريها، الكتاب
 .الكتاب قراءة أو الثوب خياطة أو الدار

 وجود ـ ّاملاليةب املنافع من يشء صافّات يفـ  اشرتطنا ما فإذا :وعليه
 وجود لعدم حتصيله؛ إىل سبيل ّمما ال فهذا بعناوينها، رهاّوتقر املنافع تلك
 تهاّمالي بعدم االلتزام منّ فالبد بعدها، وال املعاوضة قبل ال ،املنافع تلك

 عىل البيع يف ًعوضا وهناك جواز :من رَّاملقر هو ما خالف وهذا ًمطلقا،
 ال امّأهن مع ،ّتفاقباال اإلجارة يف ًضاَّمعو وقوعها وجواز بل ،املشهور

 .موالباألّ إال انّتعلقي
 كام ،ّالذمي ّكيل البيع جواز :من ّكيل البيع يف ّتقدم ما ذلك إىل أضف

 قبال يف خلالد بيعه له فيجوز عمرو،ّ ذمة يف احلنطة من ٍّملن ًمالكا ٌزيد كان إذا
ّ أنه مع ّيتشخص، ومل بعد يوجد مل احلنطة من ّاملن ّفكيل ًمثال، درهم مائة

 .بيعه ّصحويً ماال يكون
 )١(فيه فرق ال«:  ـ ّالنقيض جوابه بيان يفـ  + األصفهاين ّحقق املقال

ّ الذمي ّبالكيل وينتقض عدمه، عىل لبقائه وعدمه؛ عليه املعاوضة وقوع بني
 يف املنفعة وبمطلق ً،ماال يكون، فال ٌمعدوم ًأيضا ّ فإنهالسلف، باب يف

 .)٢(»باملالّ إال ّتعلقت ًأيضا الّ أهنا مع ،اإلجارة
                                                 

 .ّاحلر عمليف :  أي)١(
 .١٥، ص١ج: حاشية املكاسب) ٢(
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    َا  ا واب .ب
 صفة هيّ املالية ّإن: وقلنا وحقيقتها،ّ املالية معنى إىل اإلشارة تّتقدم
 ّاملاليةف ًضا،أي ّلكيةامل يف احلال هو كام ،العقالء باعتبار قائمة ّاعتبارية ّثبوتية
 أبناء من النوع إليه يميلّ مما ذاته ّحد يف كونه بلحاظ اليشء من تنتزع

 صفة كانت وإن فهي حتصيله، يف ويتنافسون للحاجة، خرونهّويد اإلنسان،
 صافهّات استدعت موضوعها يف حالة وجود عىلّ تدل ةّوثبوتي ةّوجودي

 يف فرق وال العقالء، باعتبار قائمة ّاعتبارية صفةّ املالية ههذّ أن ّ إال،ّاملاليةب
 يعتربوا أن هلم يمكن فكام ًمعدوما، أو ًموجودا َاملعترب كون بني االعتبار
 مل التي الثوب خياطة يعتربوا أن هلم ّصحي كذلك ًماال، املوجود الذهب
 ؛موالاأل من اخلارج يف له ّققحتال  الذي احلنطة من ّواملن بعد، توجد
 الناس فيه يرغبّ مما كوهنام وهو منهام،ّ كل يف عاالنتزا منشأ لوجود

 .حتصيله يف ويتنافسون
 املال ذلك بوجودّ إال ّحققتت ال باملال االنتفاع ّفعليةّ أن ريب ال ،نعم

 وجوده بعدّ إال احلنطة من ِّباملن االنتفاع يمكن فال ،اخلارج يف هّققوحت
 مها َذينلال نساناإل وعمل الدار منفعة وكذلك عليه، واحلصول ّوتشخصه

 له دخل ال ذلكّ أن ّ إالموضوعاهتا، بوجود ًخارجا املوجودة األعراض من
ّ إال اليشء عىل تصدق ّاالعتبارية ال ّلكيةاملّ أن ، كامعدمهاأو ّ املالية صدق يف
 .ًالحقا ذلك ّيتضحس، كام ّالذمة يف أو ،اخلارج يف وجوده بعد

 وإن ّاملاليةب صافهاّات ّصحيـ  ّاحلر ملع فيها بام  ـاملنافعّكل ّ أن :صّفتلخ
 وقوعها بعدم لإلشكال وجه فال ،صافّاالت حني وموجودة ةّحققمت تكن مل

 اعتباران ّلكيةاملوّ املالية ّنإ«: + األصفهاين ّحقق املقال. البيع يف ًعوضا
 إليه يميلّ مما ذاته ّحد يف كونه بمالحظة اليشء من األوىل تنتزع عقالئيان،
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 نفسه ّحد يف احلنطة من ّفاملن ،ًشيئا بإزائه ويبذلون ،فيه ويرغبون ،النوع
 باالعتباراتّ املالية عنوان عنه ينتزع بل ،ًمثال الرتاب من ّكاملن ليس
 يكون ما وموردها ،ّاعتباريةّ أهنا ّ إالثبوتية صفة كانت وإن فهي ة،ّتقدمامل

ًمتحيثا هو يف  الذي ـء  اليش هذا ّنأ :األمر غاية ات،ّاحليثي بتلك ذاته ّحد يف ّ
 .ًمعدوما وأخرى ًموجودا، يكون تارة  ـمال ذاته ّحد

 وجوده تقدير أو ،ّالذمة يف وجوده تقدير عىل موقوفة البذل ّفعلية ،نعم
 .)١(»وشؤوهنا العني اتّحيثي من هي التي كاملنفعة العني، بوجود

   انك وإن«: اإلشكال هذا عن اجلواب يف + احلكيم ّالسيد وقال
 يف أو ،ّالذمة يف وجوده عىل املالّ مالية ّتوقف احتامل جهة من ـ اإلشكال ـ

 من ليسـ  املذكور النحو عىلـ  الوجودّ أن :ففيه يصدق، ال وبدونه اخلارج،
: فيقال والعدم، للوجود ًمعروضا يكون املالّ فإن ؛ًقطعاّ املالية ماتّمقو
 يكن مل إذا ،مال لزيد: قالي أن ّصحي، ال نعم .املال وعدم املال، وجد

 عىل املال صدق لعدم ذلك ال ّلكن ،ّالذمة يف أو ،اخلارج يف ًموجودا
 .ًموجودا يكن مل إذا للامل ّلكيةامل اعتبار لعدم بل ،املفهوم
ء عىل نحو يتنافس  اليش يف الرغبة بحدوث تكون املالّ مالية :باجلملة و
يرغب ّ مما الذهب والياقوتّإن  ف؛ عىل الوجودّتوقفي املعنى ال وهذا ،فيه

 .)٢(»ظاهر هو، كام دماُع أو جداُ و،فيهام
  العر  ا صدق عدم .٢

 كان وإن عليه املعاوضة قبل ّاحلر عملّ أن :الوجه هذا صّوملخ
 يعتربون فهم ال العرف، لدى كذلك ليسّ أنه ّ إالًعقال، مالّ أنه عليه يصدق

                                                 
 .١٥، ص١ج: حاشية املكاسب) ١(
 .٥ص: هنج الفقاهة )٢(
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 أو ،ما ًصنعة يتقن كان وإن ،مال صاحب ،بالفعلً ماال يملك ال الذي ،ّاحلر
 أن يمكن ما ٍعمل عىل يتعاقد الذي ّاحلر ،نعم .واالكتساب العمل عىل يقدر
 كذلك، يكون فال عمله عىل املعاوضة قبلّأما  مال، صاحب :العرف يهّيسم
 ٍبعقد عليه املعاوضة بعدّ إال البيع يف ًثمنا ّاحلر عمل جعل ّصحي فال :وعليه
 .سابق

 ّرشعيةال اآلثار من العديد بّترت عدم :العريف الفهم هذا ىلع والشاهد
 :اآلثار تلك ومن الصورة، هذه عىل املال يف املشرتطة
 املتقن أو العمل عىل القادرـ  ّاحلر يعترب فال ،االستطاعة ّقق حتعدم .أ
 عليه جيب وال بعمله، االكتساب يامرس أن دون ًمستطيعاـ  حرفة أو لصنعة

 .ّاحلج ألداء والراحلة الزاد نةمؤو يلوحتص االكتساب
 العمل عىل القادر ّاحلر ُحبس فإذا ألعامله، ّاحلر حابس ضامن عدم .ب
ً ماال عليه املعاوضة قبل عمله كان فلو لعمله، ًضامنا احلابس يكون، ال ًظلام
 لتفويت ؛ةّوالداب العبد حابس يضمن كام ،له ًضامنا احلابس لكان

 له فهو غريه مال تلفأ من«ّ أن لصدق منافعهام؛ ِفيستو مل وإن مصاحلهام،
 .بامل ليس فهو ُيضمن، ال ّاحلر عملّ أن فبام ،»ضامن

  ا ناقشة
 :أجوبة ّعدةب الوجه هذا عىل وجياب
ًأوال  عليه ال املعاوضة قبل لعمله ّاحلر ّملكية نفي :الدليل هذا مفاد ّإن: ّ

 . االثنني بني كبري ٌفرق وهناك ذاته، ّبحد العمل عنّ املالية نفي
 كونه بلحاظ اليشء من منتزعّ املالية مفهومّ أن :ًمرارا ّتقدم :ذلك بيان

 مالك إىل النسبة فيه تلحظ أن دون ،لالنتفاع ّويدخر النوع، إليه يميلّمما 
 .آخر يشء ّأي أو ٍشخص إىل نضيفه أن دون مال، بنفسه فالذهب ،ّمعني



  ١٥٩...............................................................ًعوضا ّاحلر عمل جعل

 

 ّإن: وقلنا وأقسامها، ومراتبها حقيقتها نبيا :ًأيضا ّتقدم فقد ّلكيةاملّأما 
 يعتربها التي املحضة ّعتباريةاال ّلكيةامل هي املعامالت يف ّلكيةامل من املراد

 ّحققبت لزيد ًملكا الكتاب هذا يعتربون فهم ة،ّاليومي حياهتم لتسيري العقالء
 برشوط ملكه إىل زيد ينقله عندما لعمرو ًملكا ويعتربونه الرشوط، بعض
 .رىأخ

 فمفهوم ًمفهوما، متغايران ّعتباريةاال ّلكيةاملوّ املالية من ٌّفكل :وعليه
 مفهوم فيام ًاعتبارا، اململوك لليشء املالك وجدان :هو ّعتباريةاال ّلكيةامل

 بني النسبةّ أن ، كامالعقالء فيه يرغبّ مما ذاته ّبحد اليشء كون :هوّاملالية 
 قد؛ إذ وجه من واخلصوص العموم هي ومصاديقهام املفهومني هذين أفراد
ً ماال يكون وقد لزيد، اململوك الذهب يف كام ،ًومملوكا ًماال ما ٌيشء يكون
 والسمك كاألرض حيازهتا، قبل املباحات يف كام ،ألحد مملوك غري ّهولكن
 احلنطة من ةّكاحلب ،املب وليس ًمملوكا يكون وقد ذلك، وغري املاء يف

 . العقالء فيها يرغب ّمما ال اّإهن ف،ًمثال لزيد اململوكة
 ةّالعقالئي االعتبارات من ّلكيةاملو ّاملالية«: + اخلراساين ّحقق املقال

 من عموم  ـاملوارد بحسبـ  وبينهام انتزاع، منشأ منهام ّولكل الصحيحة،
 .)١(»وجه

 ما ومقتىض عنه،ّ املالية نفي يستلزم، ال ٍيشء عن ّلكيةامل فنفي :وعليه
 املعاوضة قبل لعمله ّاحلر ّملكيةاعتبار نفي :هو ةّتقدمامل الوجوه من ذكروه
 . العمل نفس عنّ املالية نفي عليه ال

 فهو ،ًمستطيعا العمل عىل القادر ّاحلر كون عدمّأما : ذلك توضيح
 بام ،وماله املالك بني ّعتباريةاال ّلكيةامل بحصول منوطة االستطاعة لكون

                                                 
 . ٣ص: حاشية املكاسب) ١(



  بحوث يف فقه عقد البيع............................................................................... 

 

١٦٠

 عمل مثل يف ّحققمت غري األمر وهذا ،ّاحلج يف ونتهمؤو وراحلته بزاده يفي
 ًتبعا ؛ةّالذاتي ّلكيةاملب لعمله ًمالكا كان وإن هو إذ ؛عليه املعاوضة قبل ّاحلر
 هذهّ أن ّ إال ـذلك توضيح يأيت سوف كام  ـهبا ّتعلقي وما لذاته ّلكيتهمل
 ّعتباريةاال ّلكيةاملب تنحرص التي املعامالت باب يف ّلكيةامل عن غريبة ّلكيةامل

 يف االستطاعة ّحققتت فال ،هنا وعمله ّاحلر بني حاصلة غري وهي فقط،
 :ذلك من يلزم وال ،ّعتباريةاال ّلكيةاملب ملاله ّملكيته عىل ةّتوقفم لكوهنا ه؛ّحق
 صافّات عىل ّتوقفم هو؛ إذ البيع يف ًعوضا ّاحلر عمل جعل ةّصح عدم

 .عليهّاملالية  مالك لصدق ؛كذلك وهو ،ّاملاليةب العمل
 ،ّعتباريةاال ّلكيةامل حصول عىل ةّتوقفم االستطاعة كون عىل الدليلّأما 

 ّاحلج يف السبيل تّفرس التي الروايات من تهاّأدل مراجعة من يظهر ما فهو
 ،اخلثعمي خرب يف كام ،عياله عىل خيلفه وما ،وراحلة زاد للمكلف بأن يكون

َسأل«: قال حيث َ ٌحفص َ ُّالكنايس َْ ِ َ ُ َأبا ْ ِعبد َ ْ َوأناـ  × اهللا َ َ ُعنده َ َ ْ ْعنـ  ِ ِقول َ ْ  اهللا َ
َّعز َّوجل َ َ ِو {: َ  ِ ِا اس ََ  َ ِا يت ِ حج   ْ َ ِمن ْ َاستطاع َ َْ ِإ ه َ ْ َ ًس يال ِ

ِ ِيعني َما }َ ْ َ 
ٰبذ َلك؟ِ َقال ِ ْمن: َ َ ن َ ًصحيحا َ ِ ِبدنه، ِ  َ ِ َ َ   ً ّ َ ُ  ه، ُ ُ ْ ٌزاد َُ  َ َوراحل َ ِ َ َ هو ٌة،َ ُ ْ من َ  ِ 

ُ ستطيع ِ َ َ ا ج َْ ْ...«)١(. 
ِقول ِيف، × اهللا عبد أيب عن ّاحللبي وخرب ْ َّعز اهللا َ َّوجل َ َ ِو {: َ  ِ َ  ََ 

ِا يت ِ حج ِاس ا  ْ َ ِمن ْ ٰاستط َ َ ِس ي إ ه َاعْ َقال ،ً}الَ ُالسبيل؟ َما: َ ِ َقال َّ ْأن«: × َ َ
 

َي ون ُ ُ  ج َما َُ  َ ِبه َ  .الروايات من ذلك وغري ،)٢(»ِ
 عىل ًاّتوقفم ّاحلج فيكون امللك، يف ظاهرة الالمّ أن :الواضح ومن
  قبل عمله إىل بالنسبة ّللحرهي مل حتصل و ،ّعتباريةاال ّلكيةامل حصول

                                                 
 .٢: ، احلديثّ باب استطاعة احلج،٢٦٧، ص٤جالكايف ) ١(
 .١ :، احلديثّ باب استطاعة احلج،٢٦٦، ص٤ج: الكايف) ٢(
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 عىل تصدق فهيّ املالية ّأما ،ّاحلج عليه جيب ذلك الول عليه، املعاوضة
  .مال ذوّ أنه عليه يصدق مل وإن عمله،
 ما غاية ّإن«:  ـ املذكور الوجه عىل ّرده يفـ  + األصفهاين ّحقق املقال
 : وعليه،)١(»ّاملالية نفي ال ،مال ذا وكونه ،ّلكيةامل نفي هو الوجه هذا يقتضيه

 .البيع يف ًعوضا وقوعه ةّصح من ٌمانع يبقىفال 
 ّتقدم ما بنفس عليه فيجاب احلابس، ضامن عدم من به استشهد ماّأما 

 يف احلاكم ّنأل وذلك لعمله؛ ّاحلر ّملكية عدم من أكثر ُيثبتّ أنه ال :نم
 تفرتض وهي ،»له ضامن فهو غريه مال تلفأ من«: قاعدة هي اإلتالف

 قبل ّاحلر عملّ أن :ضحّات وقد وصاحبه، املال بني ّعتباريةاال ّلكيةامل قيام
 ًمعدودا ًعرفا كانإن  و،ّعتباريةاال ّلكيةاملب ًمملوكا يكون عليه ال املعاوضة

 ،عنهّ املالية نفيـ  احلر عمل عنـ  الضامن نفي من يستفاد فال ،موالاأل من
  .عليه املعاوضة قبل له ّاحلر ّملكية نفيبل 

 ؛وغريه الكسوب ّاحلر بني بالتفريق )٢(األعاظم بعض التزم هنا ومن
 . بالكسو غري بخالف له، ًمملوكا لكونه ؛له ًضامنا حابسه يكون حيث

 مل إذا ّاحلر ّإن«:  ـ الوجه هذا عىل جوابه يف ـ + اخلوئي ّالسيد قال
 ،ًعرفا مال ذا يكون فال  ـتهّوقابلي الكسب ةّشأني له كان ولكن  ـًكسوبا يكن
 كان إذاّأما و ،أعامله عن ومنعه اجلائر حبسه إذا املال إتالف يصدقفال 

 األعامل؛ من :بسببه يفوته امل ًضامنا يكون  ـاجلائر فحبسهـ  بالفعل ًكسوبا
 .)٣(»ضامن له فهو غريه مال تلفأ من« لصدق

                                                 
 .١٦، ص١ج: اسبحاشية املك )١(
 .١٧، ص٢ج:  وحمارضات يف الفقه اجلعفري؛ ٣٧، ص١ ج: كتاب البيع: الحظ )٢(
 .١٧، ص٢ج: حمارضات يف الفقه اجلعفري )٣(
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١٦٢

 ّكيل البيع بجواز :النقض من + األصفهاين ّحقق املذكره ما :ًثانيا
ّيعد ال ّاحلر عمل كان لو؛ إذ اإلجارة يف املنافع ومتليك ّالذمي،  فكيف ًماال، ُ
 كام ًأيضا؟ موالاأل قللنّ أهنا مع ًابتداء، اإلجارة يف ًضاّمعو جعله َّصح
   ًعرفا يصدق وال ًمملوكا، العرف هّيعدّنه ال أّ الذمي ّكيل اليف يقال أن يمكن

ًمنا يملك من عىلـ   ذلك ومع مال، صاحبّأنه ـ  اآلخرّ ذمة يف احلنطة من ّ
 . البيع يف ًضاّمعو أو ًعوضا جيعله أن له جيوز

 الصدق عدمـ  ثاينال هو الوجه كان وإن«: + األصفهاين ّحقق املقال
 بعد ففيه ،وعدمه عليه املعاوضة وقوع بني الفرق له يشهد كام ـ العريف
  املنافع وبخصوص ،ّ الذميّكيل البالثمن بل يّالذم ّكيل الباملبيع النقض
 ،ّلكيةامل نفي هو الوجه هذا يقتضيه ما غاية ّأن: اإلجارة باب يف ةّالعملي
 .)١(»ّاملالية نفي ال ،مال ذا وكونه

  ًعدم كون العمل  لو  قبل ا عاوضة: ا  ل ا ا 
 ّاحلر ّملكية ينفي ذكروه ماّ أن :ّولاأل الدليل عن اجلواب يف ذكرنا

 نفسه يف كان وإن ّاحلر عمل ّإن: وقلنا ًماال، ذاته ّبحد العمل كون، ال لعمله
 هي التي ّريةعتبااال ّلكيةاملب لصاحبه ًمملوكا ليس ًقطعاّ أنه ّ إالًعرفا، ًماال

 من ٍّ كلكون باشرتاط :يشكل أن يمكن هنا ومن املعامالت، باب يف العمدة
 هو يكون فقد االشرتاط، هذا وجهّأما  البيع، قبل لصاحبه ًمملوكا العوضني
 ًمملوكا ًماال العوضني منّ كل كون :من املصباح كالم من االستظهار
ّ كل وعىل ،» لك  ّ إال عبي ال«: × لقوله يكون وقد مبادلته، قبل لصاحبه
 وقوعه ّصحي عليه ال املعاوضة قبل لعمله ّاحلر ّملكية انتفاء فمع :حال

 .البيع يف ًعوضا
                                                 

 .١٥، ص١ ج:حاشية املكاسب) ١(
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  ا ناقشة
 :وجوه ّعدةب الدليل هذا يف ويناقش
ًأوال   .البيع يف مشرتطة غري ّعتباريةاال ّلكيةامل ّإن: ّ

 البيع صدق ّأن :إىل األوىل املسألة يف اإلشارة تّتقدم: ذلك توضيح
 وإن البيع يصدق أن فيمكن العوضني، ّملكية عىل ّتوقفي، ال ًورشعا ًعرفا

 وكمثال واملشرتي، البائع منّ لكل ًمملوكا كالمها أو العوضني أحد يكن مل
 غاتّاملسو وجود عند ّعامةال للموقوفة الوقف ويل بيع ةّصح :ذلك عىل

 الصدقات أموالب اشرتى اإذ احلاكم وكذلك له، ًملكا كوهنا عدم مع لذلك
   ـّخاص ٍملرصف ُجعال بل ،ملالك كوهنام بعدم القول عىل ـ ما ًشيئا اخلراجأو 

 ّلكيةامل بني مالزمة فال : وعليهاملوارد، هذه يف يصدق العريف البيعّفإن 
 عمل ثمنها يكون التي املعاملة عىل البيع يصدق أن فيمكن البيع، ةّصحو

 .ّعتباريةاال ّلكيةاملب لعمله ًمالكا احلر يكن مل وإن ،عليه املعاوضة قبل ّاحلر
 ما غاية إذ مردود؛ فهو املصباح، كالم هو االشرتاط دليل كان إن :ًثانيا
 ،مملوكني كوهنام عىل له داللة وال ًماال، العوضني كون لزوم :هو منه يستفاد

 البيع ينف منه فاملراد »ملك يفّ إال بيع ال«: × بقوله االستدالل كانوإن 
 ذاته عىل سلطنة له ّاحلرّأن ّ شك وال العوضني، أحد عىل له سلطنة ال نّعم

 . ًعوضا عمله جيعل أن فله وأعامله،
 من ّاألعم ّلكيةامل :هو احلديث هذا يف امللك من املراد: أخرى وبعبارة

 ةكافي وهي ة،ّالذاتي ّلكيةاملب وأعامله لذاته مالك ّواحلر ،ّعتباريةواال ةّالذاتي
 .)١(البيع ةّصح يف

                                                 
 .١٩ص: ةّحمارضات يف فقه اإلمامي: راجع) ١(
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١٦٤

   قيقز ادة و
 األمور بعض توجد + الشيخ كالم توضيح يف ذكرناه ما إىل إضافة

 .ًتباعا نوردها ةّاملهم
  ا قصود من العمل

 ًا ـعوض ّاحلر عمل جعل ةّصح يف الواسع البحث منـ  ّتقدم ما بعد
 وهو املصدري، معناه العمل من املراد هل: وهو ،ّاملهم التساؤل هذا يطرح
 أم وغريها، والنجارة والبناء والسقاية اخلياطة من اإلنسان به يقوم ما نفس
 وكون ًخميطا، الثوب ككون العمل، ثرأ هو الذي صدري،امل االسم معناه
ًمبنيا البيت  ذلك؟ إىل وما ،ّ

 الوجود، جةّاملتدر األمور من املصدري بمعناه العملّ فإن :عرفت وكام
 وجوده حالة ويف موجود، غري فيه املبارشة قبل العمل فنفس الدار، كبناء
 ألثرّ إال ٌوجود يبقى وال العمل ُيعدم منه الفراغ وبعد ج،ّبالتدر يوجد ّفإنه
 . اخلارج يف القائم البيت هو الذي البناء

 هو هل العمل، من + ِّاملصنف مراد هو ما: نتساءل ،ذلك عرفنا إذا
 الوجود؟ ّالقار لالعم ثرأ أم الوجود، جّاملتدر العمل نفس

 صدري،امل االسم :أي ،للعمل الثاين املعنى هو املرادّ بأن :ُيقال قد
 املفاهيم منّاملالية ّ أن :من ّتقدم ملا ًماال؛ يكون ال ّولاأل باملعنى ُوالعمل
 والعمل الناس، إليه يميلّ مما كونه بلحاظ اليشء من تنتزع التي ةّاالنتزاعي
 يمكن فال ،الوجود جّمتدر لكونه مراحله؛ ّبكل له وجود ّاألول ال باملعنى
 من ةّوجودي صفة هي التي ّ املاليةانتزاع يمكن إذ ال منه؛ّ املالية انتزاع

 .نفسه، ال أثره :العمل من املرادّ بأن االلتزام منّفالبد :  وعليهاملعدوم،
 كاخلياطة املحسوسة، األعامل آثار بني الرأي هذا أصحاب ّفرق وقد
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 وصومه، األجري كصالة املحسوسة، غري األعامل آثار وبني ،والنجارة
 يف اإلشكالّ فإن الثانيةّأما  فيها، إشكال ّمما ال األوىلّمالية ّ أن :فاعتربوا
 تنتزع أن يمكن للعمل حمسوس ثرأ وجود لعدم ؛)١(ٌّقوي عليهاّ املالية صدق
 .ّاملالية منه

 معناه :هنا العمل من يراد أن يمكنـ  ّتقدم ما وبمالحظةـ  لكن
 هبا صفّيت ّاعتبارية صفة هيّاملالية ّ أن :من ذكرنا ملا وذلك ؛املصدري
 له يكن مل وإن للحاجة، خرّويد الناس إليه يميلّ مما كونه بلحاظ اليشء
 فال ،النسيئة يف والثمن املبيع، ّكيل اليف كام ،وحمسوس ّحققمت وجود
 إىل إضافة أثره، إىل لعملل واملصدري احلدثي املعنى عن للعدول موجب

 مةّاملترص املنافعّ كل إىل اهّيتعد، بل بالعمل ّخيتص ال اإلشكال هذاّأن 
 فيام ذلك بيان ّتقدم وقد وغريها، ارةّالسي وركوب الدار كسكنى الوجود،
 األعامل بني فرق بال ،أثره، ال نفسه هو العمل من املراد يكون :عليهف سبق،
 .ّعتباريةاال ّاملاليةب صافهاّات إمكان بعد ها،وغري املحسوسة اآلثار ذات

 ّاحلر عمل كون من املرادّ أن اعترب املكاسب عىل قنيّاملعل بعضّن إ ّثم
 ّنأ املعاوضة ال بمقتىض العمل وجود بعد هو ًماال عليه املعاوضة بعد

 العمل كون ّجمرد ّنإ؛ إذ به يبارش مل وإن ًماال جتعله العمل عىل املعاوضة
 عنوان عليه ليصدق العمل يف ًتغيريا حيدث ال  ـبه يبارش ملوإن ـ  بعدها
 .)٢( ًعرفاّاملالية 

 بالعمل املبارشةّ أن واعترب ،الوجه هذا + اليزدي ّالسيد استغرب وقد
 ذا يكون العمل صاحبّأن  بل ،عليه ّلكيةاملوّ املالية صدق يف هلا دخلال 

                                                 
 .١٦٩، ص٢ج: غاية اآلمال: الحظ) ١(
 .١٦٩، ص٢ج: غاية اآلمال: الحظ )٢(
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 وخيرج االستطاعة، به ّتعلقت اولذ ؛عليه املعاوضة ّمجردب العرف لدى مال
 .)١(سنته بمؤونة يفيّ مما العمل كان إذا ًفقريا كونه عن صاحبه
   لعملهّ ا رّ لكية

 ،ّعتباريةاال ّلكيةامل: هي خمتلفة، أقسام عىل ّلكيةاملّ أن :سبق ما يف ذكرنا
 بني ّاعتبارية إضافة هي ّعتباريةاال ّلكيةاملّ بأن :وقلنا ،ّقيقيةواحل ،ةّوالذاتي
 ما وهي وجعلهم، العقالء باعتبار العلقة هذه وقوام واململوك، املالك
 الشخص وجدان فهي ةّالذاتي ّلكيةاملّأما  املعامالت، باب يف عنها ُيبحث
 وأعضاء لنفسه اإلنسان ّملكيةك ذاته، عن خارج يشء توسيط بال ءليش
 هاتني القب ويف ،وشؤوهنا نفسه يف ّترصفال عىل ّمسلط فاإلنسان بدنه،
 ّعز باهللا ةّاخلاص »ةّاإلرشاقي ةّالذاتي ّلكيةامل« أو ،ّقيقيةاحل ّلكيةامل :تنيّامللكي
 .خملوقاته مجيع إىل بالنسبة ّوجل

 خذأو ،القصاص ّحق له يكون وشؤوهنا لذاته اإلنسان ّلكيةمل ًونظرا
 أو ،القتل أو بالرضب ه،ئأعضا بعض يسلبه أو ،عليه يتجاوز من عىل الدية
 يمكن ،نعم .العمل ذلك ونتاج لعمله ًمالكا اإلنسان ويكون ذلك، غري

 يصنعه الذي للخمر املسلم ّملكية إلغاء يف كام ،ّلكيةامل هذه يلغي أن للشارع
 .لعمله ًنتاجا كونه مع

 ًملكا اليشء لكون العقالء اعتبار عىل ّتوقفت فهي ّعتباريةاال ّلكيةاملّأما 
 موارد غري يف تكون ّلكيةامل هذهّ بأن :عالماأل من عدد ذكر وقد لإلنسان،

 يبقى ال ،ةّالذاتي ّلكيةاملب للشخص ًملكا اليشء كون مع؛ إذ ةّالذاتي ّلكيةامل
 .)٢(للحاصل ًوحتصيال ًلغوا اعتبارها يكون بل ،له ّلكيةامل العتبار معنى

                                                 
 .٥٥، ص١ج: حاشية املكاسب: الحظ) ١(
 . ٣٦، ص٢ج: مصباح الفقاهة: راجع )٢(
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 بّترتت واألعامل ةّللذم ةّالذاتي ّلكيةاملّ فإن اآلثار بّترت جهة منّأما 
 خصوص أو ،ّلكيةامل مطلق موضوعها يكون التي اآلثار من عدد عليها

 من يلحق ملا ضامن بمثابة هي؛ إذ وغريها والقصاص كالدية ة،ّالذاتي ّلكيةامل
 ّلكيةامل حصول موضوعها يف يؤخذ ومل األطراف، أو بالنفس النقص

، فال ةّالفعلي ّعتباريةاال ّلكيةامل موضوعها يكون التي اآلثارّأما  ،ّعتباريةاال
 احلابس وضامن االستطاعة يف احلال هو كام ،ةّالذاتي ّلكيةامل عىل بّترتت

 ّعتباريةاال ّلكيةامل حصول األحكام هذه موضوع يف خذأ قد؛ إذ وغريها
 رّتتوف ال ّاحلر وعمل ًفعال، ّلكيةامل هبذه لصاحبه ًمملوكا املال وكون ّالفعلية،

 املعاوضة بعد ّعتباريةاال ّلكيةامل له حتصل أن يمكن ،نعم .الرشوط هذه فيه
 تكون فال ،ّفعلية وليست ةّشأنيـ  املعاوضة قبلـ  ّلكيةامل هذهّ أن ّ إالعليه،
 .املذكورة اآلثار تلك من ليشء ًمنشأ
 كان وإن عليه املعاوضة وقوع قبل ّاحلر فعمل«: + اخلوئي ّالسيد قال 
ّ أنه ّ إال،ّعتباريةاال ةّالشأني ّلكيةاملب وكذا ة،ّالتكويني ةّالفعلي ّلكيةاملب له ًمملوكا

 .)١(»ّعتباريةاال ةّالفعلي ّملكيةلل أثر هو ما عليهام بّيرتتال 
 مل وإن الضامن إىل الفقهاء بعض ذهب احلابس ضامن خصوص يف ،نعم
 ودفع باملثل، والعقاب ّاملقاصة جواز عىل ّدل ما إىل باالستناد لكن يستعمله،
 ،ّعتباريةاال ال ةّالذاتي ّلكيةامل عىل بةّاملرتت ثارآلا من وهي ل،املحتم الرضر
 .)٢(+ األردبييل ّحقق املذلك إىل ذهب كام ،ًعرفا هأموال من العمل وكون

 ،ّعتباريةاال، ال ةّالذاتي ّلكيةاملب لعمله مالك ّاحلرّ أن :ذلك من صّفتلخ
 ضامن من ّعتباريةاال ّلكيةامل عىل بةّاملرتت اآلثار هذه ّملكيته عىل بّترتتفال 

 .اآلثار من وغريها ،واالستطاعة احلابس،
                                                 

 .٣٥، ص٢ج: مصباح الفقاهة) ١(
 .٥١٣، ص١٠ج: جممع الفائدة والربهان: راجع) ٢(
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١٦٨

   ا كسوب وغ هّالقول با فر ق ب  عمل ا ر
 ّاحلر عمل عىل املال صدق يف هو املسألة يف اإلشكال مكمنّ أن :ّتقدم

 :املصباح كالم من يظهر ما مع يتناىف ما وهو ًعرفا، عليه املعاوضة قبل
 :هنا ومن بامل، مال مبادلة البيع ّنأل ؛املعاوضة قبلّية  املالحصول باشرتاط

ّ أن اعترب حيث ؛وغريه الكسوب عمل بني التفريق األعالم بعض حَّرج
 دون عليه، العريف املال لصدق عليه؛ املعاوضة قبلّ حتى ًماال يكون ّولاأل

 الذي الكسوب عمل عىل املال صدق يف مضايقة يرى العرف الّ فإن الثاين،
 بمهنته يكتسب الذي اطَّاخلي فعمل غريه، بخالف بعمله االكتساب رسيام

 ًمتقنا كان وإن بعمله يكتسب من ال بخالف العرف، لدى ًماال يكون
 واالستطاعة الضامن يف بينهام الفرق حصول ًأيضا احتمل كام ،للخياطة

 .ّكيلال وبيع
 : ـّاحلر عمل يف املحتملة لألقوال ذكره يفـ  + العروة صاحب قال

ّيفرق أن: الثالث«  ،ٌّعريف ٌمال ّاألول ّإن: ويقال وغريه، كسوبال عمل بني ُ
 دون ،ّاألول يف العريف دقللص واب؛الص من بعيد غري وهذا اين،الث دون
 يف بل ،ًأيضا االستطاعة ّتعلقو امنالض مسألة يف الفرق هذا ويمكن اين،الث

 بحسب شأنه من كان من :بني الفرق يمكنـ  ًأيضاـ  ّالذمة يف ّكيل المسألة
 املقدار ذلك منها حيصل مزرعة له كان إذا كام ،املقدار ذلك ّمتلك العادة
 .)١(»غريه وبني ،عادة

 ةّمهيأ له كانت وإن احلصول، عّتوقّ بأن :+ اخلميني ّالسيد أجاب وقد
 ّاحلر عمل اعتبار يفـ ّ شك بال قِّفرُي فهو العرف، لدى الكسوب عمل يف

 الثاين، دون ّولاأل يفّ املالية حصول عّتوق بلحاظ وغريه، الكسوب نيبـ  ًماال
                                                 

 .٥٥ص: حاشية املكاسب )١(



  ١٦٩...............................................................ًعوضا ّاحلر عمل جعل

 

 ّاحلر لعملّ املالية ثبوت يف ةّتعليلي كجهة خذُأ هنا احلصول عّتوق ولكن
 باملحمول )الكسوب عمل( املوضوع صافّات يف َّالعلةّ أن : بمعنىالكسوب،

 موضوع يف ًقيدا احلصول عّتوق يؤخذ ومل احلصول، عّتوق هي )ّاملالية(
 ّباملالية، صفّاملت هوـ  ًكسوبا كونه بقيد  ـّاحلر عمل بأن يكون ،ّاملاليةب احلكم
 .موضوعها بانتفاء الكسوب غري عمل عنّ املالية تنتفي بحيث

 ةّباملي للحكم ةّتعليلي كجهة خذُأ احلصول توقع ّنإ: خرىأ وبعبارة
 فمع .ًمطلقا ّاحلر عمل ةّباملي احلكم يف ةّتقييدي كجهة ال ،الكسوب عمل
 .تهّباملي احلكم ينتفي، ال الكسوب غري ّاحلر عمل يف احلصول عّتوق انتفاء

 أم ًكسوبا كان سواء ،ٌمال ّاحلر عمل ّإنّثم «: + اخلميني ّالسيد قال
 وليس الثمن، بإزائه يبذل مال النهر، حفر أو الثوب خياطة ّأن رضورة ال؛
 .الثمن بإزائه يبذلون ومعه وطلبهم، لعقالءا لرغبة ًموردا يكون ماّ إال املال

 ،هلا ٌقيدّأنه : بمعنى لكن ال ووجوده، حصوله ّتوقع باعتبارّ ماليته نعم،
 فالفرق لذلك، ّتعليلية كجهة ذلك فيكون بلحاظه، ًماال كونه: بمعنىبل 
 كام ،الثاين دون ،ّولاأل يف املال صدق جهة منـ  وغريه الكسوب عمل بني
 .)١(»ينبغي ما عىل ليسـ  تعليقته يف + باطبائيالط به التزم

 ؛احلابس ضامن مسألة يف بالفرق القول من + اخلميني ّالسيد يمنع ومل
 يسلك ومل الكسوب، غري دون ،الكسوب ّاحلر حابس وننّيضم العقالء ّنأل

 فال االستطاعة يفّأما  العقالء، سلكه ما غري الضامن يف ًجديدا ًطريقا الشارع
، نةؤوللم ةّالفعلي ةّالواجدي :االستطاعة موضوع لكون ؛التفريق عىل يوافق

 .)٢(العمل يف كام ًتدرجيا حتصل التي  أو،ةّالشأنيال 
                                                 

  .٣٧، ص١ ج: كتاب البيع) ١(
 .٣٨ص:  نفسهاملصدر: راجع) ٢(
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١٧٠

    ا يعّ ا ا ة القول بعدم اش اط
 يف العوضني يفّ املالية اشرتاط عدم :إىل + اإليرواين ّحقق املذهب

 من العوضني كون دمع معّ حتى يصدق العريف البيعّ أن واعترب البيع،
 العوضني كون :هي لديه العريف البيع صدق يف العربةّن إ ؛ إذًعرفا موالاأل

 ذلك، غري أو نيّحق أو مالني كانا سواء واالستيالء، السلطنة حتت داخلني
 مشمولة واعتربها البيع، يف ًضاَّمعو واحلقوق املنافع جعل زَّجو :هنا ومن
 ،منافعه أو لنفسه اإلنسان بيعّحتى  بل ،العقودب والوفاء البيع ةَّيّحل ةّألدل
 البيوع تلك بعض عن الشارع هنىّأما  العريف، االعتبار حتت داخل ّفإنه

 للبيع العريف الصدق يف له دخل وال ،ًاّصيّختص ال ًاّختصيصي ًخراجاإ فيكون
 قبل ّاحلر عمل عىلّ املالية إطالق بعدم قلنا لو ىّفحت :هنا من عليها،
 يكون التي املعاملة عىل البيع صدقب ّيرض ذلك الّ فإن عليه، ةاملعاوض
 .فيها ًعوضا

 ّمنزل فهو بامل، مال مبادلة البيع اعتبار :من املصباح صاحب كالمّأما 
 ال هذا ّولكن ،موالاأل يف ًتبادال البيوع تكون ما ًغالبا؛ إذ الغالب منزلة
 .املبادلة من النوع هبذا العريف البيع حرص يعني

 فهو ّوإال الغالب، عىل لَّمنز بامل مال بمبادلة البيع وتعريف«: + قال
 ّاحلر وعمل لطنة،الس نقل لغرض ؛سلطان ّتعلقبم سلطان ّتعلقم مبادلة
 نفسه، سلطان حتت نفسه كدخول ،ّاحلر سلطان حتت داخل ّاحلر ومنافع
 جازف ّرشعي، ٌدليل عنه يمنع مل ما ّحقّ كل ّتعلقم بيع جواز يظهر ومنه

 واألوقاف، املساجد من إليه سبق وما املدرسة يف حجرته بيعبأن ي لإلنسان
 موارد قاطبة يف البيع :وباجلملة .املشرتي إىل هتّأولوي ّحق انتقال بيعه وأثر

 ّوأدلة اجلميع، ّيعم ّالعريف واالعتبار ،موالباأل ّخيتص وال جائز، احلقوق



  ١٧١...............................................................ًعوضا ّاحلر عمل لجع

 

 ّخاص دليل يقوم  أنّ إالميع،اجل يشمل بالعقود الوفاء ووجوب البيع ّحل
 .)١(» ليلالد عليه قام ما فيخرج املنع، عىل

 العلم باب انسداد عدم عاءّاد يستبطن القول هذا ّإن: يقال أن ويمكن
 من نناّلتمك لنا، ةّحج غري املصباح كالم فيكون إلينا، بالنسبة يعبلابمعنى 

ّمما ّ أعم البيع معنى من نحن نلحظه وما للبيع، العريف املعنى استكشاف
 ّمجردف ّإالو الغالب، هو ما عىل كالمه فنحمل املصباح، صاحب ذكره

 .)٢(نفسه يف ةّحج كان لو املصباح بكالم األخذ نع متنع ال الغلبة احتامل
   ّأضواء   ا ص

 ًأثامنا، املنافع جعل جواز عىل استدراك »ّا ر عمل ّوأما« :+ قوله •
ّ ماليته يف للشبهة ؛بالذكر ُفردهأ امّوإن املنافع، ّكيل يف داخل ّاحلر عملّفإن 
 كمنافع تها،ّمالي عىل فقّاملت املنافع سائر بخالف عليه، املعاوضة قبل

 .ًعرفا دهّسي أموال من ًمعدودا لكونه العبد؛ وعمل األعيان
 إذا :أي »األ وال من عليه ا عاوضة قبلّنه إ :قلنا فإن«: + قوله •
 واملراد سابقة، معاملة يف عليه يعاوض مل وإن ّ حتىٌمال ّاحلر عملّ بأن :قلنا
 املعامالت، من املنافع عىل جيري ماّ لكل الشامل نوعها هنا »املعاوضة« من
 .وغريها والصلح اإلجارةك

 ًعرفا املال صدق بعد لإلشكال وجه إذ ال ؛»إش ل فال«: + قوله •
 وكوهنا املعاملة، ذهه عىل البيع مفهوم لصدق البيع؛ قبل ذلك ّققوحت عليه،
 عمل وقوع جواز يف إشكال ال هّأن :الكالم هذا من ويظهر بامل، مال مبادلة
ّ ماليته ّحققبت للجزم سابقة؛ بمعاملة عليه املعاوضة بعد البيع يف ًثمنا ّاحلر

                                                 
 .٧٢، ص١ج: اين، الشيخ عيل األيروحاشية املكاسب) ١(
 .١٦٩، ص٢ج: غاية اآلمال: الحظ) ٢(
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١٧٢

 .البيع قبل
 ً،ماال املعاوضة قبل ّاحلر عمل بكون نقل مل إن :أي »ّو ال«: + قوله •

 ًعرفا عليه ليصدق املعامالت ىحدإب عليه املعاوضة حصول منّالبد بل 
 .مالّأنه 

 قبل ّاحلر عمل وقوع ةّصح يف :أي »إش ل ففيه«: + قوله •
 .إشكال البيع يف ًثمنا عليه املعاوضة
 قبل ًماال ا يع   العوض  كون اعتبار احتمال حيث من«: + قوله
 صدق البيع يف يشرتط أن حيتمل إذ اإلشكال؛ وجه هو هذا ،»ا عاوضة

 عقد بنفس عليهامّ املالية بصدق ُيكتفى وال البيع، قبل العوضني عىلّاملالية 
 ًماال؛ ليس عليه املعاوضة قبل ّاحلر عمل ّإن: يقال أن يمكن وعندها البيع،
ّ أن  كام،ّللحج االستطاعة ّققحي كونه ال من فيه،ّ املالية أمارات ّقق حتلعدم

 مل ما احلبس، ببسب يفوته الذي عمله له يضمن ال ًظلام ّاحلر حابس
 كون عدم عىلّ يدل وهذا له، لضمنه ًماال كان ولو ذلك، قبل عليه يعاوض
 فيشكل ذلك، احتامل منّ أقل أو ال ًماال، عليه املعاوضة قبل ّاحلر عمل

 عمل عوضها يكون التي املعاملة العتبار البيع ةّيّحل بعمومات ّتمسكال
  .ًبيعا ليهع املعاوضة قبل ّاحلر

 مطلق ليس  ـ»املعاوضة قبل«: قوله يفـ  املعاوضة من املراد ّإنّثم 
 إنشاؤها، يراد التي البيع معاملة خصوص بل ،واملعامالت املعاوضات

 ،البيع هذا حصول قبل ًماال العوضني كون شرتاطا الحتامل: واملعنى
 بعد العمل عن االحرتاز :»املعاوضة قبل«: قوله من يفهم أن ويمكن
 ً.ماال احلالة هذه يف لكونه ؛عليه املعاوضة

 كام ـ البيع كون إذ ؛»ا صباح عن ّتقدم ما عليهّ يدل كما«: + قوله •



  ١٧٣...............................................................ًعوضا ّاحلر عمل جعل

 

 مالني مها ما بني املبادلة كون :يف ٌظاهر بامل ٍمال َمبادلة ـ املصباح تعريف يف
ّفإن  ذلك، نحرز مل لو ىّوحت باملستقبل، تهامّمالي ّحققتت سوف ما ال ،بالفعل
 لكون البيع؛ إمضاءّ أدلة بعمومات ّتمسكال من مانع االحتامل هذا نفس

 .موضوعه يثبت واحلكم ال ،ّاألدلة تلك موضوع يفّالشك 





 
 
 
 
 

  ا سألة ا ا سة
  ًا قوق وجعلها عوضا

 املسألة بيان •
 املسألة ريخأت •
 املسألة يف العلامء أقوال •
 النزاعّ حمل حترير •
  وامللک واحلكم ّحلقا بني للفرق مجايلإ بيان •
 ّللحق + الشيخ تقسيم •
 وحتقيق زيادة •

ü وامللك احلكم عن وفرقه ّاحلق حقيقة 
ü ِّاملصنف كالم عىل شكاالتإ + 

 ّالنص عىل أضواء •





 
 
 

  :+  األنصاري قال ا شيخ
، فال ِوا والية ِا ضانة  كحق ِبا ال َا عاوضة تقبل  م ْ فإن،)١(ا قوق ّوأما

 ُتمليك َا يع   ألنِ؛ا يار  وحق ِا شفعة  كحق ،َا قل ِتقبل ْ م  و و ذا ،َإش ل
 .الغ 

ُ ألنه؛ِعليه َهو نَم   ِين ا  ِب يع ُي تقض وال ً تملي  ِكونه نِم َمانع ال ّ
ً رددا َاإلبراءِ قواعده   ُا شهيد َجعل و ا ؛ُف سقط   . وا مليك ِاإلسقاط َب  ّ

ُ أنه:ُوا اصل ِذمته    اً ما   َوني  ْأن ُيعقل ّ ُفيؤثر ّ  ،َا سقوط ُتمليكه ّ
َي سلط ْأن ُيعقل وال   .نفسه   ّ

 ،ٍواحد ٍ شخص طرفيها ُقيام ُيعقل ال ٌةّفعلي ٌسلطنة  ا ق هذا  أن:  وا  
 ِعليه ُيملك نَم إ  ُ تاج وال ،ِوا ملوك ِا ا ك ب  ٌ سبة اّ فإنه،ِا لك ِ الف

ا  َ ستحيلّح  
ّ

  .ْفافهم ،ِعليه ِوا ملوك ِا ا ك ُاد
 ِقبلت ْو ن َف  ِ،ِهو و ِا حج   كحق ِ النتقال ُالقابلة ُا قوق ّوأما

 ً،إش ال ِ لبيع ًعوضا وقوعها ِجواز    أنّ إال ا صلح،   با ال ْوقو لت ،َا قل
 َعندـ  ِفقهاءال ِ مات ظهور َمع ًوعرفا، ًلغة ِا بايعة  عو   ِا ال ِأخذ نِم
ِعرضا   ِح   ـ  ِاإلجارة   ًجرةأ َي ون ْأن  يصح ِو ا ِالعوض  ِ  وط ّ

  .ا ال   ا من
                                                 

 كام ، صفة للحقوق، والصحيح حذفها<ُاألخرى>وردت يف بعض النسخ كلمة  )١(
 .سيأيت
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  بيان ا سألة
 وذكرنا األعيان، من البيع يف العوض كون اشرتاط عدم :سبق فيام ّتقدم

 ّاحلر عمل وكذلك املنافع، من العوض كون جواز :السابقتني املسألتني يف
 ،عليه املعاوضة قبل ًثمنا جعله يف املناقشة تّتقدم كام ،عليه املعاوضة بعد
 البحث يقع:  وعليهالسابقتني، املسألتني عىل ًعطفا املسألة هذه جاءت وقد
 .عدمها أو البيع يف ًعوضا احلقوق وقوع ةّصح :حول املسألة هذه يف

 ًسلعة حدهمأ من اشرتى قد عمرو كان ما إذا: نقول ذلك ولتوضيح
 احلقوق، من اخليارّأن ّشك  فال ،ًمثال الرشط كخيار ،اخليار فيها له وثبت
 زيد من شرتيبأن ي أخرى؟ معاملة يف ًعوضا هذا هّحق جيعل أن ّصحي فهل
 مقابل يف هذا كتايب بعتك«: البائع فيقول اخليار، ّحق عوضه وجيعل ًكتابا،
 ّحق مكانـ  رّنتصو أن ولنا ،»السابق بيعك يف لك الثابت الرشط خيار
 جتاه لألبوين الثابت احلضانة ّكحق األخرى، احلقوقـ  املثال يف اخليار

 الباكر، البنت عىل ّواجلد األب والية أو الطفل، عىل الوالية ّوحق ولدمها،
 الثابت التحجري ّوحق الرشكة، يف الرشيكني منّ لكل الثابت الشفعة ّحقأو 

 من وغريها الدم، ّلويل صالقصا ّوحق األرض، حيازة يف ِّللمحجر
 .احلقوق
 إىلّثم  ومن احلقوق، أقسام بيان إىل + ِّاملصنف ّتعرض فقد :هنا من

 أقسام، ثالثة إىل ّاحلق مّفقس األقسام، من قسمّ كل حكم عىل االستدالل
 وما اإلسقاط، قبل وإن النقل يقبل ال وما باملال، املعاوضة يقبل ال ما: هي
 ،فيه املناقشة مع ،منها واحدّ كل حكم وذكر ي،االختيار االنتقال يقبل

 .عليه واالستدالل
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 منّ كل بيان يف الكالم بسط بّيتطل ،املسألة هذه حقيقة عىل والوقوف
 منّ كل عن وفرقه ته،ّوماهي ّاحلق حقيقة بيان ينبغي كام ،تهاّدلأو الفروع هذه

 .تعاىل اهللا شاء إن »وحتقيق زيادة« بحث يف ندرجه ما وهذا وامللك، احلكم
  تأر خ ا سألة

 :هو البيع يف ًعوضا احلقوق وقوع مسألة إىل ّتعرض من ّأولّ أن يظهر
 ّالعالمة قواعد عىل رشحه يف ،+ الغطاء كاشف جعفر الشيخ مةّالعال

 يف ًمثمنا وال ،ًثمنا احلقوق وقوع ةّصح عدم استظهر، حيث +ّاحليل 
 احلقوق،ّأما و«:  ـ البيع عليه ينعقد ملا بيانه معرض يفـ  قالحيث  البيع،

 من يتبادر فال ،فيها ّلكيةامل خلفاء ًمثمنا؛ وال ًثمنا تقع ّأهنا ال فالظاهر
 .)١(»امللك

 أشكل، حيث + اجلواهر صاحب تلميذه املسألة هذه ذكر يف وتبعه
 ًمدفوعا ذلك واعترب البيع، يف ًعوضا احلقوق وقوع منعه يف أستاذه عىل

 كونه عدم اعتبار ذاألستا رشح يف نعم،«: وقال فتاوى،وال ّاألدلة بإطالق
 لكونه املقتيض املزبور اإلطالق من عرفته ملا منع؛ من خيلوّ أنه ال مع ًا،ّحق

 وقوعها ةّصح يبعد فال ،احلقوق عىل وقوعه يف إشكال ال الذي كالصلح
 العني كبيع سقوطها، ذلك اقتضاء بني فرق غري من وغريه، البيع يف ًثمنا
 ّكحق نقلها اقتضائه وبني سقوطهام، معنى عىل والشفعة اخليار ّقبح

 كون ّمعلومية باعتبار ّولاأل إىل املنع يف & نظره وكان ونحوه، التحجري
 بيع البيعّ أن :وفيه الصلح، بخالف ،املسقطات من، ال النواقل من البيع
 اعتبارب ولو اإلسقاط، حينئذ اقتضائه يف ريب وال عليه، هو من عىل الدين

                                                 
 .١٣٢ص: ّمة ابن املطهرّرشح الشيخ جعفر عىل قواعد العال )١( 
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 يف رّيقر بعينه الذي عليه، غريه يملكه ما نفسه عىل يملك ال اإلنسانّأن 
 .)١(»أعلم واهللا والشفعة، اخليار ّحق نحو

 هلذه طرحه يف + اجلواهر صاحب أستاذه ثرأ + ِّاملصنف واقتفى
 عندها ّتوقفي االستداليل الفقهي للبحث ًموردا بذلك فوقعت املسألة،
 .البيع حقيقة عن همبحث معرض يف الفقهاء

   ا سألةأقوال العلماء  
 من سقاطإلا وال النقل يقبل ما ال جعل ةّصح عدم :عىل العلامء فقّات
 :ومها ـ  منها خريناآل القسمني يف اختلفوا مّهنإّ إال البيع، يف ًعوضا احلقوق

 :هي قوال،أ ثالثة إىل  ـًمعا يقبلهام وما النقل، دون سقاطاإل يقبل ما
  ًمطلقا ا نع: ّولاأل القول

 كالمه، من نقلناه فيام + الغطاء كاشف الشيخ اختاره ما وهو
 واختار ،املنع يف ّاحلق أقسام بني التفريق عدم :للحقوق طالقهإ من والظاهر

 َّفصل قد كان نإو املسألة، هذه يف + األعظم الشيخـ  ًأيضاـ  القول هذا
 لني،ّاألو القسمني وقوع بمنع مفجز أقسام، ثالثة إىل ّاحلق ّوقسم ذلك، يف

 ـ املطاف هناية يفـ  اختارّ أنه ّ إالبعوض، النقل يقبل ما وهو الثالث، يف ّوتردد
 .ًعوضا وقوعه ةّصح عدم

 ختام يفـ  قال، حيث + النائيني ّحققاملـ  ًأيضاـ  القول هذا اختار كام
 ّاحلق جعل ةّصح عدم هو ّفاحلق :كان وكيف«:  ـ املسألة هذه يف بحثه
 .)٣(+ اخلوئي السيدـ  ًأيضاـ  واختاره. )٢(»اهّنّبي، كام عوضا

                                                 
 .٢٠٩، ص٢٢ ج: جواهر الكالم) ١(
 .٩٦، ص١ج: املكاسب والبيع )٢(
 .٤٤، ص٢ج: مصباح الفقاهة؛ و٢٥، ص٢ج:  يف الفقه اجلعفريحمارضات: الحظ )٣(
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  ًمطلقا ا واز: ا ا  القول
 ّمتسك، حيث ًآنفا عنه نقلناه فيام + اجلواهر صاحب اختاره ما وهو
 البيع، يف ًعوضا احلقوق وقوع ةّصح يف الفقهاء وفتاوى ،البيعّ أدلة بإطالق

 ما بني الفرق عدم عىلّنص  بل ،وقوعها ةّصح يف ّاحلق أقسام بني ّيفرق ومل
 ما وبني والشفعة، اخليار ّكحق، االختياري النقل دون اإلسقاط يقبل

 ًثمنا وقوعها ةّصح يبعد فال«: + قوله من يظهر كام ،كالتحجري ًمعا يقبلهام
 ّبحق العني كبيع سقوطها، ذلك اقتضاء بني فرق غري من وغريه، البيع يف

 التحجري ّكحق ،نقلها اقتضائه وبني سقوطهام، معنى عىل والشفعة اخليار
 .)١(»ونحوه

 عرفت إذا«: قال، حيث + يّاليزد ّالسيدـ  ًأيضاـ  القول هذا واختار
 ّصالحيته ثبت ّحقّ كل البيع يف العوض جعل جواز :لك ظهر ،ذكرنا ما
 .)٢(» ّفتدبر اإلسقاط، أو قلللن

  ال اعّ  ل  ر ر
 البيع، يف ًعوضا ـ بأقسامه ـ ّاحلق وقوع عن :ملسألةا هذه يف البحث يقع
 قد ذإ ؛املسألة هذه يف عنه املبحوث ّاحلق من املراد عن لءيتسا قد :هنا ومن
 :معنيني أحد منه ُويراد ّاحلق ُيطلق
 ،ّاحلق له من: مهاو ،طرفني بني القائمة ّعتباريةاال اإلضافة نفس :ّولاأل
 لصاحب ةّالفعلي بالسلطنة + ِّاملصنف عنه َّعرب ما وهو احلق، به ّتعلقي وما
 ضّيفو نأ :البيع يف ًعوضا وقوعها معنى ويكون ه،ّتعلقم عىل ّاحلق

                                                 
 .٢٠٩، ص٢٢ ج: جواهر الكالم ) ١(
 .٥٧، ص١ج: حاشية املكاسب )٢(
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 لو كام ،املبيع عن ًعوضا البائع إىل السلطنة هذه )املشرتي( ّاحلق صاحب
 ّحق فينقل سابقة، معاملة يف له الثابت اخليار ّحق الكتاب ثمن ٌزيد جعل
 .هاجييز أو باخليار املعاملة تلك يفسخ نأ فله الكتاب، بائع إىل اخليار

 رضكاأل ًعينا كانت سواء السلطنة، نفس ال ّاحلق ّتعلقم :الثاين
 ،احلضانة ّكحق ٍّحر عمل أو بالزوجة، االستمتاع ّكحق منفعة أو رة،ّاملحج
 .هبا ًاّتعلقم لكونه ّاحلق؛ :األمور هذه عىل ويطلق

 م أ،ّولاأل املعنى :املسألة هذه يف عنه املبحوث ّاحلق من املراد امف :وعليه
 الثاين؟

 يروايناإل ّحققامل إليه ذهب كام ،الثاينّ أنه :ّاملحشني بعض من يظهر
 ّاحلق لكون نفسه؛ ال ،ّاحلق ّتعلقم هو ًعوضا يكون ما اعترب، حيث +
 بل ،طرفيه أحد ّتغري مع ؤهبقا رّيتصو وال بطرفيه، ًقائام ًاّحرفي ىومعن ًنسبة
 ّاحلق صاحب وبني ّاحلق ّتعلقم بني أخرى نسبة وتنشأ النسبة، هذه تنتفي
 . اجلديد
 يقبل ال ّاحلق نفس ّأن :خيفى ال«:   ـاملكاسب عىل حاشيته يفـ  + قال
ًمعوضا وال ًعوضا جعله  هو له القابل ّوإنام لقة،ُالع:  بمعنىامللك كنفس ،ّ

ًمعوضا أو ًضاعو جعلهام ُوأثر ّاحلق، ّتعلقوم اململوك  ّاحلقو امللك ُانتقال :ّ
 رضاأل هو البيع هذا مثل يف ًعوضا فاملجعول ،)١(»آخر إىل جانب من

 :يأ هبا، هّحق ّتعلقو ،عليها البائع سلطنة االنتقال هذا ثرأ ويكون رة،ّاملحج
  .األرض وبني بينه جديدة ّيةّحق نسبة نشاءإ

 يف عنه املبحوث ّحلقا من املراد كون :إىل ذهب الفقهاء بعض ولكن
 بل ،واملنفعة للعني مباين هنا ّاحلقّ أن واعترب ،ّولاأل املعنى هو املسألة هذه

                                                 
 .٧٣، ص١ج: ، الشيخ عيل األيرواينحاشية املكاسب) ١(
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 ذلك ويظهر ّاحلق، ّتعلقوم نسانإلا بني القائمة ّعتباريةاال النسبة نفس هو
 الذي ،+ العروة صاحب كالم عىل ّرده يف + اخلوئي دّالسي كالم من

 يف للحقوق ًوصفا النسخ بعض يف الواردة »خرىاأل« كلمة توجيه يف أورده
 الوصف يكون أن يمكن« :الصدد هذا يف فقال ،+ ّاملصنف عبارة

ًتوضيحيا ًتقييديا يكون أن يمكنو ،ّ  ًأيضا املنفعةو العني كون اعتبار بعد ،ّ
 :ذلك مناقشة يف + اخلوئي ّالسيد فأورد ،)١(»األعم باملعنى احلقوق من

 فائدة ةّأي بّترت عدم مع ـ التوضيح مقام يف القيد لمحّ فإن فيه؛ ما خيفى وال«
 املذكور باالعتبارـ  واالحرتاز التقييد عىل ومحله ظاهر، ٌلغو ـ ذكره ما عىل
 عنه املبحوث ّاحلق به قّليتعّ مما املنفعة أو العنيّ فإن ؛صحيح غريـ  كالمه يف
 فهو به، ّتعلقي وما اإلنسان بني والنسبة اإلعتبار من سنخ ّ فإنهاملقام، يف

 يفّ أن :فالظاهر هام؟ُّيعم ما عىل محله يمكن فكيف واملنفعة، للعني ٌمباين
ّالنساخ من َّولعلهام ًوتأخريا، ًتقديام العبارة  ّاحلقّ أن ّالسيد اعترب فقد ،)٢(»ُ

 املعنى يف ّتقدم ما وهو ،والنسبة االعتبار من ٌسنخ املقام يف عنه املبحوث
 . ّولاأل

 خالل من ّللحق ّولاأل للمعنى + ِّاملصنف إرادة يستظهر أن ويمكن
 احلقوق مطلق وقوع يف ـ سيأيت كام ـ شكلتاس ّإنه، حيث كالمه يف ّالتأمل
 ذلك عىل ّواستدل التحجري، ّكحق باملال، يقابل ما فيها بام البيع يف ًعوضا
 وهذا احلقوق، عىل الصدق مشكوكة وهي العوضني، يفّ املالية باعتبار

 لدى ًماال رةّاملحج رضاأل لكون ه؛ّتعلقم ّاحلق من املراد كون مع ناىفيت
 فال ،موالاأل ءهازاإ وتبذل فيها، العقالء يتنافسّمما ّأهنا ّشك  فال ،العرف

                                                 
 .٥٥، ص١ج: حاشية املكاسب )١(
 .٢٠، ص٢ج: حمارضات يف الفقه اجلعفري )٢(
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 + ِّاملصنف رادةإ عن كاشف فهذا عليها، موالاأل صدق لعدم موجب
 ّبغض ه،ّتعلقوم ّاحلق بني القائمة النسبة نفس وهو ،ّاحلق من ّولاأل املعنى
 .عدمه أو ذلك ةّصح عن النظر

 الذي ّاحلق نقل هو ليس ّاحلق نقل من املرادّ أن :إىل لتفاتإلا ينبغيّثم 
 قائم عتباريالا مراألّ ألن ذلك ؛ملثله حداثإ هو بل ،ّاعتبارية نسبة هو

، ّاحلق لذي ّاحلق ثبوت ربُعتا ما فإذا بموضوعه، العرض قيام بموضوعه
 واعتبار ،ّعتباريةاال النسبة هذه لغاءبإ نقله يكون بل ،لغريه تقالهان ّصحيفال 
 لنسبة حداثإ فهو له، ّاحلق نقل يراد من وبني ّاحلق ّتعلقم بني أخرى نسبة

 املساحمة عىل ّمبني بالنقل فالتعبري السابقة، النسبة لنفس نقل، ال جديدة
  .العريف والتفاهم

ّبيان إ ا     وا لك موا  ّ  لفرق ب  ا قٌ
 من تهّماهي وبيان ّاحلق تفسري يف عالماأل بني الواسع ختالفاال وقع
 ويف ثانية، جهة من وامللك احلكم منّ كل وبني بينه الفرق بيان ويف جهة،

 تشخيص يف الصغروي اختالفهم إىل إضافة ثالثة، جهة من ّاحلق قسامأ
 سوف ما وهذا ،املختلفة الفقه بوابأ يف الثالثة العناوين هذه مصاديق

 .+ ِّاملصنف كالم رشح من نتهاءالا بعد التفصيل من بيشء إليه قّنتطر
 ،ّاحلق :وهي ـ الثالثة العناوين هذه بني التفريق هذا مقامنا يف ويمكن

 :ييل ما بذكرً مجاالإ ـ واحلكم ،وامللك
 ّاحلر كملك فعال،واأل واملنافع عياناأل من ّبكل ـ ّمر كام ـ امللك ّتعلقي

 فقط، فعالباأل ّتعلقي ّ فإنهّاحلق بخالف يستأجره، ما ومنفعة وعمله، دارهل
 فسخ« بـ هّحق ّتعلقي اخليار فصاحب الفعل، منها فاملراد بالعني ّتعلق ما ذاإو

ًلباـ  ّحقه ّتعلقي ًأرضا ّحيجر ومن فعل، هو الذي »العقد ّ  وكونه بالفعل،ـ  ُ
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ّ أن ّ إالاملرهونة، بالعني ّتعلقإن  والرهانة ّوحق عامرهتا، يف غريه من أوىل
 املدين، وفاء عدم عند املرهونة العني من دينه استيفاء للمرهتنّ أن :مفاده
 هذه مراتب ضعفأو ه،ّحق عىل السلطنة له ّاحلق صاحبّ أن ، كاموهكذا
 .ّاحلق ذلك إسقاط :السلطنة
 خيتلفه ّ أنّ إالاألعيان، دون باألفعال هّتعلق يف ّاحلقك فهو احلكم اّمأ
: املوىل قال فلو ،ذلكل قابل غري هو بل ،باإلسقاط يسقط ال :نهكوب ،عنه

ّويمثل له، ّاملكلف بإسقاط يسقط ال احلكم هذاّ فإن ،»املاء رشب يباح«  له ُ
 ال اهلبة يف الطرفني كال رجوع بجواز احلكمّ فإن اهلبة، يف باجلواز عادة

 لصاحبّ فإن البيع، يف اخليارب الثابت اجلواز بخالف له، بإسقاطهام يسقط
 .بذلك ًالزما البيع فيصبح بالرجوع، هّحق إسقاط اخليار

  ّ لحق تقسيم ا شيخ
 وذكر أقسام، ثالثة إىل ّاحلق + األنصاري الشيخ ّقسم فقد :هنا من

 :وهي أحكامها،
 عنه َّعرب كام ،باملال للمعاوضة القابلة غري احلقوق :ّولاأل القسم
 سيأيت، كام ،واإلسقاط واالنتقال النقل يقبل ال ما :منه دواملرا ،+ ِّاملصنف
 .احلضانة ّوحق ب،واأل الرشعي للحاكم الوالية ّكحق وهو

 يقبل ما :منه واملراد النقل، دون اإلسقاط يقبل ما: الثاين القسم
 له ّومثل الغري، إىل النقل يقبل لكن الو العوض، ومع ،ًاناّجم اإلسقاط
 .الشفعة ّوحق اراخلي ّبحق + ِّاملصنف

 الشيخ عنه ّوعرب واإلسقاط، نتقالالوا النقل يقبل ما: الثالث القسم
 ًأرضا ّحجر فمن التحجري، ّبحق هلا ّومثل ،»نتقاللال القابلة احلقوق«بـ +

 وينتقل عوض، ودون ،بعوض ّاحلق هذا نقل ويمكنه هبا، ةّاألولوي له يكون
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١٨٦

 .ًاأيض إسقاطه يمكنه كام ،رثإلبا الورثة إىل
 :ييل، كام حكمه مع قسمّ كل إىل ّتعرضن وسوف
  يقبل ا عاوضة با ال ال ما: ّولالقسم األ
 النقل يقبل ال الذي ّاحلق :هو احلقوق من القسم هذا من املراد
 لصاحبه يمكن فال ،ختيارا غريب أو ختياراب ؛بدونه أو بعوض ،واإلسقاط

 ،رثإب الغري إىل ينتقلّأنه ال   كام،غريه إىل ينقله نأ وال نفسه، عن يسقطه نأ
 ّبحق + ِّاملصنف له لَّومث ،ضطراريالا نتقالالا وسائل من نحوهأو 

 ّوحق الباكر، البنت عىل ّواجلد ولألب ،الرشعي للحاكم الثابت الوالية
 ّامليت، ّلويص الثابت الوصاية ّحق ُومثلهام نة،ّمعي ةّملد لولدها ّاألم حضانة
؛ إذ احلقوق من وغريمها للرشائط، اجلامع قايضلل الثابت القضاوة ّوحق
 يسقطوا نأ :القايض أو ّالويص أو ّماأل أو ّاجلد أو باأل أو للحاكم ليس
 من إىل ّاحلق حدهمأ ينقل نأ رّيتصو بل ال غريهم، إىل ينقلوه أو همّحق

 فال ،ّاحلق لذلك ًواجدا يكونّنه إ ؛ إذغريه عن ًفضال ،العنوان يف يامثله
 خر،آ حاكم إىل الوالية ّحق ينقل نأ الرشعي للحاكم فليس له، لهلنق معنى
 ،ّاحلق لذلك واجدّ ألنه مثله؛ ٍقاض إىل هّحق ينقل نأ للقايض وليس

 .له العنوان ثبوت بمقتىض
 ما ال«بـ واإلسقاط النقل يقبل ال الذي ّاحلق عن + ِّاملصنف َّوعرب

 إسقاطها، أو لنقلهاّ إما وقاحلق عىل املعاوضة لكون ؛»باملال املعاوضة يقبل
 وال لالنق يقبل فهو ال املعاوضة يقبل ال ّاحلق من النوع هذا دام فام

 .)١(اإلسقاط
                                                 

 .٥٧، ص١ج: يد اليزدي، السحاشية املكاسب: راجع) ١(
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 بعض :هو »املعاوضة يقبل ال ما« من ِّاملصنف مراد ّنإ: قالُي نأ ويمكن
 ّحق يف ُيقال قد كام ،)١(عوض دون لكن والنقل اإلسقاط تقبل التي احلقوق
 جواز إىل تبعه ومن +ّ احليل ّالعالمة ذهب؛ إذ تالزوجا بني القسم
 دون لكن ،هتاّرض إىل نقله أو ،زوجها عن القسم ّحق الزوجة إسقاط
 ّولاأل القسم من + ِّاملصنف مراد يكون :الوجه هذا عىل وبناء ،)٢(عوض

 . ًاناّجم والنقل اإلسقاط لِبَق نإو املعاوضة، يقبل ال ما :هو احلقوق من
 :بإشكالني التفسري هذا عىل شكلُأ ولكن
 الوالية ّبحق + ِّاملصنف متثيل بمالحظة الظاهر، خالف ّنهأ :ّولاأل

 ما ال ،ًمطلقا والنقل اإلسقاط يقبل ا المل إرادته عىلّ يدل هوف واحلضانة،
  .ًاناّجم يقبلهام
 يف صحيح غريّ أنه مع ـ ّ فإنهخيفى؛ ما ال وفيه«: + اليزدي ّالسيد قال

 ذكرنا، ما :+ مراده ّأن الظاهرّ فإن العبارة، ظاهر خالف ـ نفسه ِّحد
 .)٣(»ّفتدبر

 واإلسقاط النقل تقبل التي احلقوق هذه ملثل صغرى وجود عدم :الثاين
 . عليه دليل فال القسم ّحق يف ذكر ماّأما  فقط، عوض بال

 الكربى هلذه صغرى وجود عىل دليل ناّيدل مل«: + اخلوئي ّالسيد قال
                                                 

 الشيخ اخلونساري يف حاشيته عىل + ذهب إىل هذا الرأي يف تفسري كالم املصنف) ١(
 ).١٧ص: احلاشية األوىل عىل مكاسب الشيخ األنصاري: الحظ(. املكاسب

ّذهب العالمة احليل) ٢( ّ إىل عدم جواز املعاوضة عىل حق القسم، وعلله الشهيد + ّ ّ
: راجع(  وال منفعة،ً كون الزوج عندها، وهو ليس عينا: هوضّ املعوّ بأن+ الثاين

 ).٤٢٤، ص٥ ج:ّالروضة البهية؛ و٩٤، ص٣ج: قواعد األحكام
 .٥٧، ص١ج: حاشية املكاسب) ٣(
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١٨٨

 .)١(»القبيل هذا من كونه عىل دليل فال القسم ّحقّأما و اخلارج، يف
 مل نإف«: + ِّاملصنف قول يفـ  املعاوضة من املرادّ أن :إىل التنبيه ينبغيو
 ،شخص إىل يشء انتقال :من منها يفهم ما ليسـ  »باملال املعاوضة تقبل
 مقابل ّاحلق بنقل ختصاصهاا مّليتوه ؛اآلخر الشخص إىل نتقلا ما مقابل
 املعاوضة من املراد، بل ّاحلق وبني املبيع بني فيها املعاوضة فتصدق املبيع،
 مقابل ًماال الشخص بذلبأن ي ًأيضا، ٍبعوض ّاحلق إسقاط يشمل ما :هنا

 العوض، باذل إىل منه ّاحلق ينتقل أن دون ،هّحلق ّاحلق صاحب إسقاط
 ابلمق يف يبذل العوض لكون ؛ّاحلق إسقاط عىل املعاوضة طلقتأف

 .باالنتقال املعاوضة حصول :ذلك يعني وال االسقاط،
 النقل يشمل ماـ  ِّاملصنف كالم يفـ  املعاوضة من املراد فيكون :وعليه
 ما ال :هو باملال املعاوضة يقبل ال الذي ّاحلق من مراده فيكون واإلسقاط،

 يف املعاوضة يقبل ما ال + الشيخ جعل :هنا ومن واإلسقاط، النقل يقبل
 .النقل دون ،سقاطإلا يقبل الذي الثاين القسم قبال يف ّولاأل قسمال

  ًعوضا القسم هذا وقوع عدم د ل
 يف ًعوضا وقوعها بعدم :احلقوق من قسمال هذا عىل + ِّاملصنف حكم

 يفـ  )اقدس سرمه( اجلواهر وصاحب ِّاملصنف بني اخلالفّ أن :والظاهر البيع،
 أن ال :يبدو إذ ؛)٢(احلقوق من النوع اهذ يشملال ـ  ًعوضا احلقوق وقوع
 + اجلواهر صاحب له قّيتطر مل ولذا ،ًعوضا وقوعه ةّصح عدم يف شبهة
 احلقوق من النوع هذا اعتباره لعدم ذلك يكون أن يمكن بل ،عنه نقلناه فيام

 .ًالحقا له ّتعرضن سوفو ،األعالم من عدد عليه كام ،ًأساسا
                                                 

 .٣٩:ص، ٢ج: مصباح الفقاهة) ١(
 .٩، ص٢ج: رشاد الطالب إىل التعليق عىل املكاسبإ: راجع )٢(
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 البيع يف ًعوضا احلقوق من سمالق هذا وقوع عدم يف الوجهّأما 
 يمكن فال ،عنه نفكاكها يمكن وال ،بصاحبه ٌقائم ّاحلق هذاّن إ إذ فواضح؛

 يعترب أن يمكن بل ال للغري، متليك البيعّ أن مع العوض، صاحب إىل نقله
 لبذل عقالئي رّمرب وجود لعدم العقالء؛ عند ًماال احلقوق من النوع هذا
ّ أن مع عنه، إسقاطه وال نقله يمكن وال ،بصاحبه ًقائام يكون ما إزاء املال
 الوالية ّحق مقابل الرشعي للحاكم كتابه ّملكي فمن بامل، مال مبادلة البيع

ال ـ  غريه إىل نقله وال ،عنه إسقاطه للحاكم يمكن ال والذيـ  له الثابت
 .ًأصال مبادلة حتصل مل بل ،باملً ماال بادلّنه أ :عليه يصدق
 عدم جهة من لذلك قبوله عدم يكون أن ّالبد«: + كيماحل ّالسيد قال
 البيع يف ًعوضا يكون  ألنصالحيته فعدم :وحينئذ العقالء، عند ًماال كونه
 ّلئال بإزائه، املال بذل ّحيص بحيث يكون أن العوض يفّ البد إذ ؛ظاهر
 . )١(»وغريه ّاحلق بني فرق دون من ،بالباطل للامل ًأكال ّاملعوض أكل يكون

  ا قوق القابلة  إلسقاط دون ا قل االختياري: لقسم ا ا ا
 تقبل التي وهي احلقوق، من الثاين القسم إىل + ِّاملصنف ّتعرض
 َّوعرب ،ّاحلق صاحب غري إىل النقل تقبل أن دون وبدونه،  ٍٍبعوض اإلسقاط

 من املرادّ أن :َّمر فيام ذكرنا وقد ،»النقل تقبل مل لو وكذا«: بقوله عنها
 ًقابال يكون ما فيقابلها واإلسقاط، النقل ّيعم ما :ّولاأل القسم يف ملعاوضةا

   النقل تقبلال  التي احلقوق من املراد فيكون لكليهام، أو األمرين ألحد
ما ّ ألن ؛بذلك حّيرص مل نإو ،فقط سقاطإلا تقبل ما :هي ـ املقابلة بقرينة ـ
 أن اّوإم ،سبق فيام ذكره وقد ،ًأيضا اإلسقاط يقبل أن الّ إما :النقل يقبل ال

                                                 
 .٩ص: هنج الفقاهة) ١(
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١٩٠

 .القسم هذا وهو يقبله،
 النقل يقبل كونه الب :ّولاأل القسم مع احلقوق من القسم هذا فيشرتك
 إذا ضطراريالا واالنتقال اإلسقاط يقبل نهكوب :عنه وخيتلف االختياري،

 .ونحوه كاإلرث ،سببه ّقق حتما
 ّحق من واملراد اخليار، ّوحق الشفعة ّبحق :ّاحلق هلذا +  الشيخ لَّومث
 باعها لو فيام رشيكه ةّبحص ّتعلقوامل ،للرشيك املجعول ّاحلق: هو الشفعة

 الذي الثمن ببذل كهاّويتمل املشرتي من ينتزعها أن للرشيكّ فإن غريه،ل
 . )١(»الشفيع«بـ الشفعة ّحق صاحب ّويسمى رشيكه، إىل البائع دفعه

 عقد فسخ يف هاميكل أو ّالبيعني ألحد الثابت ّاحلق فهو اخليار، ّحقّأما 
 .املثمن أو بالثمن والرجوع البيع
 املعاوضة رّنتصو أن لنا + ِّاملصنف ذكره الذي التمثيل خالل منو
 ثمنها وجيعل ًدارا، عمرو من ٌزيد شرتيبأن ي :وذلك ،احلقوق هذه عىل

 روعم اشرتاها تيّوال خالد، رشيكه ةّحص يف له الثابت الشفعة ّحق إسقاط
 ّحلق إسقاطك مقابل داري أبيعك«: لزيد )البائع( عمرو فيقول خالد، من

 باع لو كام ،اخليار يف الكالم وكذلك ،»رشيكك من أنا اشرتيته فيام الشفعة
 املشرتي وأراد ًمثال، للبائع ًاثابت الرشط خيار ّحق وكان لعمرو، كتابه ٌزيد
 إسقاطه مقابل يف ،)ياراخل صاحب( لزيد ًثوبا فيبيع اخليار، هذا يسقط أن

 .خلياره
 لوقوع ٌوجه يبقى فال ،النقل يقبل ال احلقوق من النوع هذا كان ّاملو
 رّيتصو وهو نقله،، ال ّاحلق إسقاط :اهّمؤد يكون نأّ إال ،ًعوضا احلقوق هذه
 :نحوين عىل

                                                 
 .٧٧٦، ص٤ج: اإلسالمرشائع : راجع) ١(
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 لو كام ،ّاحلق عليه من هو ّاملعوض صاحب يكون نأ :األوىل الصورة
 عمرو يبيعّثم  العقد، هذا يف اخليار ّحق لزيد وثبت عمرو، إىل داره زيد باع
 .العقد فسخ يف ّحلقه زيد إسقاط ثمنه ويكون ،ًكتابا لزيد

 لو كام ،ّاحلق عليه من غري ّاملعوض صاحب يكون نأ :الثانية الصورة
 معاملته يف لزيد الثابت اخليار ّحق إسقاط ثمنه وجعل ًكتابا، لزيد خالد باع
 .السابق املثال يف عمرو مع

 ؛ّفللمصن مرادة غري الثانية الصورةّ أن :إىل ّالرشاح بعض ذهب وقد
 ببطالن ًعوضا احلقوق من القسم هذا وقوع عدم عىل استدالله إىل ًنظرا
 ٍآن يف ّاحلق عليه ومن ّاحلق صاحب وكونه نفسه، عىل شخصال طّتسل

 غري ّملعوضا صاحب كان لو فيام وارد غري شكالإلا هذاّ أن مع واحد،
 كالم من ذلك يستفد مل ّاملحشني ةّجلأ بعضّ أن ّ إال.)١(ّاحلق صاحب
 .)٢(عىّاملد من ّأخص ّبالتسلط استداللهّ بأن :شكلأف ،ِّاملصنف
 احلقوق من القسم هذا وقوع من + ِّاملصنف منع فقد :حالّ كل وعىل
 مل لو ـ ًعوضا جعلها عدم يف إشكال ال :أي ـ وكذا«: قال، حيث ًعوضا
 .»الغري متليك البيعّ ألن اخليار؛ ّوحق الشفعة ّكحق النقل، تقبل

  ًعوضا القسم هذا وقوع عدم   ا  ل
 هذا وقوع من املنعّ أن :القسم هذا يف + الشيخ كالم جممل من ستفادي
 .فيه الطرفني من التمليك ّقق حتعدم يف يكمن البيع يف ًعوضا القسم

 متليك البيعّ أن :إىلـ  األعالم لبعض ًاخالفـ  ِّاملصنف ذهب: توضيحه
                                                 

 .١٥٠، ص٢ج: هداية الطالب: راجع) ١(
 .٥٧، ص١ج: ، السيد اليزديحاشية املكاسب: راجع) ٢(
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١٩٢

 جيب واملشرتي البائع من  ًّكالّ أن يرى، حيث ّاملعوضو العوض من ٍّلكل
ّ أن :ذكرنا أن سبق وقد املبادلة، معنى يصدقّ حتى بيده ما اآلخر ّيملك أن

 ويربطه ّاملعوض من ّملكيته حبل البائع ّيفك أن :هو ّلكيةامل يف املبادلة معنى
 ويربطه العوض من ّملكيته حبل ّيفك املشرتي وكذلك ض،بالعو

 .البيع يصدق، ال الطرفني من ٍّ لكلالتمليك هذا يصدق مل وما ،ّاملعوضب
 فالبائع املشرتي، طرف من التمليك هذا يصدق فال ،فيه نحن فيام اّمأ
 لعدم ؛مقابله ًشيئا املشرتي هكّيمل، ال ّاملعوض املشرتي ّيملك عندما
 هّبحق الكتاب يبادل فمن ،والتمليك للنقل احلقوق من القسم ذاه ةّصالحي

ّأما  االختياري، للنقل اخليار قبول لعدم يشء؛ ملكه يف يدخل ال ،اخليار يف
 ،املشرتي طرف من التمليك ّحققيت فال : وعليه،ًمتليكا ليس فهو إسقاطه

 .البيع عنوان املبادلة هذه مثل عىل يصدق وال
 ّوحق الشفعة ّكحق النقل، تقبل مل لو وكذا«: + ِّاملصنف قال ولذا
 .»الغري متليك البيعّ ألن اخليار؛

   إش ل صاحب ا واهر
 إىل ،»عليه هو من عىل الدين ببيع ينقض وال«: بقوله + ِّاملصنف أشار

 الذي + الغطاء كاشف أستاذه عىل + اجلواهر صاحب به أشكل ما
 واجلواب اإلشكال هذا وبيان ع،البي يف ًعوضا احلقوق وقوع منع :إىل ذهب
 :فنقول التفصيل، من ًشيئا بّيتطل عليه

 وقوع عدم :إىل ـ األقوال بيان يف ّتقدم كام ـ الغطاء كاشف الشيخ ذهب
 ّأهنا ال :فالظاهر احلقوقّأما و«: فقال البيع، يف ًضاّمعو وال ًعوضا احلقوق

 رجعأ فقد ،)١(»امللك من دريتبا فال ،فيها ّلكيةامل خلفاء ًمثمنا؛ وال ًثمنا تقع
                                                 

 .١٣٢ص: ّمة ابن املطهرّرشح الشيخ جعفر عىل قواعد العال )١( 
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ّ أن يرىّ بأنه يشعر بام ،ّلكيةامل خفاء إىل البيع يف ًمثمنا ال وًثمنا وقوعها عدم
 احلقوق تصلح فال ،سواء ّحد عىل واملشرتي البائع طرف من متليك البيع
 .فيها ّلكيةامل خلفاء ؛للنقل
 يف ًعوضا احلقوق وقوع ةّصح اختار اجلواهر صاحب تلميذهّ أن ّإال
  :وجوه بثالثة ذلك عىل ّواستدل البيع،

 مطلق البيع يف العوض كون عىل ّالدال والفتاوى ّاألدلة إطالق :ّاألول
ًشخصيا منفعة، أو عني من ،املقابل  الفرق حرص من يظهر كام ،ًاّكلي أم كان ّ
 عىل ّفيدل البيع، يف ّاملعوض يف ّالعينية اشرتاط يف اإلجارةو البيع بني
 .ّللحق الشامل العوض، جهة من طالقاإل

 اخليار ّبحق العني عىل الصلح جواز من ذكروه بام االستشهاد: الثاين
 البيع، يف ًعوضا احلقوق وقوع جواز عن ٌكاشف وهو والتحجري، والشفعة

 ووقوعها احلقوق عىل الصلح بني الفرق بوجود اجلواهر صاحب َّأقروإن 
 مبارشة، هسقوطـ  ّاحلق إسقاط ىلعـ  الصلح ىّمؤدّن إ ؛ إذالبيع يف ًعوضا
  ما ٍحلظة يف ّاحلق كّمتل إىل ّيؤدي؛ إذ البيع بخالف اآلخر، إىل ينتقل أن دون

 إذ ال؛ البيع يف ًعوضا احلقوق وقوع يف ّخيل ال الفرق هذا ّنإّ إال سقوطه،ّثم 
 .كهاّمتل من مانع

 اجلواهر صاحب مناقشة هتّتوج بالذات النقطة هذه ومن: الثالث
 البيع كون :هو ًعوضا احلقوق وقوع عن منعه ّرسّ أن :اعترب، حيث ستاذهأل
 رّيتصو بل ال النقل، تقبلال  التي احلقوق ينقل أن يعقل فال ،النواقل من
 بتسامل عليه فأشكل ،البيع ال الصلح يف يكون وهو اإلسقاط،ّ إال فيها

ّ ذمة يف زيدل كان لو كام ،عليه هو من عىل الدين بيع ةّصح عىل الفقهاء
 عمرو عىل دينه يبيع أن )الدين صاحب( لزيد ّصحي ّ فإنهدنانري، مخسة عمرو
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 .عمروّ ذمة عن الدين سقوط إىل ذلك ّيؤديو منها، ّبأقل أو القيمة بنفس
  الكّ أن :اهمعنف املسقطات، من وليس النواقل من البيع كان فلو :وعليه

 برأي ـ ّصحي وال اآلخر، الطرف ّملكية يف يدخل أنّ البد العوضني من
 واملحذور ته؛ّذم يف هو ملن ًمملوكا صار الدينّ أن نعترب أن ـ اجلواهر صاحب

 غريه كهّيمل ملا نفسه عىل ًمالكا اإلنسان صريورة إمكان عدم :هو ذلك يف
 الدين ببيع قبلنا ما فإذا ًعوضا، ّاحلق جعل يف املحذور نفس وهو عليه،

 به قبلنا وإن ًأيضا، ّاحلق يف نتجاوزه أن علينا غيينب اإلشكال، هذا وجتاوزنا
 عليه، هو من عىل الدين بيع ونمنع ،ًأيضا الدين يف نقبله أنّ فالبد ّاحلق يف

 .الفقهاء فتاوى خالف وهو
 ّ رصحما والفتاوى ّاألدلة إطالق من فالظاهر الثمنّأما «: اجلواهر يف قال

 والعني ّوالكيل الشخيص فيه خلفيد املقابل، طلقمّ أنه من املصابيح يف به
 ٍّ لكليقع الصلح،و اإلجارةك ذلك إىل بالنسبة حينئذ البيع فيكون املنفعة،و

 البيع ّفيختص ،ّاملعوض يف الفرق امّوإن اجلهة، هذه من بينهام فرق الو ،منهام
 يف ،نعم ....هبام يقع، كام عليهام الصلح يقعو باملنفعة، اإلجارةو بالعني،
ًحقا، كونه عدم اعتبار األستاذ رشح  من عرفته ملا منع؛ من خيلوّ أنه ال مع ّ

 عىل وقوعه يف إشكال ال الذي كالصلح لكونه املقتيض املزبور اإلطالق
 بني فرق غري من وغريه، البيع يف ًثمنا وقوعها ةّصح يبعد فال ،احلقوق
 سقوطهام معنى عىل والشفعة اخليار ّبحق العني كبيع ،سقوطها ذلك اقتضاء
 إىلـ  املنع يفـ  + نظره وكان ونحوه، التحجري ّكحق ،نقلها اقتضائه وبني
 الصلح، بخالف ،املسقطات من ال النواقل من البيع كون ةّمعلومي باعتبار ؛ّولاأل

 حينئذ اقتضائه يف ريب وال عليه، هو من عىل الدين )١(بيع البيعمن ّ أن :وفيه
                                                 

 .، وما أثبتناه هو الصحيح<... البيع بيع الدينّأن>:  يف األصل)١(
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 عليه، غريه يملكه ما نفسه عىل ملكي ال اإلنسانّ أن باعتبار ولو اإلسقاط،
 .)١(»أعلم واهللا والشفعة، اخليار ّحق نحو يف رّيقر بعينهالذي 

 :ييل ما يف + اجلواهر صاحب ذكره ما تلخيص ويمكن
، اإلسقاط نحو عىل كان سواء ًعوضا، ّاحلق جعل جواز اختارّنه إ .١

 ّحق يفام  ك،والتمليك النقل نحو عىل أو والشفعة، اخليار ّحق يفكام 
 .التحجري
 النقلّ أن :عىلـ  ًعوضا احلقوق وقوع عنـ  الغطاء كاشف منع محل .٢

 .املسقطاتمن  ال النواقل من والبيع اإلسقاط، وجه عىل يكون احلقوق يف
َنقض .٣  ؛عليه هو من عىل الدين ببيع :»النواقل من البيع ّإن« قوله عىل َ
 يف ملا ًمالكا الشخص كون لعدم الدين؛ لصاحب ًمتليكا كونه رّيتصو إذ ال
 .ًعوضا ّاحلق جعل حمذور نفس وهو ته،ّذم

 عىل وبناء النواقل، من البيع بكون القائلني من ِّاملصنفّ أن إىل ًونظرا
 ّفيتعني البيع، يف ًعوضاـ  للنقل القابلة الغريـ  احلقوق وقوع من منع :ذلك
 :ييل فيام إليه ّرضتع ما وهو اجلواهر، صاحب ذكره ما عىل اإلجابة عليه

   ا صنف   إش ل صاحب ا واهرجواب 
 بيع بني بالتفريق :+ اجلواهر صاحب به نقض ما عىل ِّاملصنف أجاب

 الدين بيعّ أن :إىل وذهب ًعوضا، ّاحلق جعل وبني ،عليه هو من عىل الدين
 من البيع كون ينايف لكي له، ًإسقاطا بكونه ينحرص عليه ال هو من عىل
 من إىل ًومتليكا للدين ًنقال يكون أن يمكن بل ،املسقطاتمن  ل الالنواق
ّ أن باعتبار يسقطّثم  املدين،ّ ذمة إىل الدائن ّملكية من فينتقل الدين، عليه

                                                 
 .٢٠٩، ص٢٢ج: جواهر الكالم) ١(
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 يسقطّثم  ته،ّذم إىل فينتقل املدين، ةّبذم ويربطها بالدين علقتهّ حيل الدائن
 هذه ّتشكل ال: يهوعل األساس، من له إسقاط الدين بيعّ أن  ال،بذلك
 من وغريهم + ِّواملصنف الغطاء كاشف إليه ذهب ملا ًنقضا املسألة
 .املسقطاتمن  النواقل ال من البيع كون من ،الفقهاء
 :ًاسقاطإ، ال ًمتليكا عليه هو نمل الدين بيع كون إمكان عىل يشهد ّاومم
 كونه بني )١(اإلبراء يف دّترد، حيث القواعد يف + الثاين الشهيد ُكالم

 بيانه معرض يف الشهيد ذكر فقد ،له ًمتليكا أو املدين،ّ ذمة عن للدين ًإسقاطا
 ،»األصلني دليل بحسب فيه احلكم فيختلف أصلني، بني  اليشء دّترد« لو ملا

 متليك؟ أو إسقاط هو هل اإلبراء،: أصلني بني دّاملرتد ومن«: + فقال
 ّبرده، ّارتد القبول اعتربنا  فإنوعدمه، القبول إىل احتياجه: عليه عّويتفر
 التمليك وعىل اإلسقاط، عىل جائز بوكالته املربئ عن العقد املربئ ّوتويل
 .)٢(»الطرفني ّتويل جواز عىل يبنى

 ّلكيةاملب عليه هو من إىل الدين متليك كون عن كاشف دّالرتد وهذا
 معنى إذ ال ؛اطاإلسق وبني بينه الشهيد دّرد ملا ّوإال ًعقال، ًممكنا ّعتباريةاال

 نقل إمكان عىل شاهد فهذا:  وعليهواملمتنع، ًعقال املمكن بني دّللرتد
 دون باإلسقاط الدين بيع + اجلواهر صاحب حلرص وجه فال ،الدين

 .فيه حمتملني الوجهان دام ما التمليك
 هو من عىل الدين ببيعـ  اجلواهر صاحب استشهاد ّصحي فال :وعليه

                                                 
ّإيقاع يقوم به من ثبت له حق أو دين عىل شخص آخر بإبراء :  هو،ملراد من اإلبراءا) ١(

 واحلقوق القابلة ،ّ الديون املالية:ق هبا، وأبرز مصاديقهّ وإسقاطه ملا تعل،تهّذم
 .لإلسقاط، كأن يكون لزيد دين عىل عمرو، فيبادر زيد إىل إسقاط دينه

 .٢٩٢، ص١ج: القواعد والفوائد) ٢(
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 لكون البيع؛ يف ًعوضا احلقوق من القسم هذا جعل إمكان عىلـ  عليه
 ًبناءو اإلسقاط،ّ إال يقبل ال الذي ّاحلق بخالف ،التمليك فيه يمكن الدين
؛ إذ حاله عىل ٍباق احلقوق من القسم هذا نقل يف اإلشكالّ فإن :ذلك عىل
 .النقل يقبل ال الذي ّاحلق لنقل حّمصح فال ،للغري ٌومتليك ٌنقل البيع

  ّهري ب  بيع ا ين ونقل ا قالفارق ا و
 إبداء إىل يستند أنّ البد + ِّاملصنف من اجلواب هذاّ فإن :وبالطبع

  .ّاحلق نقل وبني ،عليه هو من إىل الدين نقل بني ّجوهري فارق
 نقل بخالف ًممكنا، عليه هو من إىل الدين نقل جعل الذي ّالرس هو فام
 هو من إىل ّاحلق نقل من يمنعي  الذاملانع هو وما عليه؟ هو من إىل ّاحلق
 الدين؟ نقل دون عليه،

 يف عنها تلفخي ّاحلق يف النسبة نوعّن إ :ييل بام ذلك عىل + أجاب
 وصاحب ،ّاحلق ّتعلقم: هي أطراف، بثالثة ّتتقوم ّاحلق يف النسبةف امللك،
 .احلق عليه ومن ،ّاحلق له من: مها النسبة هذه وطرفا .ّاحلق عليه ومن ،ّاحلق
 ًسلطانا بذاهتا تستبطن فهي ّوالتسلط، االستعالء من نوع فيها النسبة هذهو

 كاألب بالتضايف، املتقابلني من النسبة هذه طريف ّإن: ُقل أو ،عليه ًطاّومسل
 جتامعهاما يمتنع املتقابلنيّ فإن :معروف هو وكام واملعلول، ةّوالعل بن،الوا
 ًبنااو البنه ًأبا األب يكون نأ يعقل فكام ال واحدة، جهة من واحدّ حمل يف
 :الشخص يكون أن يمكن ذلك الك ،له ًومعلولة ملعلوهلا ًةّعل ةّالعل وال له،
 .عليه ّاملسلط وهو السلطان، هو

 سلطنة« ّاحلق بكون + ِّاملصنف عنه ّعرب وقد ،ّاحلق إىل بالنسبة هذا
ّ أنه ؛ إذهأموال عىل املحجور سلطنة يف، كام ةّشأني ليستّأهنا :  بمعنى،»ةّفعلي

 يف السلطنة بل ،ًفعال فيها ّترصفال عن حمجور ،ًشأنا هأموال عىل ّمسلط
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 .فيها ًاواحد عليه طّواملسل السلطان يكون أن يعقل فال ،نافذة ةّفعلي ّاحلق
 املالك بني ّاعتبارية نسبة :عن عبارة فهو امللك، إىل بالنسبةّأما 
 يف عليه مملوك أو ،ثالث طرف إىل حتتاج وال والدار، زيد وبني واململوك،

 املنفعة، أو العني هو واململوك الشخص، هو فاملالك النسبة، هذه ّققحت
 الدائن، هو املالك :الدين مثال ففي:  وعليهًقطعا، املالك غري وهي

 للدين ّملكيته الدائن نقل ما فإذا ين،ِاملدّ ذمة يف الذي الدين هو واململوك
 ًمالكا املدين يكون باملدين، وربطه منه للدين ّكيتهمل حبل ّوفك املدين، إىل

 مها بل ،واململوك املالك ادّاحت ذلك بّيسب وال ته،ّذم يف الذي للدين
 إىل تاجحي ال الدين ّتعلقم وبني املدين بني ّلكيةامل نسبة ّحققفت متغايران،

 .ّاحلق بخالف ،)التعبري ّصح إن ؛عليه مملوك( ثالث طرف
 بحسب ـ السلطنة ّنإ«: ِّاملصنف أفاده ما بيان يف صفهايناأل ّحقق املقال
 غاية ،بنفسها ىّتتعد وال االستعالء، بحرف ةّتعديامل املعاين منـ  مفهومها
 السلطنة فله رة،ّاملحج كاألرض األعيان من ٌعني تارة هاّتعلقم ّأن :األمر
 اخليار ذيلف ،األشخاص من شخص وأخرى ّومتلكها، بإحيائها عليها

 املشرتي عىل سلطنة وللرشيك عقده، ّبحل ّاحلق عليه من عىل سلطنةال
 .الثمن ببذل اشرتاه ما كّبتمل

 أو ًاّخارجي ًعينا اململوك كان سواء ،بنفسها ىّتتعد اّ فإهنّلكيةامل بخالف
 كون لزم إليه انتقلت إذا شخص عىل شخص سلطنة فمثل ،ًياّذم ًياّكل

 .حمال وهو ،متقابالن عنوانان فيه تمعفيج عليه، ًطاّومسل ًطاّمسل الشخص
، اململوك غري املالكّ فإن نفسه،ّ ذمة يف ملا اإلنسان ملك إذا ما بخالف

 عنوان إىل ّلكيةامل عنوان ّقق حتيف حاجة وال متقابلني، عنوانني ادّاحت يلزمفال 
 شخص يف عليه واململوك املالك عنوان اجتامع يلزمّ حتى عليه اململوك
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 .)١(»واحد
 تهّذم يف ملا الشخص ملك من ّعقيل مانع أن ال :ذلك من صّفتلخ ،ذنإ

 بيع َّصح ولذا ؛ّالذمة عن سقوطه ذلك أثر ويكون ،ّعتباريةاال ّلكيةاملب
 هذه لكن ته،ّذم يف ملا ًمالكا الشخص فيكون عليه، هو من عىل الدين

 سقوط ىسو هلا ثرأ وال ما، ًوآنا واحدة للحظة تكون بل ،ّتستمر الّلكيةامل
 من إىل ّاحلق نقل من يمنع ٌّعقيل ٌمانع فيوجد ّاحلق يف ّأما ،ّالذمة عن الدين
 .عليه هو

ّ أن :يعني«:  ـ ِّاملصنف كالم بيان يفـ  + اينيگالبگال ّالسيد قال
 ّاحلق جعل بخالف عليه، كان ما سقوط وأثره ،ما ًآنا ًمالكا يصري املشرتي
 .)٢(»ما ًآناّ حتى فيه امللك ّقق حتيمكن ال ّ فإنهًعوضا؛

 من ًمانعا + اجلواهر صاحب جعله ما متامية عدم :ضحّات البيان وهبذا
 يملكه ملا ًمالكا اإلنسان كون ةّصح عدم وهو عليه، هو من إىل الدين متليك
 طرف إىل حتتاج ال امللك يف النسبةّ أن :هو تهّمتامي عدم ووجه غريه، عليه
 املالك قيام يمتنعّ حتى ،»عليه ًمملوكا« يكون واململوك املالك غري آخر
 ،واململوك املالك بني ّاعتبارية نسبة هي بل ،واحدّ حمل يف »عليه اململوك«و

 ما، ًآنا ّعتباريةاال ّلكيةاملب تهّذم يف ملا ًمالكا اإلنسان يكون أن ويمكن
 .ّاحلق بخالف
 يف امل ًمالكا يكون أن يعقلّ أنه :واحلاصل«: + ِّاملصنف قال :وهلذا

 هذا ّأن: ّوالرس ،نفسه عىل ّيتسلط أن يعقل وال السقوط، متليكه ّفيؤثر ّذمته
 امللك، بخالف واحد، بشخص طرفيها قيام يعقل فعلية ال سلطنة ّاحلق

                                                 
 .٥٤، ص١ج: ، السيد اليزديشية املكاسبحا) ١(
 .٢٩ص: بلغة الطالب) ٢(
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٢٠٠

 يستحيلّ حتى عليه يملك من إىل حيتاج وال واململوك، املالك بني نسبة اّفإهن
 .»فافهم عليه، واململوك املالك ّاحتاد

 من البيان هذا جعلوا قنيّواملعل ّالرشاح غلبأّ أن إىل :اإلشارة وجتدر
 يف ًعوضا للنقل قابلةال غري احلقوق وقوع عدم عىل آخر ًدليال  ِّاملصنف
 يف ذلك ّقق حتوعدم ،الطرفني من ًمتليكا البيع كون من ذكره ما بعد ،البيع
 )١(ّاملدعى منّ أخص بعضهم اعتربه :ذلك عىل ًوبناء احلقوق، من القسم هذا

 عليه يرد فال غريه إىل نقلهّأما  ،ّاحلق عليه من إىل ّاحلق بنقل ّخيتص لكونه
 هذا البعض عتربا فيام ،عليه طّواملسل طّاملسل ادّاحت لعدم اإلشكال؛ هذا

 مقام يف ّأنهو جديد، دليل بيان + ّفاملصن إرادة عدم عىل ًدليال اإلشكال
 هو إليه املنقول كان لو فيامـ  عليه ردي ّأنهو اإلشكال، نفس وتوضيح بيان

 طّاملسل بني ٌادّاحتّ أنه ـ البيع يف ينقل ا المل ًنقال كونه إىل إضافة ،ّاحلق صاحب
 .)٢(عليه طّواملسل
؛ سبق ملا ًتتميام وليس بل ،آخر ًدليال ليسّ أنه :يرى ةّجلاأل بعضّ أن ّإال

 النواقل، من البيع كون إثبات ّمجردب تثبت ّاحلق هذا نقل ةّصح عدم ّإن إذ
 ذهب ما عىل للجواب وتعميق وامللك، البيع بني للفرق بيانّ أنه :فالظاهر

 .+ اجلواهر صاحبإليه 
 عدم عىل لالستدالل ًتتميام ليس البيان هذا«: +  احلكيم ّالسيد قال
 إثبات ّمجردب ّيتم ذلكّ ألن ؛ًعوضا نتقالالا يقبل ال الذي ّاحلق جعل جواز
 إىل ّاحلق  انتقال جواز عدم إثبات عىل ّتوقفي وال ،النواقل من البيع كون
 عىل يكون الذي ّاحلق جعل خصوص يف ليس الكالمّ أن مع عليه، هو من

                                                 
 .٥٧، ص١ج: ، السيد اليزديحاشية املكاسب: راجع) ١(
 .١٥٠، ص٢ج: هداية الطالب: راجع) ٢(



  ٢٠١..............................................................ًعوضا وجعلها احلقوق

 

 إىل ّاحلق انتقال امتناع إثبات إىل ليحتاج البيع، يف ماله عن ًعوضا شخص
 جواز يف ّاحلقو امللك بني الفرق إبداء املرادّ أن :فالظاهر عليه، هو من

 ّصحيّ مما كان نإو ،ّاحلق يف ذلك جواز وعدم ،عليه هو من إىل امللك انتقال
 .)١(» عليه هو من غري إىل نقله

 من مزيد يأيت وسوف الثاين، القسم يف +  ِّاملصنف أفاده ما بيان هذا
 ،الشيخ كالم عىل نيّحققوامل األعالم أورده ما بعض بيان مع له التوضيح

 . تعاىلاهللا شاء إن املسألة انبي من االنتهاء عند
  ما يقبل ا قل واإلسقاط: القسم ا الث

 بيان إىلـ  احلقوق من السابقني للقسمني بيانه بعدـ  ِّاملصنف ّتعرض
 ّوحق التحجري ّكحق باملال، مقابلته ّيصح ما: وهو منها، الثالث القسم
 يف باملال ّاحلق هذا يقابل أن ّصحي؛ إذ )٢(والرشط القصاص ّوحق الرهانة
 ينقل أن له ّصحي فيها، ةّاألولوي ّحق له وثبت ًأرضا ّحجر فمن الصلح،
 . باملال عليه باملصاحلة غريه إىل ّاحلق ذلك

 عني عىل الصلح ّصحيّ أنه يف إشكال فال«: + اجلواهر صاحب قال
 لذلك، املقتضية للعمومات منفعة؛ أو ٍبعني منفعة وعىل منفعة، أو ٍبعني

 التحجري ّوحق اخليار ّكحق ،ًنقال أو ًإسقاطا ّاحلق عن صلحال من ولغريه
 صور من ذلك غري أو ،منفعة أو ٍعني أو مثله، ّبحق الشفعة ّوحق
 يعلمّ حتى  ّحقّ كل عن الصلح ةّصح تقتيضّ أهنا :الظاهر بل ،ختالطاال
 إىل السبق ّكحق كثرية، أفراد ولذلك ،ًرشعا نقله أو إسقاطه جواز عدم

                                                 
 .٩ص: هنج الفقاهة) ١(
 .٥٦ص: ، السيد اليزديحاشية املكاسب: راجع) ٢(
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٢٠٢

 وغري ،البذل يف الطالق يف الرجوع ّوحق والغيبة، القذف ّوحق الوقف،
 .)١(»ذلك

 عدم :من ّتقدمامل اإلشكال احلقوق من القسم هذا عىل يرد فال :وعليه
 . باملال عليه للمعاوضة ًقابال كونه

 التحجري ّكحق لالنتقال القابلة احلقوق ّوأما«: + ِّاملصنف قال
 جواز يف ّأنّ إال الصلح، يف املالب وقوبلت النقل قبلت وإن فهي ونحوه،
 ًوعرفا، ًلغة املبايعة عويض يف املال أخذ من ً،الإشكا للبيع ًعوضا وقوعها

 أن ّيصح ِوملا ،العوضني لرشوط ّتعرضال عند الفقهاء كلامت ظهور مع
 .»املال يف الثمن حرص يف اإلجارة يف أجرة يكون

 نحو عىل البيع يف ًعوضا يقع ًتارة احلقوق من القسم هذا ّإنّثم 
 عني فيه جرى اإلسقاط نحو عىل كان  فإنالنقل، بنحو وأخرى اإلسقاط،
 وإن ،املسقطات  منالنواقل ال من البيع كون :من ،الثاين القسم يف الكالم
 .املقام يف + ِّاملصنف يقصده ما فهو النقل نحو عىل كان

  القسم هذا ةّعوضي ةّصح عدم   ا وجه
 نحو عىل ـ ًعوضا احلقوق من النوع هذا وقوع يف + استشكل قد
 من يستفاد ما ّأن :ّتقدم وقد عليها،ّ املالية صدق عدم جهة من ـ النقل

 البيع يف العوضني منّ كل كون لزوم :هو للبيع والعريف اللغوي التعريف
ّ أنه ّ إالالصلح، يف عليه املعاوضة يمكن كان وإن ّاحلق من القسم فهذا ًماال،
 نحرز مل ولو ًماال، كونه لعدم البيع؛ يف ًعوضا وقوعه ةّصحب احلكم يشكل
 .ةّصحال بعدم القايض األصل إىل نرجع ناّفإن عليه،ّ املالية صدق عدم

                                                 
 . ٢٣٠، ص٢٦ ج: جواهر الكالم) ١(



  ٢٠٣..............................................................ًعوضا وجعلها احلقوق

 

 يف ّتقدم ما :فهو البيع صدق يف العوضنيّ مالية اعتبار عىلّ يدل ماّأما 
 الفقهاء كلامت بعض إىل إضافة العريف، واالستظهار اللغوي التعريف

 يفّ املالية اشرتاط إىل ذهبوا الفقهاء غلبأ ّأن: عرفت وقد ة،ّقدمتامل
 بعض كلامت من باالشرتاط القول يظهر :ذلك إىل إضافةو العوضني،
، حيث اإلجارة يف األجرة رشوط بيان ويف العوضني، حتديد يف الفقهاء
 ينعقد فال ،انعقاده رشوط ومن ،اإلجارة عقد ماتّمقو من همبعض اعتربها

 ً.ماال األجرة تكن مل إذا
 ينعقد فال ،ّاملالية :األجرة يف تشرتط«: التذكرة يف +ّ احليل مةّالعال قال
 ما ّكلّ أن :والضابط وشبههام، اخلنزير و كاخلمر باميل، ليس بام اإلجارة
ّ ألنه ؛اإلجارة عقد يف ًعوضا يكون أن ّصح ،البيع يف ًثمنا يكون أن صلح
  .)١(»البيع فأشبه ،معاوضة عقد

  .ثابت البيع يف العوضنيّ مالية فاشرتاط ،إذن

  ًأ واال ا قوق كون عدم   ا  ل
 موالاأل من احلقوق كون عدم عىل ِّاملصنف به ّيستدل أن يمكن ماّأما 

ّ الشك ةّصحال عدم يف ويكفي العريف، الصدق عدم :هو يكون أنّفالبد 
ّ أدلة تشمله وال ة،ّاملالي مشكوك بيع ةّصح بعدم فيحكم ّاملالية، إحراز وعدم
 .ةّاملصداقي الشبهة يف ّالعامب ّتمسكال قبيل من ذلك لكون البيع؛ ةّيّحل

 :وهو ،+ ِّاملصنف لكالم آخر ًتوجيها + اخلراساين ّحقق املذكر وقد
 عليه تصدق أن يمكن فال ،ّاملاليةو ّلكيةامل قبال يف يقع ّيةّاحلق مفهومّأن 
 . قابلةللم ٍمنافّ ألنه ؛ّاملالية

                                                 
 ).الطبعة القديمة (٢٩١ص: تذكرة الفقهاء) ١(
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٢٠٤

 العوض يفّ املالية باعتبار قيل لو«: املكاسب عىل حاشيته يف قال
 ّاحلق جعل ةّصح عدم يف إشكال فال  ـاملصباح من يظهر كام  ـّاملعوضك

 ات،ّاالعتباري من كانت وإن ّيةّاحلقّ فإن ،لالنتقال ًالقاب كان وإن ،ًعوضا
 .)١(»غريمهاّ أهنا ّ إال،ّلكيةاملو ّاملاليةك

 بني كانوإن ّ بأنه :ذلك عىل + اينهاألصف ّحقق املتلميذه وأجاب
 املصداق، يف ادمهاّاحت من مانعّ أنه ال ّ إالتقابل، ّيةّواحلقّ املالية مفهومي
 موالاأل من  ـ ًمثال التحجري ّكحق ـ ّاحلق مصاديق بعض يكون أن فيمكن

 . العوض بإزائه لويبذ النوع إليه يميلّ مما كونه وهو فيه،ّ املالية مالك ّحققبت
 اإلشكال«: احلقوق من القسم هذا يف ِّاملصنف إلشكال تقريره يف قال

 يف ةّيّاحلق كون حيث من وأخرى ،ًعرفا ًماال ّاحلق كون عدم حيث من تارة
 عن، كام املقابلة مع ملنافاته ؛ّاحلق عىل املال يصدق فال ،ّاملاليةو ّلكيةامل قبال

ّ املالية ّأن :من ًسابقا ّمر بام ؛الوجهني بكال لاإلشكا ويندفع. األستاذ شيخنا
 بام  ـّء بإزائه، واحلق ء وبذل يش يش يف ورغبتهم النوع ميل بلحاظ تنتزع ّإنام
 فاملقابلة إليه، بنقله االنتفاع مكان إل؛ة البذل بإزائهّصح ل كذلك؛ ـهو

 .)٢(»الصدق عن يأبى كي ؛ًوجودا بالتقابل له دخل، ال ًمفهوما
  ا قوق من القسم هذا ةّعوضي ةّصح   ا وجه

 من النوع هذا وقوع عن املنع يف الوجه بيان عىل + ِّاملصنف اقترص
 له، ّتعرضي فلم كذلك وقوعه ةّصح يف الوجهّأما  البيع، يف ًعوضا احلقوق
 :أمرين أحد يكون أن يمكن ّهنولك

                                                 
 .٤ص: حاشية املكاسب) ١(
 .٥٧، ص١ج: حاشية املكاسب) ٢(
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  ّا ا ة اش اط   ا  ل عدم: ّولاأل
 يفّ املالية اشرتاط من + الشيخ عاهّاد ما ىلع ـ ّاملحشني بعض أورد
 بتعريف االستشهاد من ذكره ماّأما  ذلك، عىل الدليل بعدمـ  البيع عويض
 أكثر عىلّيدل  ال الذي اللغوي التعريف منّ ألنه عليه؛ يعتمد فال املصباح

 فال الفقهاء كلامتّأما و العريف، الصدق دّحيد وال االستعامل، موارد من
 ،ًعوضا احلقوق جعل موارد يف العريف البيع صدق فرض مع اهب اعتبار
 يفـ  كلامهتم من يظهر ما يفـ  احلال هو كام ،البيع إمضاء ةّألدل ًموردا فيكون
 غري أمر إىل ّتفاقاال هذا يف استنادهم احتاملّ فإن ًبيعا، املعاطاة اعتبار عدم
 .)١(إحرازه عن ًفضال مه،ولزو البيع جوازّ أدلة عن اليد رفع إىل ّيؤدي ال ّتام

  ا قوق  ّ ا ا ة صدق: ا ا 
 القابلة احلقوقّ فإن العوضني، كال يفّ املالية اشرتاط مناّسل لوّثم 

 ّتقدم كام ،عليها مالكه النطباق املال؛ مصاديق من تكون باملال للمعاوضة
ا ّ ممالتحجري  ّحقّ أن :الواضح فمن ،+ األصفهاين ّحقق املكالم يف ذلك
 .العقالء فيه ويرغب املال بإزائه يبذل

 البناء كان  فإنباألعيان، ّخمتص ًعرفا املالّ أن :عالماأل بعض واعترب
 املنفعة وقوع من نمنع أن لزم عنه، ّالتعدي وعدم اللفظ، بظاهر األخذ عىل

 ماّ كل عىل وتطبيقه العريف، املعنى عن ّالتعدي عىل بني وإن ًعوضا، والعمل
 جواز يف واملنفعة والعمل ّاحلق بني للتفريق وجه فال ،العقالء هعلي يتنافس
 .)٢(البيع يف ًعوضا جعلها

                                                 
 .١١، ص٢ج: رشاد الطالبإ: راجع) ١(
 .١١ص: هنج الفقاهة) ٢(
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٢٠٦

 صدق عدم :+ ِّاملصنف مرادّ بأن :ذلك عىل جياب أن يمكن ،نعم
 تكون أن يمكن؛ إذ هاءزاإ املال ببذل مهاّتقو لعدم ؛ّاحلق عىل ةّالعرفيّاملالية 
 كام ،العرف لدى ًماال كوهنا عدم مع لموااأل بإزائها يبذلّ مما األشياء بعض

 إليها، للوصول املال يبذلّ مما ،الناس بني والوجاهة ،ةّاحلكومي املناصب يف
 عند بامل ليس ّاحلق يكون أن يبعد فال ،العرف لدى ًأمواال ليستّ أهنا ّإال

 .)١(موالاأل بإزائه يبذل كان وإن العرف،
ّ إال عليها الوقوف يمكن ألة الاملس هذه يف التفاصيل من الكثري ّإنّثم 

 البحث يف إليه قّنتطر ما وهذا بينهام، والفرق ،وامللك ّاحلق حقيقة بيان بعد
 .تعاىل اهللا شاء إن ،الالحق

  قيقز ادة و 
 بام الصلة وذات ةّاملهم النقاط بعض لبيان ّتوقفن نأ علينا بّيتوج

 بيان إىل ّتعرضنف ،احلايل البحث عمق عىل التفصييل الوقوف بغية ؛فيه نحن
 .ًتباعا النقاط تلك

  وا لك ا  م عن وفرقه ّا ق حقيقة
 يف ةّحققاملت موراأل تقسيم إىل اإلشارةـ  ةّالتمهيدي البحوث يفـ  تّتقدم
 دون املعترب، باعتبار وجوده قوام يكون منها ًقسام هناكّ أن :وذكرنا اخلارج،

 :النامذج تلك من وذكرنا ر،االعتبا ذلك لوال الوجود من ّحظ له يكون أن
 ّلكيةامل مفهوم فيعتربون حياهتم، لتسيري العقالء يعتربها التي ّلكيةامل

 املالك، ملك زّحي يف اليشء وفقها يكون وأسس ضوابط له وجيعلون
 ونقله ،فيه ّترصفال بجواز تقيض امللك، ذلك عىل السلطنة من نوع بفرض

                                                 
 .٣٠ص: بلغة الطالب) ١(
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 .األخرى النواقل من غريها أو واهلبة بالبيع ،الغري إىل
 يعتربه اعتباري أمر هو بل ،اخلارج يف له ّققحت ال ّلكيةامل مفهوم فمثل
 األمور هذه ومن عليه، اآلثار بعض لرتتيب ؛العقالئي أو الرشعي ّاملرشع

 األشخاص، لبعض احلقوق بعض ُتعترب فقد ّاحلق، مفهوم :ّعتباريةاال
 رشيكه، ةّحص يف الشفعة ّحق للرشيكو البيع، يف اخليار ّحق للبائع: فيقال

 .احلقوق من وغريها املرهونة، العني من دينه استيفاء ّحق للمرهتنو
 هو؛ إذ امللك واعتبار ّاحلق اعتبار بني زّيمي العرفّ أن :الواضح ومن

 ًمالكا الزوج كون وبني دها،ّلسي مملوكة األمة كون بني قِّيفرـ  التفات بأدنى
 اسم الثاين وعىل امللك، اسم ّولاأل عىل قفيطل بزوجته، االستمتاع ّحلق
 منّ لكل بالتايل يثبت؛ إذ ثاراآل بعض يف املفهومان هذان دّاحت وإن ،ّاحلق
 .والزوجة باألمة االستمتاع جواز والزوج املالك

 احلكم مفهومي بني ًافرق هناكّ فإن :أخرى جهة ومن ،جهة من هذا
 الشارع حكم بني ًواضحا ًوناب هناكّأن ّ شك إذ ال؛ ًأيضا ّاحلقو الرشعي
 ،البيع يف للمتبايعني اخليار ّحق ثبوت وبني هبته، عن الواهب رجوع بجواز
 من االقتصاص جواز وبني احلرب، ساحة يف احلريب الكافر قتل جواز وبني

 يرجع أن فله الواهب أسقطه وإن يسقط، اهلبة ال يف الرجوع ّحقف اجلاين،
 ما إذا يسقط ال  ـالقتال ساحة يفـ  احلريب الكافر قتل وجواز أخرى، ةّمر

 بخالف ولغريه، له ًنافذا احلكم هذا يبقى؛ إذ نفسه عن الشخص أسقطه
 فمن ام،هل ّاحلق صاحب بإسقاط يسقطان امّ فإهنوالقصاص، اخليار ّحق
 .اجلاين من ّويقتص خرىأ ةّمر يرجع أن له ّصحي ال القصاص ّحق سقطأ

 عن وفرقه ،ّاحلق حقيقة بيان يف الفقهاء بني البحث طرح فقد :هنا من
 الرسائل من العديد ذلك يف فتّلأو قسامه،أ وبيان وامللك، احلكم منّكل 
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 الكتاب خيرج املباحث تلك وراء االنسياقّ أن :الواضح ومن ،)١(ّالعلمية
 يف ةّاملحوري النقاط بعض إىل باإلشارة االكتفاء نحاول لذا ؛غايته عن

 وبيان ّاحلق حقيقة بيان يف يكون ّاحلق عن البحث ّإن :فنقول، البحث
 تلك جلميع جامع مفهوم وتصوير ،أقسامه جلميع مانع جامع تعريف
 مقام يف تارة :واحلكم امللك منّ كل وبني بينه الفاصل هّحد وبيان األقسام،
 يف غريه عن ّاحلق واستكشاف ،اإلثبات مقام يف وأخرى الثبوت،

 ّاحلق ثبوت عىلّ يدل منها ترشيع ّأيّ أن :ى بمعن،ّفقهيةال الترشيعات
 .احلكم عىلّ يدل منها ًاّيأو امللك، عىلّ يدل منها ًاّيوأ لصاحبه،
ّ حمل وصار األعالم، بحث ّحمط وقع ماّ أن :فاعلم ،ذلك ضحّات إذا
 البحثّأما  ،ّاحلقّ ماهية تفسري يف الثبويت البحث هو واإلبرام، النقض

 للبحث تكون فيه الفصل كلمةّ أن :عىل تساملوا قهاءالفّ أن فيبدو ثبايتاإل
 ؛فيها املوارد اتّوخصوصي لألحكام ةّثباتياإل ّاألدلة يف االستقرائي
 .)٢(؟ّاحلق أو احلكم من هو هل فيها املجعولّ أن لتشخيص

  ا قوق قسامأل ا امع تصو ر   ا ش ة
 أنواعّ لكل اجلامع تصوير حول الثبويت البحث يف املشكلة تكمن
 فسوف الفقهاء، هاّيعد التي ّاحلق أقسام بني الواضح ختالفالا يف احلقوق
 ّتعلقم عىل السلطنة من ًنوعا ّاحلق يفّ أن يعتربون الفقهاء مشهورّ أن :ّيتضح
 أنحاء من ًنحوا جعله نَم أو السلطنة،  بمعنىجعله نَم ذلك يف سواء ،ّاحلق
 وهو مراتبها، أدنى ثبوت ًةسلطن كونه مقتىضّ أن :الواضح ومن ،امللك

                                                 
 املطبوعة +  األصفهاينّحقق، للم<ّرسالة يف حتقيق احلق واحلكم«: ًالحظ مثال )١(

 .١٧٥ـ ١١١، ص١ ج:ضمن حاشيته عىل املكاسب
 ١٣٤ص: فقه العقود: راجع )٢(
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 أن سلطانه مراتب أدنىّ فإن يشء، عىل ًسلطانا يكون من؛ إذ ّاحلق إسقاط
 عليهّ تدل ما وهو ،ّاحلق ّتعلقبم ارتباطه عقدة ّويفك السلطان، هذا يسقط
 .)١(»هّحق إسقاط ّحق ذي ّلكل«: الفقهاء لدى مةّاملسل القاعدة

 اخليار، ّكحق احلقوق، أقسام بغلأ يف ًثابتا كان نإو اإلسقاط وجواز
 ّ إالاحلقوق، من وغريها ختصاص،الا ّوحق ة،ّاألولوي ّوحق الشفعة، ّوحق

 ّولاأل القسم يف كام ،احلقوق من الفقهاء هّيعد ما بعض يف ثابت غريّأنه 
 ّوحق الرشعي، للحاكم الثابت الوالية ّكحق ،+ ِّاملصنف ذكره الذي
 نة،ّمعي ةّملد لولدها ّاألم حضانة ّوحق لباكر،ا البنت عىل ّواجلد األب والية
 اجلامع للقايض الثابت القضاوة ّوحق ّامليت، ّلويص الثابت الوصاية ّوحق

 ،القايض أو الويص أو ّاألم أو ّاجلد أو األب أو للحاكم ليس ّ فإنهللرشائط،
 .غريهم إىل ينقلوه أو همّحق يسقطوا أن

ّ حقيقي جامع وجود إنكار إىل األعالم ببعض املشكلة هذه تّأد وقد
 ّفعد احلقوق، لشتات جامع إجياد رّتعذ أن بعد املختلفة، احلقوق أنواع بني

، كام ذلك إىل وما خمتلفة، حقائق عىل يطلق الذي اللفظي شرتاكالا من ّاحلق
 .ّيتضح سوف
  ّ لحق ا لغوي ا ع 
 .الباطل يقابل بام ّاحلق ّاللغويني من مجع فَّعر
 . )٢(»الباطل ّضد: ّاحلق«: العرب لسان يف قال
 قال وثبت، ًاّحق صار: ًوحقوقا ًاّحق ُّقُوحي ُّقِحي األمر َّوحق«: ًأيضا وقال

                                                 
 .٦١، ص٥ج: املكاسب: راجع) ١(
النهاية يف ؛ و٥٤٧، ص١ج: جممع البحرين:  والحظ؛٥٠، ص١٠ج: لسان العرب) ٢(

 .٤١٣، ص١ج: غريب احلديث
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 ويف. أنا تهّحققو القول عليه ّوحق ،ًوجوبا جيب وجب معناه: األزهري
َقال{: التنزيل َالذين َ ِ َّحق َّ ُعليهم َ ِْ َ ُالقول َ ْ َ  .)١(»...ثبت :أي ،}ْ
 الثبوت:  بمعنىيكون اللغوي باملعنى ّاحلق ّإن :ولالق يمكن ،إذن
: فيقال الثابت،:  بمعنىفيكون الوصفي معناهّأما  املصدري، بمعناه

 .األمر وبنفس ًواقعا الثابت:  بمعنى،ّاحلق االعتقاد
 :اخلارجي املوجود فثبوت له، املناسب الوعاء يف يكون الثبوت ّإنّثم 

 فيكون أمري، النفس املوجودّأما  الذهن، يف :الذهني واملوجود اخلارج، يف
 ةّاجلعلي ّعتباريةاال للوجودات يقال أن يمكن هنا ومن األمر، نفس يف ثبوته

 ثابتة اّألهن ؛»ّحق« اّبأهنـ  ةّوالزوجي ّلكيةاملك اخلارج، يف هلا ّققحتالتي ال ـ 
 .االعتبار ءوعا وهو ،ّاخلاص هائوعا يف ةّحققومت

 قبال يف ،ّحققوالت الثبوت :هو ّللحق وياللغ املعنى فيكون إذن
 ورد وقد ،)٢(ّاخلاص ئهوعا يف ّحققمت وجودّ كل عىل يصدق وهو الباطل،
  .الكريم نآالقر يف املعنى هبذا ًكثريا استعامله
ُالقول َ حق{: تعاىل قال ْ َ َْ أل ألن ِ م  ْ َ َ َجهنم َ  َ َمن َ ِا نة ِ  ِ

ْ
ِوا اس  َأ ع  َ  ِ َ ْ َ{ 

َو ن{: وقال ،)١٣ :السجدة( َ ًحقا َ ّ َعلينا َ َْ ُن  َ ْ َؤمن ُما  َ ِ ِ  ،)٤٧: الروم (}ْ
ْلقد{: وقال َ ُالقول ّحق َ ْ َ ْأ  هم ََ  ْ ِ ِ

َ ْ َ
ْ هم  ُ َيؤمنون ال َ ُ ُِ  .)٧آية : يس (}ْ

  ّا ق حقيقة بيان   اآلراء
 من نوع :هو الفقهي، صطالحياال بمعناه ّاحلقّ أن :سبق فيام ذكرنا

                                                 
 .٤٩نفسه، صاملصدر ) ١(
 ومصباح ؛٢٣، ص٢ج: فقه اجلعفري وحمارضات يف ال؛٦ص: هنج الفقاهة: راجع) ٢(

 .٥٤، ص٢ ج:الفقاهة
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 آثارها هلا والتي ة،ّاخلاص بحدودها الشارع أثبتها التي ّعتباريةالا املفاهيم
ّأما  واحلكم، امللكك ،ّعتباريةاال املفاهيم من غريها عن وختتلف ،ةّاخلاص
 األعالم، بني البحث حوهلا وقع فقد تهّوماهي االعتباري األمر هذا حقيقة

 :باختصار نذكرها راءآ ّعدة إىل فيه واختلفوا
  ا سلطنة من ٌنوع ّا ق: لّواأل ا رأي

 ،)١(السلطنة من نوع ّاحلقّ أن :الفقهاء بعض كلامت من يفهم أن يمكن
 وامللك ّاحلقّ أن عتربا، حيث + اإليرواين ّحقق املمن ذلك يظهركام 

 السلطنة دائرة سعة هو امللك عن ّاحلق قّيفر ماّ أن ّ إال،السلطنة من كالمها
 إذاّأما  ،ًملكا كان اتهّحيثي بجميع اليشء :ةالسلطن ّتعلقم كان فإذا وضيقها،

 يف داخلة األمةّ فإن والزوجة، األمة يف كام ،ٌّحق فهو اتهّحيثي ببعض كان
 فتكون واالستخدام، واالستمتاع البيع من ،اهتاّحيثي بجميع املالك سلطنة
 االستمتاع، عىل السلطنةّ إال يملك ال الزوجّ فإن الزوجة، بخالف له، ًملكا
 .فقط االستمتاع ّحلق ًاّتعلقم ونفتك

 وامللك ّاحلق بني الفرق ّنأ :الظاهرّثم «: + يروايناإل ّحقق املقال
 حتت ءاليش بدخول يكون فامللك وخصوصه، لطانوالس االستيالء بعموم

ّنه وكافة حيثياتهؤوالسلطان بتامم ش  لطانالس حتت بدخوله يكون ّاحلقو ،ّ
 وينكح وهيب يبيع  بأنأمته عىل ّسلطم خصفالش اته،ّوحيثي جهاته ببعض

 ّمسلط ًوأيضا ملكه، األمة ّإن: حينئذ فيقال ائغة،الس اتّترصفال آخر إىل
                                                 

وقع البحث بني الفقهاء يف العالقة بني امللك والسلطنة، وهل السلطنة هي نفس  )١(
للتفصيل . حوث التي ال يسع املجال لذكرها وغري ذلك من الب؟امللك أم من آثاره

، ١ج:  وفقه العقود؛٢١ـ١٧، ص١ج:  لألصفهاينحاشية املكاسب: الحظ
 .١١٢ـ ١١١ص
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 وكذا ّحقه، ّتعلقم وجةالز ّإن: فيقال املباضعة، خصوص يف زوجته عىل
 ّاحلق موارد من ذلك غري إىل املستأجرة، والعني اململوكة العني يف احلال
 .)١(»وامللك
  ا لك من  رتبة ّا ق: ا ا  ا رأي

 يف اختلفوا مّهنأّ إال ،امللك نفس هو ّاحلقّ أن :إىل األعالم بعض ذهب
 ّأن + اليزدي ّالسيد من ظهريف منها، ًانوع أو ّلكيةامل من ضعيفة مرتبة كونه
 ء يش عىل لطنةسال من نوع ّاحلق ّفإن«: قال، حيث امللك من نوع احلق

 ،ّامليت تركة يف الغرماء ّحقو هانة،الر ّوحق ،حجريالت ّكحق ،بعني ّتعلقم
 القصاص، ّكحق ٍشخص عىل أو ،بالعقد ّتعلقامل اخليار ّكحق غريهاأو 
 بل ،امللك من ضعيفة مرتبة فهي ،ذلك نحوو القسم وحق ،احلضانة ّحقو

 .)٢(»إليه أمره يكون ء ليش مالك صاحبهو ،منه نوع
 ،امللك من ضعيفة رتبةم ّاحلق كون :+ النائيني ّحققامل واختار

  .الناضجة غري ّلكيةامل: +  وبتعبريه ناقصة ّملكية واعتربه
 ومرتبة ضعيفة  ،اليشء عىل السلطنة هو ّاحلقف«: تقريريه أحد يف قال

ّ يعرب األساطني بعض كان وقد ،ومن عليهّاحلق  قائمة بمن له ،ّلكيةاملمن 
 . )٤(»)٣( )نارسيده تملكي(بـ عنه

 ّحققامل إليه ذهب ما عىل ًبناء ـ ّاحلقو امللك بني الفرق فيكون :وعليه
 القول هذا أصحاب ّفكأن ،ّلكيةامل مراتب بني ختالفالا هو ـ + النائيني

                                                 
 .٧٣، ص١ج: حاشية املكاسب) ١(
 .٥٥، ص١ج: حاشية املكاسب )٢(
 .ة غري الناضجةّامللكي: تعبري فاريس، ويعني) ٣(
 .٩٢، ص١ج: املكاسب والبيع) ٤(
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 ةّالشد يف املختلفة املراتب ذات كةّاملشك املفاهيم من ّلكيةاملّ أن اعتربوا
 هي منها يةّالقو واملرتبة ،ّاحلق هي منها الضعيفة املرتبة ّنأو والضعف،

 .امللك
 ّاحلق ّفرس، حيث + احلكيم ّالسيد :بامللك ّاحلق تفسري إىل ذهب ّنومم
ّ أن + اعترب فقد اململوك، يف االختالف بينهام الفارق جعلّنه أ ّ إالبامللك،
 يف واحد سنخ هي ـ لشخص ًتابعا اليشء كون تعني التيـ  ّلكيةامل إضافة

 موارد عتباراب ًموردا اختلفا وإن ،ًمامفهو ادمهاّالحت وامللك؛ ّاحلق منّكل 
 ًاضَعر أو والفرس، كالدار ،ًعينا يكون أنّ إما ّلكيةامل ّتعلقفم ،ّلكيةامل ّتعلق
 ةّخارجي تكون أنّ إما والعني األعيان، ومنافع اإلنسان كعمل ،ىومعن

 أو النسيئة، يف ّكيل الوالثمن السلف، بيع يفّ الذمي ّكالكيل ةّيّذم أو كالدار،
 ّتعلقامل الزكاة ّوحق اجلاين، بالعبد ّتعلقامل اجلناية ّكحق ثنني،الا غري كونت

 .ةّالزكوي بالعني
 كعمل ،ًياّذم يكون نأّ إما فهو ،ىمعن أو ًاضَعر ّلكيةامل ّتعلقم كان إنّأما 

 بعني ًقائام يكون نأ اّوإم األجري،ّ ذمة يف للمؤجر مملوك ّ فإنهاألجري، ّاحلر
 األعيان كمنافع ة،ّذم إىل ضافةاإل عىل ّملكيته عتبارا فّتوق دون ةّخارجي

ّ فإن اململوك، العبد وكعمل بتبعها، مملوكة اّ فإهنالدار كمنافع اململوكة،
 تهاّيملك يف ويكفي للمنفعة، العني ةّبقابلي منوط هبا ّعتباريةاال ّلكيةامل ّتعلق
 .العني ّملكية

 اعتبار عىل ًاّتوقفم  ـواملعنى ضَرالع يفـ  ّلكيةامل اعتبار يكون أن اّوإم
ّ فإن والشفعة، اخليار ّكحق لالعتبار، حّمصح ووجود ،مالك إىل إضافته
 ؛الرشيكني أحد  أواملتبايعني أحد إىل إضافته اعتبار عىل ّملكيته ّتوقفت ّاحلق
 ّلكيةامل ّتعلق ّتوقفي ًوأيضا اململوك، العبد منافع بخالف ،ًملكا يكون لكي



  بحوث يف فقه عقد البيع............................................................................... 

 

٢١٤

 عيب أو رشط أو غبن كوجود العتبارها، حّمصح وجود عىل به ةّعتبارياال
 رشيكه ةّحلص الرشيك استحقاق حّتصح الدار يف الرشكةّ أن  كام،ونحوها

 .عةااملب
 وبمرتبة سواء ّحد عىل األقسام هذهّ كل يف ّلكيةامل إضافةّ فإن :وعليه

 ّحلقأو  ي،ّالذم ّللكيل أو للدار، مالك زيد: قولنا بني فرق فال ،واحدة
 يفّ أنه ّ إالاخليار، ّحلق أو املرهونة، العني من الدين الستيفاء أو ،االقتصاص

  ـاخليار ّوحق اجلناية ّحق مثلـ  واملعنى العني أقسام من الثالث القسم
ًحقا، فيها امللكّيسمى   ًملكا فيها يكون التي األخرى املوارد بخالف ّ

 .ًاّاصطالحي
 يعترب ملّ أنه :هو + النائيني ّحققامل إليه هبذ ّعام الوجه هذا ّيميز وما

 مواردها عىل تنطبق واحدة مرتبة ذات هي بل ،كةّاملشك املفاهيم من ّلكيةامل
 موارد يف هو نيّاالصطالحي وامللك ّاحلق بني الفرقّ أن ّ إالواحد، ًبمعنى
 .فقط ّلكيةامل تلك

 يف  ـاإلضافة هذه أفراد بني تفاوت وال«:  ـ الفقاهة هنج يفـ  + قال
 ومرتبة واحد نحو عىل اجلميع يف هي بل ،ًوضعفا ًةّقوـ  املذكورة املوارد
 باسم واآلخر ،ّيةّاحلق سماب ًاصطالحا ّخيتص بعضها كان نإو واحدة،

 .)١(»غري، ال املوارد بحسبّ إال ةّواحلقي ّلكيةامل بني االختالف فليس ،ّلكيةامل
  ا سلطنة ثارهآ من ّخاص اعتبار ّا ق: ا الث ا رأي

ّأنه  كام ،السلطنة هو ليس ّاحلقّ أن :إىل + اخلراساين ّحقق املذهب
 وهلذا للملك، ٍومواز ،احلقيقةو الكنه جمهول آخر اعتبار هو بل ،امللك ليس

                                                 
 .٧ص: هنج الفقاهة) ١(



  ٢١٥..............................................................ًعوضا وجعلها احلقوق

 

  .السلطنة مجلتها من خمصوصة ثارآ االعتبار
 كانت وإنام سلطنة، ليس بنفسه ّاحلقّ أن خيفى ال«: حاشيته يف قال

 اعتبار ـ إليه أرشنا كام ـ هو امّوإن امللك، آثار منّأهنا  كام ،آثاره من طنةالسل
 أو اخليار، ّحق يف كام الفسخ عىل السلطنة منها خمصوصة، آثار له ّخاص
 إىل التحجري، ّحق يف كام ٍعوض بال أو فعة،الش ّحق يف كام بالعوض ّالتملك

 . )١(»ذلك غري
 فرق هوـ  الرأي هذا عىل ًبناءـ  مللكوا ّاحلق بني الفرق فيكون :وعليه
 الوجه هذا من الظاهرّ أن ، كامًذاتا متغايرين نيّوضعي اعتبارين بني ّجوهري

 عىل وينطبق ًسنخا، واحد هو »ّاحلق«بـّ يسمى الذي ّاخلاص االعتبارّأن 
 .وموارده مصاديقه من ًمجيعا كوهنا واحد؛ بشكل احلقوق أصناف

 للملك ّاحلق مغايرة عىل ّواستدل اخلميني، ّالسيد الرأي هذا واختار
 كام ،والسلطنة امللك فيها ّحققيتالتي ال  املوارد بعض يف بصدقه :والسلطنة

 .وغريها ّالشط، ماء من االنشعاب ّوحق املسجد، إىل السبق ّحق يف
 امللك تباراع غري ّخاص اعتبار ّاحلق ّأن: والتحقيق«: + قال

 صدق عدم مع املوارد، بعض يف ّاحلق صدق :ذلك عىل والدليل السلطنة،و
 .)٢( »... عليه والسلطنة امللك
  ّلفظي ٌ ش ك ّا ق: ا رابع ا رأي

 صنافأ بني جامع تصوير مكانإ عدم + األصفهاين ّحققامل اختار
 ثبتأ أن بعد مصاديقه، عىل ّ الكيلانطباق عليها لينطبق املختلفة، احلقوق

                                                 
 .٣ص: حاشية املكاسب) ١(
 .٤٨ ص:البيع )٢(
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؛ امللك من مرتبة ّاحلق بجعل يقبل مل كام ،)١(وامللك واحلكم ّاحلق بني الفرق
 يمكن ال ـ حقيقته بيان يف ذكرت التي الوجوه ةّكاف عىل ـ امللكّ أن اعتربإذ 
 . املراتب وذات كةّاملشك املفاهيم من يكون أن

 االعتبارات، من ّعدة بني لفظي ٌمشرتك ّاحلقّ بأن :القول إىل وانتهى 
 باختالف احلقوق آثار ختتلف ولذا ،ّاصاخل أثره له يكون اعتبارّ كل ويف
 جامع وال ،خمتلفة يهف االعتبارات تلك حقيقةّأما  ،ااهتواعتبار هااشئمن

 ّحق يف كام ،للسلطنة ٌاعتبار ّاحلق يف يكون املوارد ال من العديد ففي بينها،
 هو فيها واملعترب املجعولّ فإن الرشعي، للحاكم والتولية والوصاية الوالية
 عنهّ يعرب آخر العتبار حاجة وال والتولية، والوصاية، والية،ال نفس
 ّاحلق معنىّ أن : بمعنىة،ّبياني إضافة إليها ّاحلق إضافة فتكون »السلطنة«بـ
 .االعتبارات من وغريها الوصاية،و الوالية هو

 السلطنة من نوع ثبوت عىل الدليل ّفيدل ،ّاحلق واردم بعض يفّأما 
 فيه جيعل بعضها ،ًذاتا خمتلفة ّاحلق واردم فتكون:  وعليه،ّاحلق لصاحب

 وال السلطنة، فيها ثبتت وبعضها السلطنة، من نوع إثبات بال ّاحلق نفس
 .ّاحلق لفظ يف االشرتاك غري احلقوق أصناف بنيّ حقيقي جامع

 وافق من أجد مل وإن ـ يقال أن ويمكن«: +  األصفهاين ّحقق املقال
 آثار له ،خمصوص اعتبارـ  موردّ كل يف ًمصداقاـ  ّاحلق ّنإ :ـ ًرصحيا عليه
 ومن ،ّواجلد واألب احلاكم والية اعتبارّ إال ليس الوالية ّفحق ة،ّخاص
 ،ًووضعا ًتكليفا عليه ّاملوىل مال يف ّترصفه جواز االعتبار هذا نفس أحكام

 ّحق وكذلك ة،ّبياني الوالية إىل ّاحلق إضافةف آخر، اعتبار إىل حاجة وال
 كون اعتبارّ إال ليس ّ فإنهالرهانة، ّحق كذلك بل ،النظارة ّحقو ،وليةالت

                                                 
 .١٧، ص١ج: حاشية املكاسب: راجع) ١(



  ٢١٧..............................................................ًعوضا وجعلها احلقوق

 

 الوفاء، عن االمتناع عند ببيعه االستيفاء جواز وأثره ،ًرشعا وثيقة العني
 من باألرض أوىل كونه اعتبارّ إال ليس عنه بّاملسب :أي ،التحجري ّحقو

 اعتبار نفسّ إال ليس رضاأل يف االختصاص ّحقو آخر، اعتبار لزوم دون
 اخلمر يف االختصاص ّحقو آخر، اعتبار لزوم دون من باألرض أوىل كونه
 أو ملك اعتبار دون من اآلخر، قبال يف به اختصاصه اعتبار نفسّ إال ليس

 .له الغري مزامحة جواز عدم واالختصاص ةّاألولوي وأثر له، سلطنة
 ّكحق هفي السلطنة اعتبار من الدليل عليه ساعد بام بأس، ال نعم

ْ قد{ قائل من ّعز قال، حيث القصاص َ ْجعلنا َ َ ِ ِوِ ه َ ًسلطانا َ  ْ   :االرساء (}ُ
 ّحق يف، كام للمقام مناسب اعتباري معنى هناك يكن مل لو وكذا ،)٣٣

 ّبتملكه تهّحص إىل الرشيك ةّحص ّضم عىل السلطنةّ إال ليس ّ فإنهالشفعة،
، ًء مشفوعا اليش كون ـ كاللقمة ـ عةوالشف ،ّالضم هو الشفعّ فإن ،ًقهرا عليه
كان معناه ّإال  إىل ملكه، وال معنى العتبار نفس الشفعة، وً مضموما:أي

، ال باألخذ بالشفعةّ إال يملكّ أنه ال ة الرشيك، معّ حصّملكية اعتبار
 .ٍّ صريورته ذا حقّمجردب

 األمرين أحد ترجيح وهو ـ االختيار عىل السلطنة هو اخليار ّحق وكذا
 كونه اعتبار ةّقو يف ّ فإنه،ًخمتارا كونه اعتبار ال ـ واإلمضاء الفسخ من
 جعل ّمجردب إمضاء وال فسخّ أنه ال مع ،ًممضيا أو ًفاسخا :أي ،ًحاّمرج
 هؤإمضا نفذ ّوإال ،ًمعا واإلمضاء الفسخ ملك اخليار ّحق ليس ،نعم .ّاحلق

 حال حاهلاّ فإن السلطنة وكذا أحدمها،ّ إال منه ينفذّ أنه ال مع ،ًمعا وفسخه
 ثبوت ال دّاملرد أحدمهاّ فإن واإلمضاء، الفسخ من األمرين أحد وال امللك،

 أحد برتجيح ّتعلقي السلطنة أو امللك بل ،والسلطنة امللك به مّيتقوّ حتى له
 وهو ، واحد أمر السلطنة أو امللك العتبار ّفاملقوم اآلخر، عىل األمرين



  بحوث يف فقه عقد البيع............................................................................... 

 

٢١٨

 .)١(»األمرين ألحد ترجيحه
 يكون موارده بعض يف ّاحلقّ أن :عىل يوافق + فاألصفهاين ،إذن
 بعض يف امللك بمعنى ّاحلق كون من يمنعّ أنه ال  كام،السلطنةبمعنى 
 يف كام ،فيها امللك رّتصو يمكن ال أخرى موارد يف عنه اختلف وإن موارده،

 . ّاخلل عن املنقلب باخلمر االختصاص ّحق
 منه، مانع ال  ـامللكبمعنى ـ  ًمصداقا أو ًومامفه ّاحلق جعل ّنإ«: قال
 كحق ،ًء مل يكن له اعتبار امللك رشعا يش إىل يضافّ ربام ّاحلق ّلكن

ة يف األرض ّ األولويّكحق أو ،ً قبال االختصاص باخلمر التي كانت خال
ّاحلق ّ أن : فيعلم منه،هو املشهور، كام باإلحياءّ إال متلكالتي ال رة ّاملحج
 .)٢(» املوارد هذه خصوص يف أو ًةّكلي ّماإ امللك،عنى  بمليس

 ّاحلقو امللك معنى ادّاحت يرى + األصفهاين ّحقق املّإن :القول ويمكن
 غري فهي األخرى املوارد يفّأما  امللك، فيها رّيتصو التي ّاحلق موارد يف

 ؛ةّقيقياحل، ال ةّاللفظي املصطلح ّاحلق موارد من كانت نإو امللك، يف داخلة
 .احلقوق لشتاتّ حقيقي جامع وجود لعدم
  اآلثار   والفرق ا  م نفس هو ّا ق: ا ا س ا رأي

 الفرق ّنأو ،ًحقيقة احلكم سنخ من ّاحلق كون + اخلوئي ّالسيد اختار
 ّ إالالرشع، من جمعوالن اعتباران واحلكم ّاحلق من  كالّ فإن اآلثار، يف بينهام

 ،له فّاملكل بإسقاط يسقط واحلكم ال له، فّكلامل بإسقاط يسقط ّاحلقّأن 
 وبني األحكام، من هو الذي اهلبة يف الرجوع جواز بنيّ حقيقي فرقفال 

                                                 
 .ّ رسالة يف حتقيق احلق واحلكم،٤٤، ص١ج :املكاسبحاشية ) ١(
 .٤٢، صنفسهاملصدر ) ٢(
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 يمكن ّاألول ال احلكمّ أن :األمر غاية البيع، يف اخليار يف ذلك جواز
 ،ّرشعي حكم هوف ،باإلسقاط يسقط إذ ؛الثاين بخالف إسقاطه، فّللمكل
 .سقاطباإل السقوط آثاره من

 بمعناه هنا خذأ ّاحلقّ أن :فهو احلكم، دون »ّاحلق«بـ عنه التعبري ّرسّأما 
 وبمعناه الثبوت، يعني املصدري بمعناه ّاحلقف ،»الثبوت« وهو اللغوي،
 من التي األحكام من الصنف ذلك عىل فأطلق الثابت، عن عبارة الوصفي
 .باإلسقاط السقوط آثارها
 منهام، ٍّ كلّتعلقم يف فهو ـ الرأي هذا عىل ـ لكوامل ّاحلق بني الفرقّأما و

 من واالقتصاص العقد، كفسخ األفعال، من ًفعال يكون ّاحلق ّتعلقمّفإن 
ّ أعم فهو امللك ّتعلقمّأما  الشفعة، يف بعوض الرشيك ةّحص ّومتلك اجلاين،

 األجري عمل وعىل الدار، ملك عىل فيصدق والفعل، ةّاخلارجي العني من
 .للمؤجر اململوك
 ،احلكم يغاير، ال ّاحلق إن: يقال أن فالصحيح«: + اخلوئي ّالسيد قال

 ملا يشهد ّاومم... إسقاطه فله ،ّاحلق له من بيد اختياره ّرشعي حكم هوبل 
 احلكمي اجلواز بني ًفرقا نرى ّأنا ال ـ بعينه احلكم هو ّاحلقّ أن من ـ ذكرناه
 يف ّاحلقي اجلواز وبني ًتكليفا، الكافر قتل جواز يف لإلسقاط القابل غري

 ًوضعا، الواهب رجوع جواز يف فرق وهكذا ال ًقصاصا، اجلاين قتل جواز
 ّحقي، والثاين ،حكمي ّولاألّ أن مع البيع، يف اخليار له من رجوع وجواز

 ّاحلق ثبوت موارد يف فليس واحلكمي، ّاحلقي اللزوم بني فرق ذلك الوك
 قابلّ أنه :األمر غاية ف،ّباملكل ائمالق الرشعي احلكم سوى آخر أمر

 .ّرشعيةال األحكام من غريه دون لإلسقاط
 باألفعال،ّ إال ّتعلقي ّواحلق ال ،باألعيان ّتعلقت قد ّلكيةامل ّإن :قلنا وهلذا
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 يفي؛لكالت احلكم من منتزعة وليست عقالئي، أو ّرشعي اعتبار ّلكيةاملّفإن 
 له وليس مالك ّ فإنهّكالصبي كليفي،تال احلكم ّقق حتعدم موارد يف لثبوهتا
 .)١(»وبالعكس ،احلكم عني ّاحلقف تكليفي، حكم

 هذه يف واألقوال ،ّاحلق حقيقة بيان يف اليسري املقدار هبذا ونكتفي
 كتب يف ّانهظم عىل بالوقوف ٌفرهن الواسع البحث هبذا اإلملامّأما  املسألة،
 . وتعليقاهتم األعالم

   نفا ص  م   إش الت
 ّعدةب السابق + الشيخ  كالم عىل قنيّواملعل نيّاملحش من عدد أشكل
 :وهي ها،ّأمه إىل ّتعرضن إشكاالت،

  واحدّ  ل   ّا ق طر  اجتماع إ  ن: ّولاأل ش لاإل
 سلطنة ّاحلقّ أن :وامللك ّاحلق بني الفرق بيان يف + ِّاملصنف ذكر

 يف املندرجة ةّوالبنو ةّكاألبو تضايفةامل املفاهيم من السلطنةّ أن بامو ة،ّفعلي
 يعقل فال : وعليهواحد،ّ حمل يف املتقابلني ادّاحت يعقل وال التقابل، أقسام
 .واحد بطرف ّاحلق يف السلطنة قيام

 :هي وجوه، ّعدةب + األصفهاين ّحقق املعليه أشكل وقد
ًأوال  ليس ،فيه املتقابلني ادّاحت ويمتنع التقابل، أقسام من يكون ما ّإن :ّ

 طرفيه بني يكون ما وهو منها، ّخاص قسم بل ،التضايف أقسامّ كل هو
 ادّاحت فيه يمتنع ّ فإنهر،ّوالتأخ ّتقدموال واملعلول، ةّكالعل ،ّوجودي ٌتغاير

ّ حمل يف قيامهام من مانع فال ،ّوجودي تغاير بينهام ليس ماّأما  املتقابلني،
                                                 

ـ ٤٥، ص١ج: صولألمصباح ا:  وانظر،٢٢، ص٢ج: حمارضات يف الفقه اجلعفري )١(
٤٧ . 



  ٢٢١..............................................................ًعوضا وجعلها احلقوق

 

 ،التقابل أنحاء من ليسّ أنه ّ إال،املتضايفني من كان وإن القسم فهذا واحد،
 يف حداّيت أن يمكن؛ إذ ةّواملحبوبي ةّيّواملحب ة،ّواملعلومي العاملية مثل يفكام 

 العامل حدّفيت هلا، ًاّوحمب بنفسه، ًعاملا اإلنسان كون يف كام ،واحدّحمل 
 .واملحبوب ّواملحب واملعلوم،

 األصفهاين ب رأي حسالثاين القسم من كالمها ّلكيةاملو والسلطنة
 آخر، شخص عىل ًقاهرا الشخص كون هي السلطنة حقيقةّن إ ؛ إذ+

 املعنى هذاّ أن :الواضح ومن اته،ّترصف يف إلرادته ًخاضعا الغري ذلك وكون
 كّيتحرّنه ال إ ؛ إذّقيقيةاحل السلطنة يف نفسه عىل اإلنسان سلطنة عىل صادق

 سلطنة عىل ًصادقا ّقيقيةاحل نةالسلط من النوع هذا كان فإذا بإرادته،ّإال 
 ذلك يكون أن ال األوىل فمن منها، حمذور ّأي  لزوم دون نفسه عىل اإلنسان
 .)١(ّاحلق يف الثابتة ّعتباريةاال السلطنة يف املحذور
ّ فإن عليه، طّواملسل طّاملسل ادّاحت يف االستحالة بوجود مناّسل لو :ًثانيا
 حّاملصح لألثر تابعة لكوهنا ؛ّعتباريةاال ، الّقيقيةاحل السلطنة يف يكون ذلك

 ،نفسه عىل اإلنسان سلطنة العتبار حّاملصح وجود فرض ما فإذا لالعتبار،
 فال ـ الثاين القسم يف ّتقدم كام ـ ّاحلق سقوط هو حّاملصح هذا كان لوكام 

 )ّاحلق سقوط( األثر هذا كون ةّصح يف نناقش ّاكن وإن ذلك، من حمذور
 عن ًابعيد آخر ًاباب لذلكّ أن ّ إالنفسه، عىل اإلنسان سلطنة ارالعتب ًحاّمصح

 .)٢(ةّالعقلي االستحالة
 يظهر ما وهو بالسلطنة، ّاحلق ناّفرس لو جهّتت االستحالة هذه ّإن :ًثالثا

 من ّاحلق حقيقة بيان يفـ  األخرى اآلراء عىلّأما  واملشهور، ،+ الشيخ من
                                                 

 .٥٥، ص١ج: حاشية املكاسب: راجع) ١(
 .٥٦نفسه، صاملصدر : راجع) ٢(
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٢٢٢

 ًومشرتكا نهُالك جمهول ًأمرا كونه أو ه،من ًنوعا أو ،امللك من مرتبة كونه
 فال ـ ّتقدم فيام + األصفهاين ّحقق املذلك استظهر كام ،أقسامه بني ًاّلفظي
 .)١(ًأصال السلطنة  بمعنىّاحلق كون لعدم اإلشكال؛ هذا جهّيت

  اإلش ل جواب
 منـ  + األصفهاين ّحقق املأفاده ما عىل + الگلبايگاين ّالسيد أجاب

 ـ فيها حمذورالتي ال  أفعاله عىل اإلنسان سلطنة عىل ّاحلق يف نةالسلط قياس
 االستعالء من نحو فيه خذُأ السلطنة مفهومّن إ إذ الفارق؛ مع قياسّبأنه 

ّ حمل يف اجتامعها يمكنالتي ال  ةّوالتحتي ةّالفوقي قبيل من فيكون ق،ّوالتفو
 .ةّواملعلومي ةّالعاملي قبيل من وليس واحد،
 عىل ًطاّمسل اإلنسان كون من + صفهاينألا ّحقق املكرهذ ماّأما و
 ذلك ّألن صحيح؛ فغري السلطنة، طريف ادّاحت مع ّحقيقية سلطنة أفعاله
 وأفعاله ،طّاملسل هو اإلنسان يكون؛ إذ عليه طّواملسل طّاملسل بتغاير يكون

 هو ّاحلق له منّ فإن ،ّاحلق يف السلطنة بخالف عليه، طّاملسل هي وحركاته
 ،عليه طّواملسل طّاملسل ٍحينئذ حدّفيت االعتبار، بنفس ّاحلق عليه من عني

 .شكالإلا ويعود
 الفارق، مع قياسّ أنه فيه: أقول«:  ـّحققامل إشكال بيان بعدـ  + قال

ء  يش وجود ذلك والزم واالستعالء، ّالعلو فيها لوحظ إضافة السلطنةّفإن 
ء  يعقل أن يكون يش فال ،ةّالتحتية وّ نظري الفوقي،آخر يكون مستعىل عليه

 عليه من عىل قّالتفو له السلطنة له فمن ،نفسه  حتت أو ،فوق نفسه
 يف فهو عليه ّاملسلطّأما و بعضها، أومن ،اجلهات مجيع منّما إ ،السلطنة

                                                 
 .نفسهاملصدر ) ١(



  ٢٢٣..............................................................ًعوضا وجعلها احلقوق

 

 .إليه بالنسبة دانية مرتبة
ًمسلطا اإلنسان وكون  بنفسه فهو بيده، فعله أمرّ أن :معناه فعله عىل ّ

 بنفسه كونه من هذا وأين عليه، طّء آخر مسل يش هو الذي وفعله ،ّلطمس
ًمسلطا ًومسلطا ّ  يمكن، ال ٍفعل ال ٍشخص عىل طّالتسل له كان فمن عليه؟ ّ

 يف عليه طَّللمسلـ  طَّللمسل املعتربةـ  ضافةاإل ّقق حتيمكن فال ،ًمطلقا ادهّاحت
 .)١(»واحد ٍآن

 ّقيقيةاحل األمور يف ًاّتام كان وإن مالكال هذا ّإن: املقام يف يقال وما
 .ّعتباريةاال األمور يف ّيتم ال ّ لكنهة،ّالوجودي ةّالتكويني

   ّا د منّ أخص ا ا  القسم   ا نع وجه: ا ا  اإلش ل
 جعل امتناع تعليل منـ  + الشيخ أفاده ما عىل األعالم بعض أشكل

 منّأخص ّ بأنه  ـاملتقابلني عاجتام استحالة بمحذور ،البيع يف ًعوضا ّاحلق
 ما دون ،ّاحلق عليه من إىل ّاحلق انتقل لو بام املحذور هذا ّخيتص إذ ؛عىّاملد
 .)٢(الصورة هذه يف عليه طّواملسل طّاملسل ادّاحت لعدم غريه؛ إىل انتقل لو

 من + ّالسيد ذكره ما ّإن: ذلك عىل اإلجابة يف يقال أن ويمكن
 غري إىل ّاحلق نقل عىل وروده لعدم ًصحيحا؛ ذاته ّبحد كان وإن ةّيّاألخص

 .ِّاملصنف عىل يردّ أنه ال ّ إالعليه، هو من
 اإلسقاط يقبل ما وقوع عدم عىلّ استدل + ِّاملصنفّأن : ذلك بيان

 هو من عىل البيع كان سواء ،ًمطلقا البيع يف ًعوضا احلقوق من النقل دون
 ّتعرضّثم  املسقطات،من  قل الالنوا من البيع بكون :غريه عىل أو ،عليه
 هو من عىل الدين بيع من + اجلواهر صاحب به نقض ما ّرد إىل ذلك بعد

                                                 
 .٢٩ص: بلغة الطالب) ١(
 .٥٧، ص١ج: ، السيد اليزديحاشية املكاسب: الحظ) ٢(



  بحوث يف فقه عقد البيع............................................................................... 

 

٢٢٤

 التمليك، ال ،اإلسقاط نحو عىل يكون  أنّ إالفيه رّيتصو ال الذي ،عليه
 نحو عىل الدين بيع يكون أن يمكنّ بأنه + الشيخ أجاب هنا ومن

ًأوال اإلسقاط ال التمليك  طّاملسل ادّاحت بلزومه الدين عن خيتلف ّاحلق ّوبأن ،ّ
 .ًثانيا عليه هو من إىل نقل لو فيام عليه طّواملسل

 صورة :هوـ  عليه طّواملسل طّاملسل ادّاحت يفـ  + ِّاملصنف نظر ّفمحط
 من ّخصأّ أنه :عليه يرد فال ،النقل مطلق عليه ال هو من إىل ّاحلق نقل
 .عىّاملد

  ا الث إلش لا
 متليك البيع ّألن«: ِّاملصنف قول عىل اخلراساين ّحقق املأورده ما وهو

 يف ًعوضا احلقوق من الثاين القسم وقوع عدم عىل استدالله مقام يف »الغري
  .البيع

 ًومتليكا ًنقال كونه عىلّ يدل ،الغري متليك البيع كون ّنإ :اإلشكال بيان
 املشرتي طرف من كذلكّ أنه عىل فيه داللة وال فقط، البائع طرف من
 الطرفني، من ًنقال البيع كون هو املنع يف ينفع ماّ أن :الواضح ومن ،ًأيضا
 . + كالمه من عليه داللة وال

ًمعلقاـ  + اخلراساين ّحقق املقال ّ أنه :خيفى ال«:  ـالشيخ كالم عىل ّ
 عليلالت يناسبه فال ،ال أم ًعوضا جتعلّ أهنا :مقام يف ّ فإنه؛النظام ّخمتل كالم
 يناسب ّإنام ّ فإنه،ًأصال ّالدين ببيع النقض وال الغري، متليك البيعّ ألن :بقوله
ًمعوضا جيعل ّأهنا ال بيان بصدد كان إذا  .)١(»البيع يف ّ

 ،املبادلة وجه عىل التمليك :+ مرادهّ بأن :ذلك عىل جياب أن ويمكن
                                                 

 .٣ص: ملكاسبحاشية ا) ١(



  ٢٢٥..............................................................ًعوضا وجعلها احلقوق

 

 ،اآلخر إىل ماله الطرفني من ٌّ كلّملكبأن ي املصباح تعريف يف َّمركام 
 ترصحيه يأيت وسوف ًأيضا، ًامتليك املشرتي طرف من البيع فيكون: وعليه
 يستبطنّ أنه ّ إالك،ّالتمل حقيقته كانتن أ و)الرشاء( املشرتي فعل بكون

 متليك البيع بكون املنع دليل جهّفيت :كذلك كان وإذا ،)١(ًضمنا التمليك
 النقل تقبلال التي  احلقوق تقع فال ،ًإسقاطا وليس الطرفني، من الغري
 .اإلشكال عليه يرد وال البيع، يف ًعوضا

  ا رابع اإلش ل
 ٌديبع عليه هو من عىل الدين ببيع النقضّ بأن :الشيخ عىل يشكل وقد

 ًعوضا،، ال ًضاّمعو يكون الصورة هذه يف الدينّن إ ؛ إذالبحث مورد عن
 بوقوع النقض جهّيت فال ،البيع يف ًعوضا احلقوق وقوع :هو بحثنا ّوحمل
 ،البحثّ حمل عن ًغريبا لكونه ؛ًصالأ النقض هلذا داعي وال ًضا،ّمعو الدين
 ببيع النقض وال«: السابق قوله يف + اخلراساين ّحقق املذكره ما وهذا
ًمعوضا جيعل  الّأنه بيان بصدد كان إذا يناسب ّإنام ّ فإنه؛ًأصال ّالدين  يف ّ
 .)٢(»البيع

 نقض عىل ًاّرد ؛ذلك ذكر + ِّصنفاملّ بأن :ذلك عىل اجلواب ويمكن
 من فمقصوده ،َّمر كام ،النواقل من البيع جعل من عىل + اجلواهر صاحب
 عىل الدين ببيع ًعوضا احلقوق جلعل اجلواهر صاحب تنظري منع :البحث

 .عليه هو من
 لكون وارد؛ غري اإلشكال هذا نفسّ فإن بذلك نقل مل لو ىّوحت

                                                 
 .١٣، ص٣ج: املكاسب: الحظ) ١(
 .٣ص: حاشية املكاسب )٢(
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٢٢٦

 ةّصحب يقول منّكل ّ أن :ومعناه ة؛ّولويباأل النقض :+ ِّاملصنف مقصود
 من كذلك كونه ةّصحب يقول أنّ البد ،ًإسقاطا ّاملعوض ناحية من البيع كون
 ّللمعوض، متليك هو البائع فعل حقيقة لكون ؛أوىل بطريق العوض جهة
 .)١(سيأيت كام ،ًضمنا والتمليك ًصال،أ كّالتمل فهو املشرتي فعلّأما 

 وجه عىل عليه هو من عىل الدين بيع ةّصحب يقول ملن فيمكن :وعليه
 يف ًعوضا احلقوق وقوع من يمنع من عىل ينقض أن التمليك، ال اإلسقاط

 يكون ال فكيف ،ّاملعوض يف ٌجائز اإلسقاطّ بأن :اإلسقاط وجه عىل البيع
 العوض؟ يف ًجائزا

 ِّاملصنف كالم عىل الفقهاء بعض أوردها التي اإلشكاالت بعض هذه
 .)٢(اإلطالة خشية ذكرها عن عرضناأ أخرى إشكاالت إىل إضافة ،+

  ّأضواء   ا ص
 ،األعيان غري وقوع + الشيخ ذكر أن بعد ،»احلقوق ّوأما«: +  قوله •

 .احلقوق بيان إىل ّتعرض البيع، يف ًعوضا ،ّاحلر وعمل املنافعك
ّأما و« ورد، حيث »ُاألخرى« كلمة إضافة النسخ بعض يف وتوجد

 ّواملعلقني ّاملحشني بعض اهتامم من ًجماال أخذت وقد ،»خرىُاأل احلقوق
 بعض ذكر ِّاملصنف من يسبق مل إذ زائدة؛ّ أهنا :الظاهرّ أن ّ إال،)٣(الكتاب عىل

 .باألخرى احلقوق هذه يصف لكي احلقوق أقسام
 من ّولاأل القسم وهو ،»باملال املعاوضة تقبل مل فإن«: + قوله •

                                                 
 .١٥١، ص٢هداية الطالب ج: راجع )١(
: ؛ ومصباح الفقاهة٥٨ـ ٥٧، ص١ج: حاشية املكاسب: ة اإلشكاالت يفّالحظ بقي )٢(

 .٢٩٣ـ ٢٩٢ص: )الرسائل الفقهية(مة البالغي ّموسوعة العال؛ و٤٢ـ٤١، ص٢ج
 .١٤٩، ص٢ ج: هداية الطالب؛ و١٦٩: ، ص٢ ج: لغاية اآلما: الحظ) ٣(



  ٢٢٧..............................................................ًعوضا وجعلها احلقوق

 

 يقبل ام الب عنها َّوعرب واإلسقاط، النقل تقبلالتي ال  وهي احلقوق،
 وبام إلسقاطها، أو لنقلها رّتتصوّ إنام احلقوق عىل املعاوضة لكون ؛املعاوضة

 .اإلسقاط وال النقل تقبل فهي ال ًمطلقا، املعاوضة تقبل ال احلقوق هذهّأن 
 يف ّملأل الثابت الولد حضانة ّحق ،»والوالية احلضانة ّكحق« :قوله  •
 وكذلك الولد، عىل ّواجلد األب ووالية أخرى،ّ مدة يف ولألب ،نةّيمعّمدة 
 للرشائط، اجلامع للقايض الثابت القضاوة وحق ،ّللويص الوصاية ّحق

 .الغري إىل نقلها عن ًفضال ،إسقاطها احلقوق هذه ألصحاب فليس
 لكون البيع؛ يف ًعوضا وقوعها عدم يف ،»إشكال فال« :+ قوله  •
 وال بالنقل ال ،صاحبه عن نفكاكالل قابل غري وقاحلق من الصنف هذا
 بعدم يقال أن ويمكن الغري، ومتليك مالني بني مبادلة هو والبيع اإلسقاط،ب

 مل ولذا ها،ءزاإ املال لبذل عقالئي رّمرب وجود لعدم احلقوق؛ هذهّمالية 
 بوقوع قال من ىّفحت البيع، يف ًعوضا بوقوعها الفقهاء من أحد يقل

 .منها القسم هذا يقصد مل ًاعوض احلقوق
 من الثاين القسم هو هذا ،»النقل تقبل مل لو وكذا«: + قوله •

 ال بام :عنه ّوعرب الغري، إىل النقل دون فقط، اإلسقاط يقبل ما وهو احلقوق،
 النقل مقابل يف االختياري، النقل هو: النقل من واملراد النقل، يقبل

 أن يمكن احلقوق من القسم هذاّ فإن ًمثال، باإلرث يكون الذي القهري
 .وغريها واهلبة كالبيع ،االختياري دون القهري بالناقل ينتقل
 :ومفاده ،رشيكه ةّحص يف للرشيك الثابت »الشفعة ّكحق« :قوله  •

 .آخر إىل نقلها أراد لو فيام بعوض رشيكه ةّحص متلك ّحق للرشيكّأن 
 فهذا مها،ألحد أو ،للمتبايعني الثابت »اخليار ّوحق« :+ قوله •
 .اإلسقاط يقبل كان وإن االختياري، النقل يقبل ال احلقوق من النوع
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٢٢٨

 وقوع عدم عىل الدليل هو هذا ،»الغري متليك البيع ّألن« :+  قوله •
 من متليك البيعّ أن :ومفاده ،ًعوضا احلقوق من والثاين ّولاأل القسم

 فيهام ّققحيت ال احلقوق من القسامن وهذان واملشرتي، البائع :الطرفني
 ّحق عوضه وجيعل ًشيئا يشرتي فمن املشرتي، طرف من والتمليك النقل
 أو ،ّاحلق عليه من نفس هو البائع كان سواءـ  سابق بيع يف له الثابت اخليار
 وبالتايل ال للنقل، قابل غري ّاحلق هذاّ ألن الغري؛ متليك منه ّحققيت ال  ـغريه

 .املعاملة هذه عىل البيع يصدق
 هذه وقوع منع يف عليه اعتمدنا ما أن :أي ،»ينتقض وال«: + قوله •

 من عىل الدين ببيع« ينتقض ال  ـالغري متليك البيعّ أن :وهو  ـًعوضا احلقوق
 بجواز القائل + اجلواهر صاحب به نقض ما إىل إشارة وهو ،»عليه هو

 باملنع، القائل + الغطاء كاشف أستاذه عىل البيع يف ًعوضا احلقوق جعل
 الدين بيع بجواز يقال فكيف فقط، الغري متليك البيع كان إذاّأنه : اهّمؤدو

 دينار مائة البالغ عمرو عىل له الثابت دينه زيد شرتيبأن ي عليه، هو من عىل
 طرف من متليك فيه ليس البيع من النوع هذاّفإن ! ؟ًمثال ًدينارا بسبعني
 كان وإذا اإلسقاط،ّال  إفيه رّيتصو ال بل ،+ اجلواهر صاحب برأي البائع
 البائع طرف من ًاإسقاط كونه مع ،ًاصحيح عليه هو من عىل الدين بيع

 ،فقط لإلسقاط القابلة احلقوق جعل ّصحي أوىل باب فمن ًمتليكا، وليس
 املشرتي طرف من اإلسقاط فيها يكون والتي  ،واخليار الشفعة ّكحق
 عىل النواقل ومن لغريل ًامتليك البيع يكون فال : وعليه،البيع يف ًعوضا

 .األحيان بعض يف املسقطات من يكون أن يمكن بل ،اإلطالق
 .عليه هو من عىل الدين بيع :أي ،»كونه من مانع ال ّألنه«: قوله •
 ليست عليه هو من عىل الدين بيع صورةّ فإن ،»فيسقط ًمتليكا« :قوله •



  ٢٢٩..............................................................ًعوضا وجعلها وقاحلق

 

 رّنتصو أن ايمكنن بل ،البائع طرف من ًإسقاطا بكوهنا ـ ًراّتصو ـ حمصورة
 كّالتمل هذا ّفيؤثر الدين، عليه من :وهو للمشرتي، منه ًمتليكا كوهنا
 .الدين ببيع النقض ّصحي االحتامل ال هذا وجود ومع عنه، الدين سقوط
 هو من عىل الدين بيع كون احتامل لوجود :أي ،»ولذا«: +  قوله •
 .له ًإسقاطا، ال للدين ًمتليكا عليه

 الدائن يقوم أن: وهو ،»اإلبراء قواعده يف الشهيد جعل« :+  قوله •
ًمرددا« عليه، الذي الدين من املدينّ ذمة بإبراء  إذ ؛»والتمليك اإلسقاط بني ّ
 املدينّ ذمة عن للدين ًاإسقاط اإلبراء كون بني + الثاين الشهيد دّترد

 ثرأ عىل فيسقط املدين،ّ ذمة إىل الدائن من ونقله لدينل ًامتليك وكونه ًرأسا،
 .والتمليك النقل ذاه

 الدين بيع يكون أن إمكان عن ٌكاشف الشهيد من الرتديد هذا ّمجردف
  .االحتامل هذا عن ّعقيل مانع وجود وعدم ،ًإسقاطا، ال ًمتليكا

 اإلمكان هذا ونفس واملمتنع، ًعقال املمكن بني دّللرتد معنى، ال إذن
 .+ اجلواهر صاحب نقض ّرد يف ٍكاف

 أن :أي ،»ّذمته يف ملا ًمالكا يكون أن يعقلّ أنه :واحلاصل«: +  قوله •
 أو ،باإلبراء هَكَمل كان سواء الدين، من تهّذم يف ثبت ما اإلنسان يملك
 الدين بيع من + اجلواهر صاحب به نقض ما يف كام ،الدائن من هئبرشا
 .عليه هو من عىل

، تهّذم يف ثبت ما سقوط :أي ،»السقوط متليكه ّفيؤثر«: +  قوله •
 ديون، من تهّذم يف ثبت ملا اإلنسان ّملكية رّتصو من ّعقيل مانع يوجد فال

 .تهّذم عن سقوطها :كّالتمل هذا نتيجة وتكون
 :الفقرة هذه يف غرضه ،»نفسه عىل ّيتسلط أن يعقل وال«: +  قوله •
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 وبني للدين، الشخص ّملكيةو عليه هو من عىل الدين بيع بني الفرق بيان
 .عليه هو من إىل ّاحلق نقل

 وعدم عليه، هو من إىل الدين نقل إمكان يف »ّوالرس«: +  قوله •
 ّاحلق هذا ّأن«: هو عليه، هي من إىل احلقوق من القسم هذا نقل إمكان
 ّاحلق مفهومّن إ ؛ إذ»واحد بشخص طرفيها قيام يعقل ال ّفعلية سلطنة
 :امه طرفني بني القائمة السلطنة معنى يستبطن ّاحلقف امللك، عن خيتلف

 ومفهوم ،ّاحلق عليه من :وهو، عليه طّواملسل ،ّاحلق له من :وهو، السلطان
 ،واحدّ حمل يف طرفاها جيتمعالتي ال  املتقابلة ةّاإلضافي املفاهيم من السلطنة

 عليه، هو من إىل ّاحلق انتقل ما فإذا:  وعليهة،ّوالبنو ةّاألبو يف احلال هوكام 
 .ًعقال حمال وهو واحد،ّل  حميف عليه طّواملسل السلطان جيتمع

 يف تكون قد التي ّالشأنية السلطنة عن ًحرتازاا ؛ّالفعلية قيد وأضاف
 ولذا ال ؛ّشأنية سلطنتهمّ فإن ألمواهلم، والسفيه ّالصبي ّملكية يف كام ،امللك

 .ّشأنية ّفعلية ال سلطنة ّ فإنهّاحلق بخالف وهذا ًفعال، ممارستها يمكنهم
 وال واململوك، املالك بني نسبة اّ فإهن،امللك بخالف« :+ قوله •
 ،إذن .»عليه واململوك املالك ّاحتاد يستحيلّ حتى عليه يملك من إىل حيتاج
 يف إذ ؛واحد ٍبطرف قيامهام جهة من ّاحلقو امللك بني جوهري فرق فهناك
 الذي امللك بخالف واحد، ّبمحل طرفيه ادّاحت من ٌّعقيل ٌمانع يوجد ّاحلق

 بطرف لقيامه ّعقيل مانع هناك يكون وال امللك، عليه من إىل حيتاجال 
 دين، من تهّذم يف ثبت ملا ًمالكا يكون أن للشخص ّصحي:  وعليهواحد،

 .واحد نآ يف ّاحلق عليه ومن ّاحلق صاحب هو يكون أن يمكن وال
 غري + اجلواهر صاحب نقضّ أن إىل إشارة ،»فافهم«: + قوله •
 من إىل ّاحلق نقل وبني عليه، هو من إىل لدينا بيع بني الفرق لوجود ؛وارد



  ٢٣١..............................................................ًعوضا وجعلها احلقوق

 

 بعض يف كام ـ املراد وليس ،ّواحلق امللك نسبتي بني الفرق وهو عليه، هو
 + الشيخ طرحه ماّكل ّ ألن ؛ّواحلق امللك بني الفرق عدم ـ احلوايش
 . بينهام الفرق بيان إىل هيدف
 :هو االنتقال من واملراد ،»لالنتقال القابلة احلقوق ّوأما«: +  قوله •
 مقابل يف ،النواقل من وغريها واهلبة البيع يف يكون الذي االختياري النقل
 يقبل ما: وهو احلقوق، من الثالث القسم هو وهذا االضطراري، النقل

 .واالنتقال والنقل اإلسقاط
 ،الرشط ّوحق القصاص ّكحق ،»ونحوه التحجري ّكحق«: + قوله •
 .وغريها كاملساجد ّعامةال األماكن يف ةّاألولوي ّوحق الرهانة، ّوحق
 لو كام ،»الصلح يف باملال وقوبلت النقل قبلت وإن فهي«: +  قوله •
 الصلح، هذا ّصحفي بعوض، إليه ّاحلق نقل عىل غريه ّاحلق صاحب صالح
 . ّاحلق صاحب هو اآلخر ويكون

 لدى ثبت وقد ،»اإلجارة يف أجرة يكون أن ّيصح ِوملا«: +  قوله •
 وما ،اإلجارة يف ًعوضا وقوعه ّصحي ما بني التالزم ـ عرفتام  كـ الفقهاء

 يفّ املالية اشرتاط عىلّ تدل الفقهاء كلامتّ أن فبام البيع، يف ًثمنا وقوعه ّصحي
 البيع يف الثمن يفّ املالية اشرتاط :ذلك من فيظهر ،اإلجارة باب يف األجرة
 . ًأيضا

 التحجري ّحق مثل ّ أنوبام ،»املال يف الثمن حرص يف«: + قوله •
ًوعرفا ًلغةّ املالية عليها يصدق ال ،وغريها والسبق  تقع أن ّصحي فال ،ُ
   احلقوق وقوع بعدم يقول + الشيخّ أن :ظهر وقد البيع، يف ًعوضا

 .البيع يف ًعوضاـ  ًمطلقاـ 





 
 
 
 
 
 
 

  ا بحث ا ا 

  تعر ف ا يع  ى الفقهاء
 تعريف الفقهاء للبيع: املسألة األوىل •
 للبيع ِّاملصنف تعريف: الثانية سألةامل •
 للبيع أخرى استعامالت: الثالثة املسألة •





 
  

  ا سألة األو 
  تعر ف الفقهاء  لبيع 

 املسألة بيان •
 ّمترشعية وال ّرشعية حقيقة البيع كون عدم •
  البيع تعريفات •

ü ّولاأل التعريف 
ü عليه اإلشكاالت 
ü الثاين التعريف 
ü عليه اإلشكاالت 
ü الثالث التعريف 
ü عليه اإلشكاالت 
ü التعريف عن دفاع 
ü الدفاع ّرد 

 وحتقيق زيادة •
ü نفعالالا مقولة من االنتقال كون عىل إشكال 
ü الدور دفع يف وجوه 
ü للبيع النقل مغايرة 

 ّالنص عىل أضواء •





 
 

  : +  قال ا شيخ
ٌ عية ٌحقيقة ُ  َل س »ِا يع« َلفظ  أن: الظاهر  ثم  بل ،ّم  عية وال ،ّ

ُسنوضحه كما ،ّالعر  ُناهمع   ٍباق َهو  قد الفقهاء  أنّ إال ُاهللا، َشاء إن ّ
 ْمن ٍع  ُانتقال«: وغ هاِ وا ذكرة ِوا  ائر ِا  سوط ف  ،ِتعر فه   اختلفوا
ٍمقدر ٍبعوضِ غ ه إ  ٍشخص

 .»ال ا  ِوجه   ّ

: ـب ِتعر فه إ  َآخرون َعدل ،ًواضحة ً سا ة ِا عر ف هذا   ّإن ُوحيث
ِا ال  ِوالقبول ِاإل اب«

 ا ع  ِمقولة نِم َا يع  إن ُوحيث ،»ِاالنتقال   ّ
 َعدلـ  ِبا لفظ ُإ شاؤه ْيعقل  م ّو ال  ـا ع  ِقصد ِ  ط أو ً،اّ رد ِا لفظ َدون

  .»ِا خصوصة ِبا صيغة ِالع  ِنقل«: بـ ِتعر فه إ  ِا قاصد ُجامع
َ  حو ا ؛ِ لبيعً  رادفا َل س َقلا  ّأن َمع ـ ِعليه ُو رد   ن بأ:ا ذكرة   ّ

ُ عنده َا عاطاة  وأن ،ِا كنايات َنِم ُوجعله ،»ُنقلت« بلفظ ُيقع، ال ِا يع َإ اب
ُ إ شاؤه ُيعقل ًأيضا ال ِبا صيغة َا قل  أن: ـ َا صيغة ِعن ها خلو مع ٌبيع

 .ِبا صيغة

 ،ِا صيغة ُمد ول َهو ا ي ا قل ُنفس َا يع  أن َا راد   بأن:هذا ُيندفع وال
ُأنه ال ،ِا قل َمن ِالفرد َذ ك ِتعي  إ  ٌإشارة ِا صيغة َمد ول ُهفجعل  ٌمأخوذ ّ

ُ ألنه؛ِبا صيغة »ُنقلت«: »ُبعت« ُمد ول َي ونّ ح  مفهومه   َأر د ْإن ّ ُ
 

 ْو ن ،»ُبعت« ِةّماد ُمعرفة َا قصود   ألن؛ُا ور َ زم »ُبعت« ُخصوص ِبا صيغة
َأر د ُ
ُ لكت« ُ شمل ما بها  ِ رد   ُاالقتصار َوجب »ّ   .ِوا قل ِا مليك ّ
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  بيان ا سألة

   »بامل مال مبادلة«ّ بأنه للبيع اللغوي التعريف +  الشيخ ذكر أن بعد
 كون كلزوم ،ّالعام املعنى هذا عىل قيود من العرف من استظهره ما وبعد ـ

 بيان إىل املقطع هذا يف ّتعرضـ  بحوث من ذلك تال وما ،ًعينا ّاملعوض
 .للبيع االصطالحي التعريف

 البيع مفهوم حتديد إىل احلاجةّ أن :ةّالتمهيدي املباحث يف ذكرنا أن وسبق
 العنوان هذا وقوع يف تكمنـ  ملصاديقه ٍومانع ٍجامع ٍتعريف وبيان ـ

 قوله يف البيع ةّيّكحل يه،عل بّترتت التي ّفقهيةال حكامألا من للكثري ًموضوعا
َ وأحل{: تعاىل َ َا يع ُاهللا َ ْ َ َوحرم ْ َا ر ا َ َ  األحكام وسائر ،)٢٧٥: البقرة( } 
 البيع خذُأ فقد وغريها، واخليار واملتبايعني العوضني رشوط من ،به ةّاخلاص

 اإلمجال لرفع الدقيق املعنى حتديد من ّوالبد األحكام، هذه موضوع يف
 الدقيق التعريف دّحيد مل وما عليه، اآلثار تلك بّترت وإحراز عنه، واللبس
ّوتبني  ـللبيع  لتلك الصحيح التطبيق نحرز أن يمكن ال  ـوحدوده رشائطه ُ

 .احلقيقي موضوعها عىل األحكام
 تعريف من املطلوب ليسّ أنه :من ًسابقا ذكرناه ما إىل التنويه ينبغي كام
 أو نيّالتام الرسم أو ّ احلديعتمد الذي املنطقي التعريف عن البحث :البيع

 وقد والفصل، اجلنس من بةّاملرك ّقيقيةاحل اتّباملاهي ًاّخمتص لكونه الناقصني؛
 هلا، العقالء باعتبار القائمة ّعتباريةاال املفاهيم من البيعّ أن :ذكرنا فيام ضحّات

 ما ّفكل ،فصل أو ٍجنس من بةّمرك ةّحقيقي ةّماهي  ـالعنوان هبذاـ  له وليس
 أن يعدو ال ـ ّعتباريةاال ّفقهيةال العناوين وسائر بل ـ البيع تعريف يف ذكرُي

 هذا يف إليه نطمح فام اللفظي، التعريف أو ،سماإل رشح باب من يكون



  ٢٣٩.................................................................للبيع الفقهاء تعريف

 

 يعتربها التي للمعاملة الدقيق املعنى لنا دّحيد الذي التعريف :هو البحث
 .ًبيعا الشارع
 الرشوط إسقاط يعني ال والرسم ّباحلد البيع تعريف عدمّ أن ّإال
 منه يلزم أن الو ،ًومانعا ًجامعا كونه من ،الصحيح التعريف يف املعتربة
 الرشوط هذه عىل حيتوي أن :للبيع يذكر تعريفّ كل يف يشرتط بل ،الدور
 .الصحيح التعريف رشائط من وغريها
 للبيع، ءالفقها أبداها التي التعاريف بعض ذكر يف الشيخ رشع :هنا من

 ّتعرضن وسوف للبيع، املختار تعريفه + هو ذكرّثم  ومن عليها، يرد وما
 .اهللا شاء إن بالتفصيل، ذلك بيان إىل

  ّم  عية وال ّ عيةعدم كون ا يع ذا حقيقة 
ّ أن :مّيتوه قد للبيع، والعريف اللغوي املعنى +  ِّاملصنف ذكر أن بعد
 اصطالح يف أخرى ٍمعان إىل ُنقل بل ،يفوالعر اللغوي معناه عىل يبق مل البيع

 اجلديد االصطالحي املعنى ذلك بيان يف خمتلفني الفقهاء كان ّاومل الفقهاء،
 جعله من وبني البائع، فعل هو الذي النقل:  بمعنىجعله من بني ،للبيع
 االنتقال:  بمعنىجعله وآخر ًمعا، املتبايعني فعل هو الذي العقد: بمعنى
 :االختالف هذا من مّيتوه فقد ،ذلك توضيح سيأيت كام ،يعالب ثرأ هو الذي
ّ أن :الواضح ومن واحلقيقة، ُالكنه جمهول الفقهي االصطالح يف البيع كون
 االستفادة يمكن فال ،البيعّ أدلة إمجال إىل ّيؤدي البيع حقيقة تشخيص عدم
 األحكام عليه بّترتت الذي بموضوعها للجهل ؛هبا واالستدالل ،منها
 .البيع عىل بةّاملرتت األحكام من الكثري باب ّسد يعني وهذا نة،ّعيامل

 لفظّ أن :وهي النقطة، هذه عىل التنبيه إىل +  ِّاملصنف ّتعرض :هنا من
 ومل والعريف، اللغوي معناه بنفس استخدم بل ،جديد معنى إىل ُينقل مل البيع
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٢٤٠

 غريـ  أخرى حقيقة له كونت ما الوعند ،ّمترشعيةو ّرشعية حقيقة له تكن
 تعريفاهتم يف الفقهاء اختالفّ فإن  ـواللغة العرف لدى املعروف املعنى
 أن يعدو ال االختالف هذاّن إ بل ،البيع مفهوم إمجال إىل ّيؤدي، ال للبيع
 واحد ّفكل :هنا ومن الواضحة، احلقيقة تلك عن التعبري يف ًاختالفا يكون
ّاملعرفني من  + إليه أشار ما وهذا ،بيعال جهات من جهة لبيان يسعى ُ

 بل ،ّمترشعية وال ّرشعية حقيقة له ليس البيع لفظ ّأن: الظاهرّثم «: بقوله
 .»العريف معناه عىل ٍباق هو

:   ـ+ الشيخ كالم عىل التعليق يفـ  +  اخلراساين ّحقق املقال
 ألجل بل ،تهّوماهي حقيقته يف االختالف ألجل ليس اختالفهم، ّأن الظاهر«

 أخذ عليه، ّترتتب ولوازم إليه، به بّيتسب سبب له كان ّامل احلقيقي بيعالّأن 
 الغرض ّإن حيث ؛وأكنافه جوانبه بتامم ال ،أطرافه من بطرف منهمّكل 
 برسمه، أو هّبحد معرفته ال ،بوجه ومعرفته نحوه من إليه اإلشارةّ إال ليس

 النقض من وقع ملا وقعّ أنه ال :وينقدح األعالم، كلامت بني قّيوف وبذلك
 ّوإنام والرشع، العرف بني فيه حقيقة اختالف بل ال املقام، يف واإلبرام

 .)١(»هّققحت يف يعترب فيام بينهام االختالف
  ّ  عية وا ّ عيةا إشارة إ  ا قيقة 

ّ فالبد ،ّمترشعية أو ّرشعية حقيقة للبيع يكون أن +  ِّاملصنف نفى
ًأوال   .االصطالحني هذين معرفة من ّ

 التي املعاين تلك: هي لأللفاظ ّقيقيةاحل املعاينّ أن الواضح من: فنقول
 ولكن األلفاظ، هلا توضع مل التي املعاين قبال يف األلفاظ، هلا وضعت

                                                 
 .٤ص:  لآلخوند اخلراساينحاشية املكاسب )١(
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 االستعامل كان :هنا ومن ة،ّاملجازي املعاين وهي القرينة، مع فيها تستعمل
 املجازي االستعاملو معنى، من له وضع فيام اللفظ استعامل :هوّاحلقيقي 

ّ تدل قرينة وجود مع لكن له، يوضع مل الذي املعنى يف اللفظ استعامل: هو
ّأما  املفرتس، احليوان :هوـ  ًمثالـ  »األسد« للفظّ احلقيقي فاملعنى عليه،
 ،إذن .الشجاع الرجل :فهو »يرمي ًأسدا رأيت«: قولنا يف املجازي املعنى
 .بالوضع مّمتقو لأللفاظّ احلقيقي فاملعنى

 من الكثريّ أن :الواضح فمن ،ّرشعيةال االصطالحات إىل بالنسبةّأما 
 كام ،هلا املوضوعة ةّاللغوي معانيها غري ٍمعان منها أريد االصطالحات هذه
 الدعاء،:  بمعنىًلغة الصالةّ فإن ،»الزكاة«و »الصوم«و ،»الصالة« لفظ يف

 اللغة يف والصوم ملعروفة،ا ةّاخلاص العبادة عىل تطلق فهي الرشع يفّأما 
 اّ فإهنالزكاة، وكذلك ،ّاخلاص اإلمساك فهو الرشع يفّأما  اإلمساك، :يعني
 املايل الواجب فهي الشارع لدىّأما  ،»والطهارة ّالنمو«: تعني اللغة يف

 .ّاخلاص
 هي ّعام خمتلفة ّرشعية ٍمعان يف األلفاظ هذه استعامل يف إذنّ شك فال
 ّرشعيةال املعاين هذهّ أن :يف األعالم بني وقع البحثّ أن ّ إالاللغة، يف عليه

 اللغوي معناها من ونقلها هلا، ّاملرشع وضع بسبب كانت هل اجلديدة،
 أم املقصود، التعييني بالوضع كان سواء ،ّاخلاص الرشعي املعنى إىل ّالعام

 ؟االستعامل كثرة من الناشئ نيُّالتعي الوضع
 ـ  ’ ّالنبي وهو ـ ّاملرشع زمن يف كان إن :اجلديد الوضع هذاّن إ ّثم
 زمن بعد كان وإن الشارع، جعلها التي :أي ،ّرشعيةال باحلقيقة ىّفيسم
 ّرشعيةال معانيها يف األلفاظ هلذه عةّاملترش استعامل تعارف  بأن،’ ّالنبي
 الفرق هو وهذا ،ّترشعيةامل باحلقيقة ىّفتسم ة،ّاللغوي معانيها من نقلتّحتى 
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٢٤٢

 .االصطالحني ينهذ بني
 تكون التي ّرشعيةال احلقيقة إنكار :إىل نيّاألصولي من مجاعة ذهب وقد
 ّالنبي لسان عىل اجلديد الوضع عىلّ يدل ما ورود لعدم التعييني؛ بالوضع

 الداعي عدم مع امّسي التواتر، أو ،باآلحاد إلينا قلُون ،لبان كان ولو ،’
 احلقيقة يف يقال أن يمكن امّوإن ،)١(لنقله الدواعي رّتوف مع بل ،هئإخفا إىل
 .ّترشعيةامل احلقيقة بوجود أو ،’  ّالنبي زمن يف نيُّالتعي بالوضع ّرشعيةال

 ًقرآناـ  الشارع لسان يف الواردة األلفاظ :يف البحث هذا ثمرة وتظهر
 عىل محلها جيب ّرشعيةال احلقيقة ثبتت ما فإذا القرينة، عن ةّجمردـ  ًّةوسن

 ،ّرشعيةال احلقيقة بنفي القول عىلّأما  فيها، حقيقة لكوهنا ؛ّرشعيةال معانيها
 إحراز لعدم فيها؛ ّتوقفال أو ة،ّاللغوي ّقيقيةاحل معانيها عىل محلها منّفالبد 
 لكونه الرشعي؛ املعنى وبني احلقيقي اللغوي املعنى بني دهّوترد)٢(منها املراد
 بني األمر دوران عند ّتوقفال إىل ذهب من رأي عىل ًبناء ًمشهورا، ًجمازا
 .)٣(املشهور املجازي املعنى وبنيّ احلقيقي املعنى

 أو ،ّرشعية حقيقة للبيع يكون أن ينفي +  ِّفاملصنف :حالّ كل وعىل
ّمترشعي  هبا، نقبل مل أو ،ّترشعيةوامل ّرشعيةال احلقيقة بوجود قبلنا سواء ،ةّ
 معنى إىل ذكره الذي والعريف ياللغو معناه من ينقل مل البيعّ أن :يعني وهذا
 .»العريف معناه عىل ٍباق هو بل«: بقوله +  ِّاملصنف بهّ رصح ما وهذا آخر،

 تهّيّحل عىل ّالدالة ّاألدلة لسان ويف الرشع يف البيع من فاملراد ،إذن
 سامع عند العرف ذهن إىل يتبادر الذي العريف معناه نفس :هو وأحكامه

                                                 
 .٨٢، ص١ج: أصول الفقه: راجع) ١(
 .٢٢ص: صولألكفاية ا: راجع تفصيل هذه املسألة يف) ٢(
 .٥٣ ص:عن معامل الدين ومالذ املجتهدين ،٨٢، ص١ج: أصول الفقه: راجع) ٣(
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 من تاله ما يف وال ،| ّالنبي زمن يف آخر معنى إىل ينقل ومل ،»البيع« لفظ
 .والفقهاء ^ ةّاألئم زمن

 فال ،آخر معنى إىل والعريف اللغوي  معناه من ينقل مل البيعّ أن وبام
 ،ةّالعرفي حقيقته وضوح بعد البيع، لفظ إمجال إىل الفقهاء اختالف ّيؤدي

 .ّمركام 
  ا يعتعر فات 
 عليها شكلأو للبيع، الفقهاء كرهاذ تعريفات ّعدة + ِّاملصنف نقل

 :ًتباعا ذلك إىل ّتعرضن وسوف املختار، تعريفه يذكر نأ قبل

   لشيخ الطو : ّولاأل ا عر ف
 من ٍعني انتقال«:  ـ ِّاملصنف نقله كام ـّ بأنه البيع +فَّعرحيث 

 ذلك عىل وتبعه ،»الرتايض وجه عىل ،ّمقدر بعوض ،غريه إىل ٍشخص
ّ احليل مةّوالعال ،)١(الرسائر يف +ّ احليل إدريس كابن ،الفقهاء من العديد

 يسري اختالف مع )٤(حكامألا وهناية )٣(األحكام وحترير )٢(التذكرة يف +
 .اللفظ يف

 . للعني ًوصفا ،)٥(»مملوكة«: قيد املبسوط يف طويسال الشيخوأضاف 
ّ أن :التعريف هذا عىل تعليقه يف + ِّاملصنف ذكر فقد حالّ كل وعىل

 دون آخر، تعريف إىل بسببها الفقهاء من مجاعة عدل ،واضحة مساحمة فيه
                                                 

 .٢٤٠، ص٢ج: الرسائر: راجع) ١(
 .٥، ص١٠ج: تذكرة الفقهاء: راجع) ٢(
 .٢٧٥، ص٢ج: حكامالحترير ا: راجع) ٣(
 .٤٤٧، ص٢ج: حكام يف معرفة األحكامالهناية ا: الحظ) ٤(
 .٧٦، ص٢ ج: املبسوط) ٥(



  بحوث يف فقه عقد البيع............................................................................... 

 

٢٤٤

 .املساحمة هذه يف الوجه يذكر أن
  ا عر ف هذا   ا سا ة وجه

 من ّعدة يفـ  التعريف هذا + الشيخ هبا نعت التيـ  املساحمة تكمن
 :وهي ،هتواجه التي اإلشكاالت
ًأوال  البيعّ أن :الواضح ومن ،»ٍعني انتقال« بكونه البيع فّيعرّ أنه :ّ
 وبام البيع، آثار من ثرأ :االنتقال بل ،االنتقال هو ليس العرف لدى املعروف

 التعريف يناسبه فال ،البيع مفهوم عىل فّالتعر هو املقام يف املقصودّأن 
 متساويني ليسا امّهنأّ إال ،ًوجودا متالزمني كانا وإن رّواملؤث األثرّ فإن باآلثار،
ًمعرفا يكون فال ،اآلخر غري منهام ّوكل ،باملفهوم متباينان بل ،ًمفهوما ّ 
 .لصاحبه
 نقله كام ،الوجه هذا بيان يفـ  + العلوم بحر مهدي ّحممد ّالسيد قال
 ،عنه ّاملسببة وغايته البيع أثر نتقالالا ّوألن«:  ـ الكرامة مفتاح يف تلميذه
 أحدمها تعريف تنعفيم ّاملسبب، غري والسبب إليه، ٍّمؤد سبب والعقد
 .)١(»عليه بالقول باآلخر
 اتانوه االنفعال، مقولة من واالنتقال الفعل، مقولة من البيع ّإن :ًثانيا
َّيعر أن ّصحي فال ،متقابلتان املقولتان  مقولة من فالبيع باآلخر، حدمهاأ فُ

 تفاوت عىل دليل وهذا ،»ينفعل أن« مقولة من فهو االنتقالّأما  ،»يفعل أن«
 . )٢(له ًفاِّمعر يكون وال للبيع، ًمساويا االنتقال يكون فال ،فهومنيامل

ّ ألنه ً؛انتقاال يكون فال ،فعل البيع ّألن«: + العلوم بحر ّالسيد قال
                                                 

 .٤٧٧، ص ج: مفتاح الكرامة) ١(
 .شاء اهللا  إن<زيادة وحتقيق>أشكل بعض األعالم عىل هذا الوجه بام سيأيت يف ) ٢(
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 .)١(»انفعال
 وهو ال ،»ّمقدر بعوض«: قيد + الطويس الشيخ تعريف يف ُأخذ :ًثالثا
 عند البيع حقيقةّن  أل؛البيع مفهوم بيان منه يراد الذي التعريف يناسب
 .ًراّمقد العوض بكون مةّمتقو ليست ـ اهللا شاء إن ًالحقا سيأيت كام ـ العرف
 ّأنّ إال ،ًومعلوما ًراّمقد العوض كون البيع ةّصح رشائط من كان وإن ،نعم
 املأخوذة القيود من ال ،للبيع الشارع جعلها التي ةّصحال رشوط من ذلك
 البيع حقيقة عىل ّالتعرف هو املقام يف ناّهيم اوم العرف، لدى البيع حقيقة يف

 ةّصح يف ًرشطا خذُأ ما ال ،حقيقته يف العرف يأخذه وما العرف، لدى
 ،املعاملة هذه عن البيع مفهوم ينتفي، ال الرشط هذا انتفى لو ولذا ؛البيع
 ةّمدخلي عدم عىل شاهد وهذا فاسد، بيع هي بل ،ًبيعا ليستّ إهنا :يقالفال 

 عىل ًقاّمعل + املامقاين ّحقق املقال ولذا ؛البيع حقيقة يف العوض ةّمعلومي
 فهو حيحالص البيع تعريف أراد إنّ أنه :عليك خيفى وال«: التعريف هذا

 . )٢(»ذكرهّمما ّ أعم فهو ّاألعم تعريف أراد وإن ذكره،ّ مما ّأخص
 وجه عىل«: قيد ،التعريف هذا يف وردت التي القيود من :ًرابعا

 ما ال منها ّنإ؛ إذ العريف البيع أفرادّ لكل ًجامعا ليس القيد وهذا ،»يضالرتا
 بل ،العرف لدى بيعّ أنه عليه يصدق ذلك ومع الرتايض، وجه عىل يكون
 ذلك، عىل الرشعي احلاكم جربهأ إذا املحتكر كبيع ًأيضا، الرشع لدى

 وجه عىل يكن مل لوّ حتى ًأيضا، الرشع هّويقر ،العريف لبيعا عليه فيصدق
 .)٣(البيع ألفراد ًجامعا التعريف هذا يكون فال ،الرتايض

                                                 
 .٤٧٧، ص١٢ج: مفتاح الكرامة: ًنقال عن) ١(
 .١٦٨، ص٢ج: غاية اآلمال) ٢(
 .١٧٤، ص٢ ج:غاية اآلمال: راجع) ٣(
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٢٤٦

 التعريف، هذا يف  املساحمة وجه ّتبني )١(وغريها اإلشكاالت فهذه ،إذن
 ذكر، كام الالحق التعريف إىل عنه العدول إىل األعالم بعض ادع ما وهذا

 .+ ِّاملصنف
   ماعة من الفقهاء: ا ا  ا عر ف
 :مفاده بام البيع فواّعر، حيث الفقهاء من مجاعة ذا التعريفه ذكر

 ذلك، يف كلامهتم اختلفت وقد ،»االنتقال عىل نّالداال والقبول اإلجياب«
 والقبول اإلجياب«: هّبأن النافع املخترص يف +ّ احليل ّحقق املّعرفه فقد

 ،)٢(»رّمقد بعوض ،غريه إىل مالك من اململوكة العني هبام تنتقل اللذان
 من والقبول إلجيابا«: ّ بأنهالدروس يف + ّولاأل الشهيد هفّوعر

ّأما  ،)٣(»الرتايض مع ،ّمقدر بعوض ،العني نقل عىل ّالداالن الكاملني،
 ،كامل من الصادران والقبول اإلجياب«: بأنه ّعرفه فقد + املقداد الفاضل
 .)٤(»الرتايض جهة عىل ،معلوم ٍبعوض ،املعلومة العني نقل عىل نّالداال

 عبارة هو البيعّ أن :يرون التعريف هذا أصحابّ فإن :حالّ كل وعىل
 ّختلصوا بذلك مّفكأهن االنتقال، عىل ّالدالني نيّاللفظي والقبول اإلجياب عن
 ثرأ االنتقال ككون ،إشكاالت من عليه يرد وما ،باالنتقال البيع تعريف من

 رّاملؤث بمنزلة والقبول اإلجياب لكون والقبول؛ اإلجياب :ّ بأنهفوهّفعر البيع،
  ـًأيضاـ  التعريف هذا ّأنّ إال نتقال،الا حصول يف السبب مها؛ إذ نتقالالل

                                                 
ّأورد عىل هذا التعريف إشكاالت أخرى نتعر) ١( شاء  ض إليها يف الزيادة والتحقيق إنُ

 . تعاىلاهللا
 .١١٨، ص١ج: املخترص النافع) ٢(
 .١٩١، ص٣ج: ةّالدروس الرشعي) ٣(
 .٢٤، ص٢ج: تنقيح الرائع ملخترص الرشائعال) ٤(
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 .ّيتضحس كام ،واإلشكال للنقض ًموردا وقع
  ا عر ف هذا   اإلش الت
 مقولة من البيع جيعل :ّ بأنهالتعريف هذا عىل + ِّاملصنف أشكل

 العرف لدى البيع حقيقة ّأن :الواضح فمن املعنى، مقولة منّ أنه مع اللفظ،
 واإلجياب القبول وراء آخر يشء هي بل ،والقبول اإلجياب هي ليست
 هي ليست  ـوالرشع العرف لدىـ  النكاح عقد حقيقةّ أن فكام ني،ّاللفظي
، ال البيع كذلك الزوجني، بني ةّاخلاص العلقة هي بل ،واإلجياب القبول
 فال ،البيع حقيقة معرفة :هنا واملراد ط،فق األلفاظ حقيقته تكون أن يمكن

 تعريفه ّصحي ال اإلنسان؟ هو ما: سائل سأل لو فكام باللفظ، تعريفه ّصحي
 يريد السائل؛ إذ َّواملعرف ِّاملعرف الختالف ؛اإلنسان لفظ عليهّ يدل ما :ّبأنه

 باللفظ، تعريفها ّصحي فال ،ًلفظا ليست وهي اإلنسان، حقيقة معرفة
 .والقبول باإلجياب البيع تعريف ّحصي ذلك الفك

ّ حتى فصل أو جنس له ليس ـ ذكرنا كام ـ البيع ّأن: علينا يشكل وال
 يعني ال ذلكّ أن ّ إال،ًاّاعتباري ًمفهوما كان وإن البيع إذ ؛حقيقته عىل فّنتعر
 بحسب ًاّمنطقي ًتعريفا يكن مل وإن ،ومانع جامع بتعريف تعريفه إمكان عدم
 .ًمتاما حقيقته عن خيتلف بام تعريفه جواز يعني وال ،والرسمّاحلد 

 فهذا هبام، وعالقته والقبول، لإلجياب البيع حقيقة مباينة عىل الدليلّأما 
 اللفظ دون املعنى مقولة من البيع ّإن وحيث«: بقوله ِّاملصنف له ّتعرض ما

 ىّومؤد ،»...باللفظ إنشاؤه يعقل مل ّوإال املعنى، قصد برشط أو ،ًاّجمرد
 :هي احتامالت، ثالثة عىل رّتصوُي البيع حقيقة يف اللفظ خذأ ّأن :ذلك

 يف لأللفاظ دخل وال املعنى، مقولة من البيع يكون أن :ّولاأل االحتامل
 .حقيقته
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 هي البيع حقيقة فتكون اللفظ، مقولة من يكون أن: الثاين االحتامل
 .آخر معنى األلفاظ هذه وراء يكون أن دون ،»قبلت«و ،»بعت« :الفظ

 حقيقةّ أن :ذلك ويعني ،اللفظ مقولة من يكون أن :الثالث االحتامل
 املعنى ذلك قصد برشط بل ،ًمطلقا ليس لكن املخصوص، اللفظ هي البيع

 .البيع هو الذي االعتباري
 مل آخر احتامل ويوجد االحتامالت، من + ِّاملصنف له ّتعرض ما هذا
 املعنوي األمر هو البيع أن يكونب :الثالث االحتامل عكس وهو يذكره،

 ،باللفظ املعنى هذا ىّيتأد أن برشط بل ،ًمطلقا ليس لكن االعتباري،
 .الثالث االحتامل مناقشة من االحتامل هذا ةّصح ضحّوتت

 منّ البد ،االحتامالت هذه من الصحيح عىل فللوقوف :حالّ كل وعىل
 :نقاط ّعدة بيان

 وه ـ واإليقاعات العقود من املعامالت وسائرـ  البيعّ أن :ّتقدم :األوىل
 حقيقة له ليست فالبيع باالعتبار، وجودها قوام التي ّعتباريةاال األمور من

 منّ كل إرادة عند البيع حلصول املعترب باعتبار قائمة حقيقتهّن إ بل ،ةّخارجي
 الرشائط سائر رّتوف ومع .بعوض اآلخر إىل يملكه ما نقل :املتبايعني
 يعتربو آخر، إىل شخص من اململوك املال ينتقل العريف، البيع يف املأخوذة
 صقع غري يف للبيع وجود وال ًبيعا، واالنتقال النقل هذا العقالئي املعترب

 .العقالئي االعتبار
 إرادة :عىل عليه األثر بّوترت ًخارجا حصوله ّتوقفي البيع هذاّ أن كام

 اهلازل بيع عىل البيع صدق عدم :الواضح فمن إنشاءه، املتعاقدين منّكل 
 األمر هذا إلنشاء املتعاقدين منّ كل إرادة ّقق حتمنّالبد  بل ،والنائم

 .آثار من عليه تبّترت ملا ًطلبا ؛االعتباري
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 ترتيب مقام يف ـ ًخارجا ّحققتت، ال املعامالت وسائر ّأن البيع :ةثانيال
 بني اإلنشاء حقيقة يانب يف العلامء اختلف وقد باإلنشاء،ّ إال ـ عليها األثر
 أو ٍبلفظ التسبيب:  بمعنىجعله من وبني باللفظ، للمعنى ًإجيادا جعله من
 عّاملرش اعترب إذا كام ،النفس صقع يف موجود ٍّاعتباري ٍأمر حصول إىل فعل

 .املشهور عليه كام ،عهدته يف الصالة هذه يوجد ّ فإنهف،ّاملكل عىل الصالة
 ّتوقفي ّاعتبارية ًأمورا واإليقاعات دالعقو من وغريه البيع فيكون
 ،ًخارجا االعتباري البيع معنى ّققحت:  بمعنىـ االعتبار وعاء يف حصوهلا

ًأوال ّعتباريةاال األمور تلك قصد عىل ـ عليه األثر بّوترت  ذلك إبراز وعىل ،ّ
 .ًثانيا ـ ٍفعل أو ٍلفظ من ـ ٍبآلة االعتباري األمر ذلك وإجياد القصد
 كام ،الوجود ّمترصم ّخارجي موجودّ أنه :هي اللفظ حقيقةّن  أ:ةثالثال
 بسبب ينشأ هو بل ،وثابت ٌّقار ٌوجود فظّلل ليس؛ إذ الزمان يف احلال هو

ّفإن :  وعليه،تهّعل انتفاء مع وينرصم وينتهي ،اللسان كتحريك ،ّتكويني
 هي تهّعل ّإن بل ،آخر لفظ وجود وعلل مبادئ من يكون أن يمكن ال اللفظ

 ٌكيفّ بأنه األعالم بعض عنه ّعرب وقد ،غريه أو اللسان حتريك من ذكرنا ما
 .)١(مسموع
 البيع حقيقة يف ٌدخل فظّلل يكون أن يمكن هل: نقول ذلك عرفت إذا
 من الصحيح هو وما والقبول؟ باإلجياب تعريفه ّصحي لكي ته،ّوماهي

  السابقة؟ الثالثة االحتامالت
 يف منها اثنني وأبطل الثالثة، الحتامالتا هذه + ِّاملصنف ذكر وقد

 قصد برشط أو ،ًاّجمرد اللفظ دون املعنى مقولة من البيع ّإن وحيث«: قوله
ًأوال ثبتأف. »...املعنى  بطالن: ًوثانيا اللفظ، املعنى ال مقولة من البيع كون: ّ

                                                 
 .٢٠٦، ص٢٢ج: جواهر الكالم: راجع) ١(



  بحوث يف فقه عقد البيع............................................................................... 

 

٢٥٠

  .املعنى قصد برشط أو ،ًاّجمرد اللفظ مقولة من كونه
 برشط أو ،فقط اللفظ مقولة من البيع كان إذاّأنه : استدالله ومفاد

 وهو باللفظ، البيع إنشاء إمكان عدم :ذلك عىل بّفيرتت املعنى، قصد
 بل ،باللفظ البيع إنشاء إمكان من ،والرشع العرف لدى عليه املتسامل خالف

: البائع بقول البيع بانعقادّ شك إذ ال؛ هاّوأمت البيع مصاديق أوضح من هو
 .»قبلت«: املشرتي وقول ،»بعت«

 ةّعل يكون أن يمكن، ال اللفظّ أن :من ًسابقا عرفتّ مما املالزمة ضحّوتت
؛ إذ »قائم« للفظ اخلارجي للوجود ةّعل ليس »زيد« فلفظ آخر، ٍلفظ لوجود

 يصدران امّ فإهنولذا ؛اللسان كتحريك منفصلة، علة عن بّمسب منهامّكل 
 حقيقة تكان فإذا:  وعليه،ّصماأل من يصدران وال النطق، عىل القادر من
 متام كان سواء ـ»والقبول اإلجياب« أو املخصوصة األلفاظ هي البيع

 أن يستحيل ّ فإنهوالثالث، الثاين االحتامل يف كام ـ منها ًاجزء أو ،حقيقته
 بعض وبتعبري آخر، ٍللفظ ةّعل اللفظ كون لعدم باللفظ؛ البيع ّحققيت

 ومعنى ،)١(» نشأُامل مع ادهّاحت يعقل، فال شاءاإلن مبادئ من اللفظ«: األعالم
 فال ،به اإلنشاء ّحقق يت؛ إذاإلنشاء إىل بالنسبة ةّعل جزء هو اللفظّ أن :ذلك
ًمتحدا يكون أن يعقل  .ًأيضا آخر ًلفظا ُاملنشأ بأن يكون املعلول، مع ّ

ّارية االعتب األمور يف ـ ّتقدم كام ـ ّحقق يتّ إناماإلنشاءّ أن إىل ًمضافا هذا
 فيه رّتصوُي فال ،اخلارج يف ةّحققاملت ّقيقيةاحل األمور من واللفظ ،ّقيقيةاحل ال

 .)٢(اإلنشاء
 يف ٌدخل فظّلل يكون فال ،املعنى مقولة من البيعّ أن :ّتقدمّ مما صّفتلخ

                                                 
 .١١ص: هنج الفقاهة) ١(
 .نفسهاملصدر : راجع) ٢(
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 العقد من أريد إذا بالعقد أو واإلجياب، بالقبول: تعريفه ّصحي فال ،حقيقته
 مقولة من والبيع ،اللفظ مقولة من العقدّ ألن كوذل والقبول؛ اإلجياب
 . له ًفاِّمعر يكون وال اآلخر، عىل حدمهاأ يصدق فال ،املعنى

:  ـعقدّ بأنه البيع فّعر من كالم ّرد يفـ  + اجلواهر صاحب قال
 بعضها يصدق فال ،متباينة العرش واملقوالت الكيف، مقولة من ،ٌلفظ هّألن«

 .)١(»بعض عىل
   صاحب جامع ا قاصد: الثا  ا عر ف
 هّنأب :أوضح الثاين، التعريف عىل اإلشكاالت + ِّاملصنف ذكر أن بعد

 العني نقل« بـ البيع تعريف إىل املقاصد جامع صاحب عدل األسباب هلذه
 يف السبب هي اإلشكاالت تلك كون منه يظهر بام ،»املخصوصة بالصيغة
 .التعريف هذا إىل + الكركي ّحقق املعدول
ًمعلقا ؛املقاصد جامع يف ذكر دوق ّ : هّبأن للبيع + محزة ابن تعريف عىل ُ

 املفهومّ فإن نظر؛ وفيه«: قالحيث  ،»آخره إىل عني انتقال عىلّ يدل ٌعقد«
 من املفهومنفس  هو منه املفهوم امّوإن ،ًقطعا البيع عقد هو ليس ،بعت :من

 البيع عقد هو ،بعت :من املفهوم كان ولو للبيع، إجياب يهامكلّ فإن ؛ّملكت
 نفسه،، ال بالعقد املقصود هو البيع ّوألن ّملكت،: ـب اإلجياب ّصح ملا

، ًجمازا فيه لفظه واستعامل غريه؟ وهو بّباملسب السبب تعريف ّصحي وكيف
 عىل الغاية محل عن عبارة بالغاية التعريف وليس به، تهّماهي رشح ّجيوزال 
 .عليه محله ّصحي اباعتباره ًمعنى أخذ بل ،الغاية ذي

 ،خمصوصة ٍبصيغة ،آخر إىل مالك من امللك نقل: هو البيعّ أن واألقرب
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 فكيف فعل، البيعّ فإن :ًوأيضا ،ًصحيحا كان إن أثره ذلكّ فإن ؛انتقالهال 
 أقسام بعض عىل صادق ِّاملصنف فتعريف :ذلك ومع ً؟انتقاال يكون
 .)١(»واهلبة الصلح

 البيع تعريف عىل اإلشكاالت ببعض + الثاين ّحقق املأشكل أن فبعد
 إىل مالك من امللك نقل«:  بـفهّيعر أن ارتىض والقبول، اإلجياب أو بالعقد،
 البيع تعريف عىل يردّ مما صّختل التعريف وهبذا ،»خمصوصة بصيغة ،آخر

 يذكر ومل ،»النقل«بـ فهّعر ولذا ً؛انفعاال، ال ًفعال البيع كون من ،باالنتقال
 ًسببا ـ + الكركي رأي بحسب ـ امكوهنل ؛التعريف يف قبولوال جيابإلا

ـ  ًأيضاـ  التعريف هذاّ أن ّ إال،اإلشكاالت من ذلك وغري نفسه،، ال للبيع
 .ّيتضح سوف، كام اإلشكال من ًياخال ليس

  ا عر ف اإلش الت  
 :هي تعريف،هذا ال عىل إشكاالت ةثالث +  ِّاملصنف أورد
  ّولاأل اإلش ل
ّ احلد ترادف اشرتاط :املنطق من والتعريفات احلدود باب يف ثبت
ّ فإن ،»ناطق حيوان«ّ بأنه اإلنسان تعريف يف كام ،التعريف يف واملحدود

 مكان حدمهاأ استعامل ّصحي ولذا ؛لإلنسان مرادف »الناطق احليوان«
 .والتفصيل اإلمجال يف بينهام الفرق امّوإن اآلخر،
: لفظّ فإن الرشط، هلذا فاقدّ أنه :لوجدنا التعريف هذا إىل نظرنا وإذا

؛ إذ اآلخر مكان حدمهاأ استعامل ّصحي وال ،»البيع« لـ ًمرادفا ليس ،»النقل«
 وعدم ،»الدار نقلت«: وقولنا ،»الدار بعت«: قولنا بني ملحوظ فرق هناك

                                                 
 .٥٥، ص٤ج: جامع املقاصد) ١(
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 نفهمه ما بل ،اللفظني بني الرتادف عدم عن يكشف االستعامل هذا ةّصح
 البيع يف يكون كام فهو البيع، منّ أعم النقلّ أن :هو عوالرش العرف من

 كان وإذا وغريها، والعارية اإلجارةو كالصلح العقود، من غريه يف يكون
 هذا يكون وال األغيار، دخول من ًمانعا يكون فال َّاملعرف منّ أعم ِّاملعرف
 .ًصحيحا التعريف

 بترصيح ـ للبيع النقل مساواة عدم عىلـ  + ِّاملصنف واستشهد
  اللكوهنا ؛»نقلت« بلفظ البيع انعقاد بعدم :التذكرة يف +ّ احليل مةّالعال
َاملشرتطّ أن مع البيع، إرادة عىل ًرصاحةّتدل   أو ،الرصاحة العقود صيغ يف ُ

 ما وهذا ،بالكنايةّ إال البيع عىلّيدل  ال »نقلت« ولفظ الوضعي، الظهور
 ال البيع إجيابّ بأن :التذكرة يفح ّ رصولذا«: بقوله + ِّاملصنف إليه أشار
 .»الكنايات من وجعله نقلت،: بلفظ يقع

 بلفظ البيع وقوع بعدم + ّللعالمة ترصيح عىل التذكرة يف نعثر ومل
 وعدم والقبول، اإلجياب يف الترصيح اشرتاطه هو وجدناه ما ،نعم .»نقلت«

 ،الترصيح: بعالرا«:  ـالصيغة رشوط ذكر يفـ  + قال .بالكناية البيع وقوع
 خذه: أو لك، جعلته: أو ملكك، يف أدخلته: مثل ّالنية، مع بالكناية يقعفال 
 ّوألن ،امللك بقاء بأصالة ًعمال بكذا؛ عليه ّسلطتك: أو بكذا، ّمني

 .)١(»خوطب بم يدري ال املخاطب
 عدم: هو التعريف، هذا عىل ّولاأل اإلشكال فيكون :حالّ كل وعىل

 .له ًمرادفا وليس البيع، منّ أعم النقل لكون األغيار؛ دخول من ًمانعا كونه
  ا ا  اإلش ل
 ،ًابيع اعتربها حيث ؛باملعاطاة + الكركي ّحقق امللتعريف نقض وهو
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 عطيبأن ي ة،ّعملي معاوضة هي بل ،سيأيت كام ،صيغة فيها توجد ّأهنا ال مع
 مع يتناىف ذاوه ،البيع بصيغة ظّيتلف أن دون املثمن ويأخذ ،الثمن املشرتي
 املخصوصة، بالصيغة النقل :حقيقته وكون البيع، حقيقة يف الصيغة مدخلية
 .البيع أفرادّ لكل ًجامعا التعريف هذا يكون فال :وعليه

 كالم عىل تعليقه يف ًبيعا املعاطاة بكون + الكركي ّحققاملّ رصح وقد
 كفاية عدمب وقال البيع، ّقق حتيف الصيغة اشرتط الذي +ّ احليل مةّالعال

 البيع، ةّيّحل عموماتل مشمولةو ،ًبيعا واعتربها ذلك، ّحقق املّفرد املعاطاة،
 تفيد اّبأهن :ّتأخرينامل من قال من كالم محل بل ،اإلباحة دون التمليك وتفيد
، ال اجلواز بصورة لكن ،التمليك تفيدّ أهنا :مرادهمّ أن عىل ،اإلباحة
 . العوضني أحد تلف دعن الزمة تصبح اّ فإهنولذا ؛اللزوم
 ّ أهنا:ظاهره« :ـ »املعاطاة تكفي وال« :+ مةّالعال قول عىل ًتعليقا ـ قال

 املعروفّ فإن ؛كذلك وليس ،امللك نقل: وهو البيع، يف املقصود يف تكفيال 
 عبارة لظاهر ًخالفا ؛اللزوم يف كالعقد تكن مل وإن بيعّ أهنا األصحاب بني

 يف ِّاملصنف سوى فاسد ٌبيع بأهنا صحاباأل من أحد يقول وال املفيد،
 .عنها ّاملتأخرة كتبه يف عنه رجع وقد النهاية،

َ وأحل{: تعاىل وقوله َ ُا  َ َا يع   ْ َ ّ حتى ،ّتفاقباال بيع اّألهن ؛يتناوهلا }ْ
ّإال{: تعاىل وقوله ،فاسد ٌبيع هي: يقولون مّ؛ ألهنبفسادها القائلني ْأن ِ َ

 
َت ون ُ ً ارة َ َ ْ ن ِ ٍتراض َ  .دليل أخرجه فيامّ إال ،ّعام ّ فإنه}َ
 إباحة، تفيدّ أهنا :من ب،األصحا ريّمتأخ من مجع عبارة يف يوجد وما
 األمر، ّأول يف اللزوم عدم: به يريدون العينني، إحدى بذهاب وتلزم

؛ امللك أصل عن ةّجردامل اإلباحة إرادة المتناع ؛اللزوم ّحقق يتوبالذهاب
 جيز ومل فاسدة، كانت حيصل مل فإذا امللك، هوّ إنام طنيللمتعا املقصودإذ 
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 .)١(»خالفه عىل األصحاب ةّوكاف العني، يف ّترصفال
 ال  ـًحقيقة ًبيعا املعاطاة بكونـ  + الثاين ّحقق املترصيح فمع :وعليه

 كان نإو ،النقل ملطلق تعميمه جيب بل ،بالصيغة بالنقل البيع هتقييد ّصحي
 عنده املعاطاة ّوأن«: + ِّاملصنف قال ولذا ؛املعاطاة ليشمل ؛لفظ دون من
 .»الصيغة عن ّخلوها مع بيع

   قال، حيث ًأيضا + اجلواهر صاحب اإلشكال هذا أورد وقد
 من عنده ما منافاته إىل ًمضافا«:  ـ + الكركي ّحقق املتعريف ذكر بعد ـ

 .)٢(»عليه ّتفاقاال ًعياّمد ًبيعا، املعاطاة كون
  لثا ا اإلش ل
 خمصوصة، بصيغة النقل تقييدّ أن :ومفاده اإلشكاالت،عمدة  وهو

 من ًاجزء وكوهنا البيع، حقيقة يف »املخصوصة الصيغة« ةّمدخلي عىلّيدل 
 يف ٌدخل فظّلل فيكون األلفاظ، من البيع صيغّ فإن :واضح هو وكام حقيقته،
 .البيع حقيقة

 من البيعّ أن عىل ناالربه :الثاين التعريف عىل اإلشكال يف ّتقدم وقد
 كان لو ّإالو حقيقته، يف ًشطرا أو ًرشطا يؤخذ مل اللفظ ّنأو املعنى، مقولة

ّ أن :من ّتقدم ملا ًإطالقا؛ البيع إنشاء أمكن ملا البيع، حقيقة من نصيب فظّلل
 االعتبار، وعاء يف وجوده يكون الذي االعتباري األمر هو لإلنشاء القابل
 هو كام ،وعللها مبادئها بوجود اخلارج يف املوجودة ّقيقيةاحل األمور وليس
 .األلفاظ يف احلال

                                                 
 .٥٨ـ  ٥٧، ص  ج: جامع املقاصد) ١(
 .٢٠٥، ص٢٢ج: جواهر الكالم) ٢(
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٢٥٦

 ّتقدم ما نفس :عليه يرد خمصوصة بصيغة بالنقل البيع فتعريف :وعليه
: + الشيخ وبعبارة اإلنشاء، به ّتعلقي أن يمكن املعنى ال هبذا البيعّ أن :من

 ئينش اللفظّ فإن ؛»بالصيغة إنشاؤه يعقل ال  ـًأيضاـ  بالصيغة النقل ّنإ«
 .آخر ًلفظا ئُينش أن يمكن وال املعنى،
  عليه وا واب ا عر ف عن دفاع

 الشيخ ذكره ما قبال يفـ  املقاصد جامع تعريف عن يدافع أن يمكن
 إىل ًمشريا ًعنوانا خذأ ،»املخصوصة بالصيغة«: قوله بكون  ـإشكال من +
 .باللفظ البيع إنشاء امتناع يقتيض لكي حقيقته، من ًجزءا وليس البيع،

ّاملشريي بعنوان القيد خذأ بني ًافرق هناكّأن : ذلك توضيح  ًمشريا كونه، ةُ
ًا حقيقياتعريف كونه بعنوان هُوأخذ ،يشء إىل  ُيراد تارة؛ إذ لليشء ٌّ حقيقيًّ
 ،املنطقي بالتعريفّ إال ذلك يكون فال ،حدوده ومعرفة اليشء حقيقة بيان
 التعريف هذا يف ُيلتزم أن ّوالبد االسم، برشح أو الرسم أو ّباحلد كان سواء
 ذلك وغري َّللمعرف، ِّاملعرف مساواة من :للتعريف ةّاملنطقي الرشوط ّبكل
 .الرشوط من

 بل ،رشحها أو اليشء حقيقة بيان التعريف من ُيراد، ال أخرى وتارة
 عن وتشخيصه اليشء ذلك إىل اإلشارة هو التعريف من يقصد ما غاية
 هو: ويقال إليه ُفيشار غريه، من الناس من زيد تشخيص أريد لوكام  ،غريه

 من مجاعة تشخيص يراد أو الدار، يف الذي أو األبيض، الرداء صاحب
 هذهّ فإن األوصاف، من ذلك وغري ،»املسجد يف الذين«: عنهم فيقال الناس

 وانالعن وليس ،ّاملعينة املجموعة وتلك زيد ةّملاهي ًبيانا ليست العناوين
 ًاّذاتي ًعنواناـ  »املسجد يف من« أو ،»األبيض الرداء صاحب« وهوـ  املشري
ّ لكنه ًحقيقة، إليه للمشار مغاير ّعام عنوان هو بل ،إليه للمشار ًمساويا
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 التعريف يف خذُأف غريه، عن الفرد ذلك تشخيص يف يساعد أن يمكن
 .األفراد أو الفرد لذلك كمرآة

 بل ،إليه املشار لغري ًوشامال ًاّعام يكون أن كنيم املشري فالعنوان ،إذن
 وال ،املساواة فيه يشرتط فال ،وحقيقته ذاته يف له ًمغايرا يكون أن يمكن
 لتشخيص تهّصالحي فيه يشرتط ما غاية بل ،ًمصداقا أو ًمفهوما ادّاالحت
 .)١(أكثر، ال التعريف حني إليه املشار
 بالصيغة«: قوله ّإن: املقاصد جامع تعريف عن الدفاع يف ُيقال هنا من

 :يشكل لكي البيع، حقيقة من كجزء التعريف يف يؤخذ مل ،»املخصوصة
 هي التي باأللفاظ اإلنشاء ّتعلق لعدم ؛هّحق يف اإلنشاء ّقق حتإمكان بعدم
 وال البيع، لعنوان ذاته يف ٌمغاير العنوان هذاّن إ بل ،ّقيقيةاحل األمور من

 من ةّحص إىل اإلشارة ّجردمل التعريف يف خذأ امّوإن حقيقته، يف له دخل
 .صصاحل سائر دون ،البيع عليها ينطبق التي النقل حصص

 واهلبة كالصلح  ـّرشعيةال النواقل من غريه عن البيع متييز فألجل
 يكون أن دون ،»املخصوصة بالصيغة« :عنوان ذكر  ـوالعارية اإلجارةو

 النقل« :ومفهومه البيع قيقةح فليس ته،ّوماهي البيع حقيقة يف ًدخيال
 الثالث؛ اإلشكال من التعريف صّيتخلو ،ّاخلاص النقل هو بل ،»بالصيغة
ًمشريا ًعنوانا خذُأ بالصيغة تقييده لكون  البيع، حقيقة من ًجزءا وليس ،ُ
 جهّيت فال ، منه ّوأعم ، إليهُللمشار ًمغايرا يكون أن املشري العنوان يف ويمكن

 ذكرها التي الثالثة اإلشكاالت من الثاين اإلشكال غري التعريف هذا عىل
 .+ ِّاملصنف
ّ بأن :هذا يندفع وال«:   ـالدفاع هلذا تقريره يف  ـ+ ِّاملصنف قال ولذا

                                                 
 .١٢ص: هنج الفقاهة: الحظ )١(
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٢٥٨

 الصيغة مدلول ُفجعله الصيغة، مدلول هو الذي النقل نفس البيع ّأن املراد
 يكونّ حتى مهمفهو يف مأخوذّأنه  ال ،النقل من الفرد ذلك تعيني إىل ٌإشارة
 .»بالصيغة ،نقلت: بعت مدلول
  بأن:عليه شكلأو ،التعريف عن الدفاع هذا يقبل مل + ِّاملصنف ّنأ ّإال
 إمكان عدم مشكلةّ حيل كانن إ والتعريف يف ًمشريا ًعنوانا الصيغة أخذ
 من املراد ّنأ: وهو آخر، إشكال عليه يردّ أنه ّ إالبالصيغة، النقل إنشاء

 :احتاملني أحد من خيلو ال »وصةاملخص الصيغة«
 خصوص :املخصوصة الصيغة من املراد يكون أن :ّولاأل االحتامل

 وإن »املخصوصة الصيغة«ّ ألن وذلك ؛الدور ذلك من ويلزم ،»ُبعت« لفظ
ّ أن ييعن ال ذلكّ أن ّ إالالتعريف، يف ُاملشريية نحو عىل أخذت اّبأهن مناّسل

 التعريف يف ذكرها كان ّوإال منها، املراد معرفة عىل ّتوقفت ال البيع معرفة
ًأوال »ُبعت« لفظ من املراد معرفة منـ  إذنـ ّ فالبد ،ًباطال ًلغوا  ّصحي لكي ؛ّ
ًمعرفا تكون أن  البيع، من ّمشتق »بعت« لفظّ أن :الواضح ومن ،للبيع ِّ
 التعريف يف أخذت ما فإذا البيع، لفظ من املراد معرفة عىل معرفتها ّتوقففت
 تكون أن :ذلك من يلزم ،»ُبعت« بصيغة العني نقل: هو البيع ّإن: يلوق

 معرفة عىل ةّتوقفم »ُبعت« ومعرفة ،»ُبعت« معرفة عىل ةّتوقفم البيع معرفة
 .واضح ٌدور وهو ،»بالبيع امللك نقل هو البيع«: قولنا بمثابة فيكون البيع،
 إن ّألنه«: تعريفال هذا عن الدفاع ةّصح لعدم بيانه يف ِّاملصنف قال لذا
 ،)ُبعت( ةّماد معرفة املقصودّ ألن الدور؛ لزم ُبعت خصوص بالصيغة ُأريد
 نفسه؟ البيع معرفة عىل البيع معرفة ّتوقفت فكيف البيع، هي بعت ةّوماد

 امفيـ  ًأيضا اجلواهر صاحب اإلشكال هذا ذكر فقد ِّاملصنف إىل وإضافة
ّن إ :قيل وقد«: قال حيث  ـللبيع والكركي احللبي تعريف عىل أورده
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 املبيع يف ّترصفال استحقاق يقتيض ٌعقد :ّ بأنهله، احللبي تعريف أجودها
 بصيغة غريه إىل مالك من امللك نقل :ّ بأنهوالكركي وتسليمهام، والثمن

 ـ فيه ما وستعرف عقد،ّ أنه عىل ًاّمبني كونه مع ـ منهام ّولواأل خمصوصة،
 رضورة ؛ًأيضا كذلك الثاين ّلعل بل ،فيه عاملبي لذكر الدور؛ عىل ٌمشتمل
 .)١(»بغريه انتقض ّوإال فيه، املخصوصة الصيغة من البيع صيغة إرادة

 من »بعت« غري املخصوصة الصيغة من املراد يكون أن :الثاين االحتامل
ُوملكت ،ُنقلت«: لفظ وهو الصيغ،  هذا عىل الدور إشكال يرد فال ،»ّ

 النقل ألفاظ عىل االقتصار لزوم :وهو آخر، ورحمذ منه يلزم لكن االحتامل،
: قوله يف داخل غري فهو ،»ُبعت« لفظ إىل ىّيتعد وال البيع، يف والتمليك

 فينبغي الدور، إىل ّيؤدي التعريف يف أخذهّ ألن ؛»املخصوصة الصيغة«
 التعريف هذا من فيلزم ،»ُكتّمل«و »ُنقلت« عىل البيع ألفاظ يف االقتصار

 صيغ أرصح من اللفظ هذاّ أن مع ،»بعت« بلفظ البيع ءإنشا ةّصح عدم
 ِّاملصنف قال ولذا ؛به انعقاده يف عندهمّ شك ّمما الو الفقهاء، عند البيع
 التمليك ّجمرد عىل االقتصار وجب )ّملكت( يشمل ما هبا ُأريد وإن«: +

 .)٢(»ُبعت :بلفظ البيع انعقاد بعدم القول منه ويلزم ،البيع صيغ من ،والنقل
 يشمل ما«: قوله منـ  املراد فليس ٌمساحمة؛ + الشيخ تعبري ويف

 غري من كتّمل يشمل ما مراده بل ،»بعت« لفظ فيه يدخل ماـ  »كتّمل
 .»بعت« لـ التعريف شمول عىل يرد امّنإ الدور حمذور ّنإ إذ ؛»بعت«

 عليه بّفيرتت االحتاملني، هذين منّ كل ةّصح عدم :ضحّات فقد ،إذن
 بالصيغة« قيد بجعل باللفظ، اللفظ إنشاء إشكال عن واباجل بطالن

                                                 
 .٢٠٥، ص٢٢ج: جواهر الكالم) ١(
 . تعاىلشاء اهللا نإ ًض إىل بعضها الحقاّ نتعر،+ فكثر من تفسري لعبارة املصنّأكر ُذ) ٢(
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٢٦٠

 القيد هذا خذأ ّصحي فال : وعليهللنقل، ًاّذاتي، ال ًمشريا ًعنوانا »املخصوصة
 إىل ًمشريا ًعنوانا أو البيع، حقيقة من ًجزءا باعتباره كان سواء التعريف، يف

 يندفع الو«: بقوله كالمه + ِّاملصنف ّصدر ولذا ؛النقل من ةّخاص ةّحص
 .»هذا

  قيقز ادة و 
 إيضاح يف زيادة ،املسألة ههبذ ترتبط التي املباحث بعض إىل هنا ّتعرضن

 أفاده ملا اإليضاحات أو اإلشكاالت بعض عىل الوقوف أجل منو املطلب،
 .+ ِّاملصنف
  االنفعال مقولة من االنتقال كون   إش ل
 تبعه ومن + ويسالط الشيخ تعريف عىل تعليقه يف + ِّاملصنف ذكر
 وذكرنا مساحمة، فيه ّبأن ـ »غريه إىل ٍشخص من ٍعني انتقال«: هّبأن  ـللبيع
 بحر مهدي ّحممد ّالسيد أورده ما :ومنها املساحمة، هذه يف الوجوه بعض
 تعريفه ّصحي فال ،الفعل مقولة من البيعّ أن :وهو وغريه، + العلوم

 ما يف متباينة العرش املقوالت ّ ألناالنفعال؛ مقولة من هو الذي باالنتقال
 .بينها

 ًفرطا واعتربه اإلشكال، هذا ِيرتض مل + األصفهاين ّحقق املّأن ّإال
 نيواللذ الفلسفي باملعنى واالنفعال الفعل من املراد حتديد يف االشتباه من
 ّإن حيث ؛العريف باملعنى واالنفعال الفعل معو متباينتان، مقولتان مها

 ويقبل ،ًداّمتجد ًتأثريا اآلخر يف حدمهاأ رّيؤث شيئني عىلّإال  صدقي ّاألول ال
 التي بالنار لذلك ّومثل ،ٌدّمتجد ٌرّتأث له فيكون د،ّاملتجد التأثري هذا اآلخر
  .دةّمتجد بصورة املاء، تسخني يف ّتؤثر

 ألحدمها شيئان هناك يكون أن :املتقابلتني املقولتني وميزان«: + قال
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ّ فإن ،واملاء كالنار دي،ّالتجد رّالتأث حالة ولآلخر ،ديّجدالت التأثري حالة
 بإعطاء املاء يف ًفآنا ًآنا ديّالتجد التأثري حالة هلا التسخني حال يف النار

 نفسّأما و للسخونة، ديّالتجد والقبول رّالتأث حالة له واملاء السخونة،
 .)١(»الكيف مقولة من فهي املاء يف احلادثة السخونة
 املعنى، هذا هو الفلسفي باملعنى واالنفعال الفعل من املقصودف :وعليه

 اإلجياب« يف كام ،العرف لدى ًوانفعاال ًفعالّ يسمى ماّ كل وليس
 دّاملتجد رّللتأث قبوله لعدم لإلجياب؛ ًنفعاالا الوجوب فليس ،»والوجوب

 ولكن لليشء، وإجيابه الفاعل بفعل ّقق حتواحد وجود مها بل ،اإلجياب من
: عليه يطلق ًىمعن الفاعل من صدوره بلحاظ الفعل هذا من تزعين
 .»الوجوب«: عليه يطلق آخر، ًمعنى بالقابل هّتعلق وباعتبار ،»اإلجياب«

 لوجدنا  ـواالنتقال النقل وهو  ـبحثناّ حمل إىل رجعنا ما فإذا :وعليه
 شرتي،امل إىل العني بنقل  البائع يقوم أن :وهو واحد، بوجود انّحققيت امّأهن

 وقوعه بلحاظ ًوانتقاال البائع، من صدوره بلحاظ ًنقالّ يسمى الفعل فهذا
 واالنتقال النقل بني يكون فال ،املشرتي إىل البائع من وانتقاهلا العني، عىل
 املعنى هذاّ أن ّ إالوانفعال، فعل عليهام يطلق أن يمكن ،نعم .مقويل فرق
ّ أن ننسى وال ،دانّمتجد ٌوانفعال ٌفعل املقام يف ليس إذ ًا؛ّفلسفي وليس ٌّعريف
 ًخارجا، يّققحت وجود هلا وليس ،ّعتباريةاال األمور من واالنتقال النقل
 .أوىل باب من واالنفعال الفعل مقولة عن خارجة فتكون
 ّوأما«:  ـ + ِّاملصنف كالم عىل تعليقه يفـ  + األصفهاين ّحقق املقال

 واملقوالت ،االنفعال مقولة من قالواالنت الفعل، مقولة منّ أنه :مّتوه
ّبين ما: ففيه ،متباينات ّيعد ماّ كل ّأن هّحمل يف اهّ  مقولة من ليس ًعرفا ًفعال ُ

                                                 
 .٢١٧، ص٢ج: هناية الدراية يف رشح الكفاية) ١(
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٢٦٢

 رّالتأث حلالة املساوق ديّالتجد التأثري حالة له ما بل ،ًاصطالحا الفعل
 ىّماملس هو به املاء رّوتأث ًمثال، املاء حرارة يف النار كتأثري غريه، يف ديّالتجد
 النقل عن ًفضال ،خارجي فعلّكل  ال ،نفعالالا ملقولة املقابلة الفعل بمقولة

 .)١(»االعتباري
  ا ور دفع   وجوه

 النقل«بــ  للبيع الكركي ّحقق املتعريف عىل + ِّاملصنف أورد
 لفظ خصوص الصيغة من املراد كان إن :ّبأنهـ  »املخصوصة بالصيغة

 ةّاملشتق »بعت« معرفة عىل بالبيع العلم فّتوقل الدور، ذلك من يلزم »بعت«
 بعض األعالم من ّعدة ذكر وقد ،نفسه عىل البيع ّتوقففي البيع، ةّماد من

 :منها الدور، إشكال ّحلل الوجوه
 ِّاملصنف كالم عىل تعليقه يف + اليزدي ّالسيد ذكره ما :ّولاأل الوجه

 :هو التعريف يف الواردة »ُبعت« من املراد لكون الدور؛ لزوم بعدم :+
 البيع، معنى :هو بالفتح، »َّاملعرف« البيع من واملراد معناها،، ال لفظها

 معرفة عىل ّتوقفت وال ،»ُبعت« لفظ معرفة عىل البيع معنى معرفة ّتوقففت
 العلم عىل يكون ّتوقفال فرض لو ىّوحت الدور، يلزم فال ،»ُبعت« معنى
 ًسعةـ  وحدوده بالبيع تفصييلال العلم ّتوقففي ًإمجاال، »بعت«: بمعنى
  .ممتنع غري وهو بعت، لفظ بمعنى اإلمجايل العلم عىلـ  ًوضيقا
 فيه: أقول«: ـ »الدور لزم«: + ِّاملصنف قول عىل تعليقه يفـ  + قال

 بلفظ قلالن هو البيع ّإن: قولنا ةّقو يف فهو لفظه، بعت من املرادّ فإن منع؛
 يكفيه فرضه وعىل ور،َّالد يلزمّحتى  ُبعت بمعنى العلم يلزم وال ُبعت،

                                                 
 .٥٨، ص١ج: حاشية املكاسب )١(
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 املامقاين ّحققوامل ،)٢(+ احلكيم ّالسيد ذلك عىل وتبعه ،)١(» ً إمجاال به العلم
+)٣(. 

 :فاعترب الدور، دفع يف الوجه هبذا يقبل مل + اإليرواين ّحققاملّ أن ّإال
 ًسببا يكون ال اللفظ هذاّ أن ّ إاللفظها، هو كانوإن  »بعت« من املرادّأن 

 إىل فيحتاج املعنى، لذلك البائع وقصد معناه معرفة بدون البيع يف للنقل
 . الدور إشكال ويرجع اللفظ، بمعنى العلم

 ،ُبعت لفظ املخصوصة يغةالص من املراد ّإن: يقال ال«: + قال
 يلزمّ حتى ِّاملعرف يف َّاملعرف يؤخذ فلم البيع، معنىـ  بالفتحـ  َّواملعرف
 حصول يف له أثر ال  ـفظالل هذا هو بامـ  ُبعت لفظ ّإن: لنقو اّفإن ،ّالدور

 إىل فيحتاج معناه، إنشاء به ًقاصدا فظالل هبذا حيصل قلالن ّوإنام قل،الن
 .)٤(» البيع تعريف يف البيع أخذ إىل فينتهي بمعناه، العلم

 تعريف عن + ِّاملصنف ذكره الذي الدفاعّ أن :ّتقدم :الثاين الوجه
 ًعنوانا خذأ »املخصوصة الصيغة« قيدّ بأن يقيض كان + يالكرك ّحققامل

 للنقل، ًاّذاتي كونه املراد وليس النقل، حصص من ةّخاص حصة إىل ًمشريا
 من املرادّ بأن :ًأيضا الدور إشكال عن اجلواب فيمكن :ذلك عىل وبناء

 خصوص منه يراد نأ دون نشاء،لإل الصالح اللفظ هو املخصوصة الصيغة
ّ حتى والنقل، التمليك يشمل ما وال الدور، يلزم لكي ،»بعت« لفظ
 بل ،»نقلت«و »ملكت« لفظي عىل االقتصار التعريف صاحب عىل بّيتوج

                                                 
 .٥٩، ص١ج: حاشية املكاسب) ١(
 .١٢ص: هنج الفقاهة: ظالح) ٢(
 .١٧٤، ص٢ ج:غاية اآلمال: الحظ) ٣(
 .٧٣، ص١ج: حاشية املكاسب) ٤(



  بحوث يف فقه عقد البيع............................................................................... 

 

٢٦٤

 يكون الذي النقل هو البيع من املراد ّنأو النقل، أفراد أحد تشخيص املراد
 الصيغة من املراد هو ماّأما  اخلارجي، النقل ال ،املخصوصة بالصيغة

 . النقل من إليه املشار النوع هذا إلنشاء يصلح ما هوف ،املخصوصة
 يف االقتصار لزوم أو ،الدور إشكال«ّ فإن الوجه هذا عىل ًبناء ،إذن
 بالصيغة املراد كون بإمكان ٌمندفع ،وملكت نقلت بصيغتي البيع إنشاء

 يف يؤخذ فلم النقل، من السنخ ذلك إلنشاء الصالح اللفظ املخصوصة
 يلزمّ حتى ،نيالصيغت خصوص وال الدور، يلزمّ حتى بيع،ال ةّماد التعريف
 .)١(»االقتصار
 يلزمّ إنام الدورّ أن :ومفاده ،ّولاأل الوجه من قريب وهو :الثالث الوجه

 ،»بعت« بلفظ النقل: هو البيع: قالبأن ي التعريف، يف البيع لفظ ُأخذ ما إذا
ًمعرفا خذأ ما؛ إذ املقام عن خمتلف وهو  نإو وهي املخصوصة، الصيغة هو ِّ
 لفظ بواسطة تكان عليها الداللةّ أن ّ إال،»بعت« خصوص منها املراد كان
 »الناطق احليوان« معنى ّأن مع ناطق، حيوانّ بأنه اإلنسان فّيعر كام ،آخر
 .الدور منه يلزم وال اإلنسان، معنى نفس هو

 عريفت وبني الناطق، باحليوان اإلنسان تعريف بني بالفرق قيل ما وإذا
 معنى عىلّ يدل الناطق احليوان ّأن باعتبار املخصوصة، بالصيغة بالنقل البيع

 أن دون اإلنسان معنى فّيعر بنفسهّ ألنه منه؛ الدور يلزم فال ،اإلنسان
 ولو اإلنسان، معنى وهو َّاملعرف، معرفة عىل املعنى هذا معرفة يف ّتوقفي

 إىل معناه معرفة يف الحتجنا اإلنسان، لفظ هو »الناطق احليوان« مدلول كان
ّ تدل  الفهي املخصوصة الصيغةّأما  .ٍحينئذ الدور ويلزم اإلنسان، معرفة
 وألجل البيع، لفظ عىلّ تدل هي بل ،الدور يلزم ّحتى ال البيع، معنى عىل

                                                 
 .١٦، ص٢ج: إرشاد الطالب) ١(
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ًأوال البيع معنى معرفة منّ البد اللفظ هذا معنى معرفة  .الدور فيلزم ،ّ
 الصيغة من املراد كان وإن نعم،: هعلي فيجاب ،ذلك قيل ما إذا

 يلحظ أن يمكن اللفظ نفسّ أن ّ إالمعناه، ال ،البيع لفظ هو املخصوصة
 معناه، حلاظ بال مسموع وكيف لفظ هو بام يلحظ تارة: خمتلفني بلحاظني
 »املخصوصة الصيغة« من واملقصود معناه، عىل ٌّدال هو بام يلحظ وأخرى

 معناه، إىل النظر دون مسموع، كيف هو بام البيع لفظ :هو التعريف يف
 معرفة يف ّتوقف وال البيع، معنى :هو تعريفه املراد البيع لفظ من واملقصود

 البيع معنى معرفة عىل مسموع كيف هو الذي »ِّاملعرف« ُبعت لفظ
 .الدور يلزم فال ،»َّاملعرف«

 ًكيفا اكوهن بلحاظ »ُبعت« ةبلفظ النقل هو البيع: التعريف يف قيل امّفكأن
 عىل إدراكه ّتوقفي ال املسموع الكيف وهذا معنى، من هلا بام ال ،ًمسموعا

ّ حتى ويسمعه الكيف هذا يدرك منّ لكل ّىيتسن بل ،البيع معنى فهم
 .ةّالعربي باللغة اجلاهل
 من املراد ّإن«:  ـالدور إشكال عىل اجلواب يفـ  + ّاملظفر الشيخ قال
 لو الدور حمذور يردّإنام  ّ فإنه؛الدور ذورحم يرد وال بعت، لفظ هو الصيغة
 لزم ّوإال فال، عليها ّدال آخر لفظ أخذ إذاّأما و التعريف، يف بعت لفظ أخذ
 من املراد ليسه ّ؛ ألنًاّدوري الناطق باحليوان اإلنسان تعريف يكون أن

 .اإلنسانّ إال الناطق احليوان
 معنى عىلّ تدل  الالصيغة ّ فإن؛املقامني بني بالفرق يقال أنّ إال ّهمّالل
 الناطق احليوانّ فإن املثال، بخالف اللفظ، نفس عىلّإال ّ تدل  البل بعت،
 يلزم حمالة ذلك الك ّدل ولو اإلنسان، لفظ عىل ال ،اإلنسان معنى عىل ّدال

 .الدور
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٢٦٦

 يلزم ذلك ال معّ أنه ّ إال،املقامني بني فرق كان وإن ،نعم: نقول ولكن
 داللته حلاظ بال مسموع كيف هو بام يالحظ تارة اللفظ ّ ألنوذلك ؛الدور
 هو حقيقة ّواملعرف معناه، عىل ٌّدالّ أنه بام يالحظ وأخرى ًأصال، معنى عىل
 البيع، للفظ املعنى لنفسّ إال التعريف فليس املعنى، من هلا بام البيع ةّماد

 فال ،ملعنىا من هلا بام ال ،لفظّ إهنا حيث من بعت لفظ هو للصيغة واملدلول
 .)١(»ًداّجي رّفتدب نفسه، عىل ء لليش ّتوقف

   لبيع ا قل مغايرة
 للبيع تعريفه يف املقاصد جامع عىل + ِّاملصنف أورد ما مجلة من
 يشمل؛ إذ البيع منّ أعم هو بل ،للبيع مرادف غري النقلّ أن :بالصيغة بالنقل
 عىل جياب وقد ،ّيةرشعال النواقل من وغريها اإلجارةو والصلح باهلبة النقل
 بمنزلة لكونه ؛به البيع تعريف جواز من مانعة غري النقل يةّأعمّ بأن :ذلك

 اخلارجي النقل يشمل فالنقل عليه، القيود بإدخال صّفيخص له، اجلنس
 املخصوصة بالصيغة النقل يشمل االعتباري والنقل االعتباري، والنقل
 فيكون املخصوصة، غةبالصي بالنقل البيع من املراد صّفيخص وغريه،
 .للبيع ًمساويا التعريف هذا جمموع
 بعدمـ  إشكاله محل + الشيخ كالم عىل قنيّاملعل ّأجلة بعضّ أن ّإال
 ّإن: قلنا لوّحتى  بل ،منهّ أعم وليس ،للبيع مغاير النقلّ أن :عىلـ  الرتادف
 من لليشء معنوي نقل التمليك ّنأل ًنقال؛ يكون التمليك بمعنى البيع
 هذا عىلّ حتى له، ًمغايرا، ال البيع منّ أعم النقل فيكون آخر، إىل لكما

 الذيـ  التمليك مفهومّ ألن والبيع؛ النقل بني املغايرة ترتفع، ال الوجه
                                                 

 .٣٦، ص١ج: ر عىل املكاسبّحاشية املظف) ١(
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 يف كام ،لوجوده ًالزما كان وإن النقل، ملفهوم مغايرـ  ًأيضا البيع حتته يندرج
 فيها ّحقق يتّ فإنها،وغريه والدار كالكتاب ،ةّاخلارجي األعيان متليك

 مفهوم ّنأل ؛لآلخر مغاير منهامّ كل مفهومّ أن ّ إالًمعا، والنقل التمليك
ًمسلطا خرآلا وجعل التسليط يعني التمليك  وهذا األشياء، من يشء عىل ّ
 .لوجوده ًالزما كان وإن النقل، ملفهوم مغاير املفهوم
 ال  ـوالنقل لتمليكا بنيـ  املصداق يف ادّواالحت املالزمة هذهّ حتى بل
 ،النقل ّقق حتدون التمليك ّحقق يتأن يمكن؛ إذ ًأيضا عليها املوافقة يمكن

 وما عمله يملك اإلنسانّ أن :ّتقدم فقد ،ّالذمة يف ّوالكيل ّاحلر، عمل يفكام 
 ما أو عمله متليك يمكنه :ذلك ومع ،ّعتباريةاال، ال ّالذاتية ّلكيةبامل تهّذم يف
 غري اّألهن ؛ّعتباريةاال ّملكيةلل ًنقال ذلك يكون وال خر،اآل إىل تهّذم يف
 هذين مثل يف والنقل التمليك بني التالزم ّينفك وهبذا هلا، إجياد بل ،ةّحققمت

 يمكن ال والتمليك النقل بني الوجود يف املالزمة هذه ىّفحت املوردين،
 مغايرّألنه  بالنقل؛ البيع تعريف ةّصح عدم :يظهر وبذلك ًدائام، هبا القبول
 .ًمصداقا له ٌمفارق ٌوالزم بل ،ًمفهوما للبيع

 ليس«: + ِّاملصنف قول عىل تعليقه يفـ  + ّاليزدي ّالسيد قال
؛ إذ ّأعم قلالن كون ّجمرد، ال متغايران مفهومان ّأهنام يعني: أقول«:   ـ»ًمرادفا
 . واضح هو، كام به تعريفه من مانع ال معه

 ّأعم؛ قلالن كون :األمر غاية بل ،ايرالتغ ّنسلم ّأنا ال :من ،يقال قد وما
 نقل هو إذ قل؛الن من نوع فهو مليك،الت  بمعنىكان إذا البيعّ ألن وذلك
 األمور يف نقلّأنه :  بمعنى؛ّمعنوي نقل فهو آخر، إىل مالك من ملك

 ّحيس نقل ّ فإنهآخر، مكان إىل مكان من ملك نقل بخالف ّاملعنوية،
 .القيود سائر ذكر بعد به تعريفه ّصحفي وحينئذ ّخارجي،
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٢٦٨

 وهو ،سليطالت  بمعنىفهو ّوإال مليك،الت لوازم من النقلّ بأن :ٌمدفوع
 ،قلللن متغايران مفهومان نزيلوالت صعيدالت ّأن نظري ،قلالن مفهوم غري

 .هلام الزمّلكنه 
 متليك يف، كام فكيكالت يمكن بل ،ًأيضا بالزم ليس قلالن ّإن: نقول بل
 مليكالت فهذا ّيملكه، أن له :ذلك ومع للعمل، مالك غري ّ فإنهّحلر،ا عمل
 بدون مليكالت يمكنّ أنه :واحلاصل. ّالذمة يف ّكيل البيع يف وكذا ًنقال، ليس
 .)١(» حقيقة تغايرمها :هذا من فيعلم ،ّلكيةامل إجياد: بمعنى، بل قلالن

  ّأضواء   ا ص
 ّرشعيةال ّاألدلة راجعةم من يظهر :أي ،»الظاهرّثم «: + قوله •

 .الفقهاء وكلامت
 بل ،ّمترشعية وال ،ّرشعية حقيقة له ليس )البيع( لفظ ّنإ«: + قوله •
 العرف يفهمه ما غري آخر معنى إىل ينقل فلم ،»العريف معناه عىل ٍباق هو

 عةّاملترش وال ،’ النبي وهو ع،ّاملرش يد عىل ال ،البيع مفهوم من والعقالء
 .بعد فيام لفقهاءوا ^ ةّاألئم من

 ذكرنا وقد ،»ًواضحة ًمساحمة التعريف هذا يف ّإن وحيث«: + قوله •
 .ّتقدم بام التعريف هذا يف املساحمة وجه

 بعض ّعرب وقد ،»االنتقال عىل ّالدالني والقبول اإلجياب« :+ قوله •
 من ويظهر ،)٢(والقبول اإلجياب :هو العقد من وقصده بالعقد، عنه الفقهاء

                                                 
 .٥٩، ص١ج: حاشية املكاسب) ١(
مقابس األنوار ونفائس : راجع( .نسبه صاحب مقابس األنوار إىل مشهور الفقهاء) ٢(

 .)م١٠٧ص: اراألرس
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 أو حقيقتهّ كل كان ءسوا البيع، حقيقة يف يدخل اللفظّ أن :فالتعري هذا
 .منها ًجزءا
 + ِّاملصنف يريد ،»املعنى مقولة من البيع ّإن وحيث«: + قوله •

 دخل وال املعنى، من هي البيع حقيقةّ أن :ببيان التعريف هذا عىل اإلشكال
 لدى البيع من املرادّ أن :كالمه ىّومؤد بالبيع، تعريفه ّصحي فال ،فيها فظّلل

 من عليه بّيرتت بام البيع هو: ـ  حتقيقه إىل املتعاقدان يسعى وماـ  العرف
 والصحيح ّولاأل االحتامل هو وهذا ن،اّاللفظي واإلجياب القبول ال ،آثار
 .+ ِّاملصنف اختاره ما وهو البيع، حقيقة يف

العرف  لدى البيع حقيقة كونت  بأن،»ًاّجمرد اللفظ دون«: + قوله •
 .البيع حقيقة يف الثاين االحتامل وهو ،ّاللفظيني والقبول اإلجياب تتجاوز ال

 لكن اللفظ، هو البيع فحقيقة ،»املعنى قصد برشط أو«: + قوله •
 الذي االعتباري األمر ذلك قصد برشط بل ،فقّات وكيفام ًمطلقا ليس
 االحتامل هو وهذا البيع، حقيقة جزء اللفظ فيكون األثر، عليه بّيرتت

 .الثالث
 كان سواء املعنى، مقولة من البيع يكن مل إن :أي ،»ّوإال«: + قوله •
 ،»باللفظ إنشاؤه يعقل مل« املعنى، قصد برشط أو ،ًاّجمرد اللفظ مقولة من
 ،آخر لفظ وجود علل من ليس اللفظّ ألن باللفظ؛ البيع إنشاء يعقل مل :أي
 ،ّعتباريةاال بالوجودات قّتعليّ إنام واإلنشاء ،ّحقيقي وجوده اللفظّ أن كام
 من الثابت خالف وهو باللفظ، البيع إنشاء إمكان عدم ذلك من لزميف

 .ًأيضا تهّصحو بل ،باللفظ البيع إنشاء إمكان
 تعريفه ّصحي فال ،املعنى مقولة من :حقيقته ّبكل البيعّ أن ضحّفات

 .صحيح غري التعريف فهذا:  وعليهني،ّاللفظي والقبول باإلجياب
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٢٧٠

 ّحقق املتعريف وهو ،»املخصوصة بالصيغة العني نقل«: + قوله •
 ،آخر إىل مالك من امللك نقل«بـ املقاصد جامع يف ّعرفه وقد ،+ الكركي
 .ّتقدم فيام نقلناه كام ،»خمصوصة ٍبصيغة
 منّ أعم ّ إماالنقل؛ إذ »للبيع ًمرادفا ليس النقل ّأن مع«: + قوله •
 ،له مغاير أو ،اإلجارةو والصلح هلبةا مثل دخول من ًمانعا يكون، فال البيع

 وهذا ،باملغاير التعريف ّصحي وال ،ّتقدم ما عىل الفقهاء بعض إليه ذهبكام 
 .الثالث التعريف عىل اإلشكاالت ّأول

 إجيابّ بأن :التذكرة يف + ّ احليلّالعالمة ّرصح ولذا«: + قوله •
 ًمرادفا النقل كان ولو ،»الكنايات من وجعله ،)نقلت( بلفظ يقع، ال البيع
 .الكنايات من كان ملا له ًومساويا للبيع
، كام + الكركي ّحقق املعند :أي ،»عنده املعاطاة ّوأن«: + قوله •

َ وأحل{ بعموم مشمولة اعتربها حيث ،املقاصد جامع يف بذلكّرصح  َ ُا  َ   
َا يع ْ َ ْ{. 

 حقيقةّ كل اللفظ كان فلو ،»الصيغة عن ّخلوها مع بيع« :+ قوله •
 .الصيغة من اخلالية املعاطاة عىل صدق ملا منها، ًجزءا أو ،لبيعا

 ،»بالصيغة إنشاؤه يعقل ال  ـًأيضاـ  بالصيغة النقل ّأن«: + قوله •
 األسايس، اإلشكال هو وهذا الخ،... بالصيغة النقلّ أن :عليه يرد :أي

 إنشاء يعقل وال البيع، حقيقة يف الصيغة دخول التعريف ىّمؤدّ أن :ومفاده
 .بالصيغة الصيغة

 وإن الدفاع، وجه ةّمتامي لعدم ؛اإلشكال »هذا يندفع وال«: + قوله •
 غري الوجه هذاّ أن ّ إالاإلشارة، نحو عىل الصيغة بأخذ يندفع اإلشكال كان

 وجه ةّصح عدم إىل يشري »يندفع ال«: فقوله ًالحقا، عليه يرد ملا ؛صحيح
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 .إلشكالا به الندفع ًاّتام كان ن فإّوإال الدفاع،
 من الفرد ذلك تعيني إىل إشارة الصيغة مدلول فجعله«: + قوله •
التي ال  االعتباري النقل أنواع وسائر احلقيقي النقل عن البيع زّليمي ؛»النقل
 .وغريها واهلبة كالصلح املخصوصة، بالصيغة تكون
 يف :أي ،»مفهومه يف مأخوذ« بالصيغة النقل :أي ،»ّأنه ال«: + قوله •
 النقلّ ألن ؛»بالصيغة نقلت: ُبعت مدلول يكون ىّحت« يعالب مفهوم
ّ كل يف ًساريا فيكون البيع، ةّماد مفهوم يف ًمأخوذا كان إذا بالصيغة
 حسب ـ املخصوصة فالصيغة. وغريها ومبيع ،وبائع ،بعت :من اهتا،ّمشتق
 .النقل من ةّخاص ةّحص إىل ًمشريا ًعنوانا أخذت ـ الدفاع هذا

 هو وهذا الدفاع، وجه ةّصح لعدم بيان ،»ُأريد نإ ّألنه«: + قوله •
 خصوص بالصيغة« ،املخصوصة الصيغة من املراد تفسري يف ّولاأل ّالشق
 .»ُبعت« بلفظ النقل هو البيعّ أن التعريف ىّمؤد فيكون ،»ُبعت

 كانت ذاإف ،»ُبعت ةّماد معرفة املقصودّ ألن الدور؛ لزم«: + قوله •
 ،»ُبعت« معرفة عىل البيع معرفة ّلتوقفت ،»ُعتب بلفظ النقل« :»ُبعت« ةّماد

 .واضح ٌدور وهو ،»ُبعت« ةّماد هو الذي البيع معرفة عىل »ُبعت« ومعرفة
 يشمل ما« املخصوصة بالصيغة :أي ،»هبا ُأريد وإن«: + قوله •
 ما ال ،»ُونقلت ُكتّمل« كـ الصيغ من »ُبعت« عدا ما مقصوده ،»ّملكت
 صيغ يف االقتصار إشكال يرادإ قصدهّ ألن ؛»ُونقلت ُكتّومل ُبعت« يشمل
 .»ُبعت«بـ اإلنشاء ةّصح وعدم والتمليك، النقل يفيد ما عىل البيع

 جيب :أي ،»والنقل التمليك ّجمرد عىل االقتصار وجب«: قوله •
 نأ فينبغي ،»والنقل التمليك« خصوص عىل البيع تعريف يف االقتصار

 يفـ  يدخل وال ،»ُكتّومل ُنقلت« لفظ بخصوص النقل هو: البيع: يقال
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٢٧٢

 التعريف يف أخذها لكون ؛»ُبعت« لفظـ  »املخصوصة الصيغة« قوله
 ىّمؤد فيكون والتمليك، النقل ألفاظّ إال يشمل فال ،الدور يوجب
 البيع ةّصح عدم ذلك من ويلزم ،»ُونقلت ُكتّمل بصيغة النقل«: التعريف

 هبا، البيع انعقاد ةّصح من الفقهاء عند الثابت خالف وهو ،»ُبعت« بلفظ
 يبطل وبذلك ،ًصحيحا التعريف يكون ومعه ال البيع، صيغ أرصح وكوهنا
 .ًأيضا + الكركي ّحقق املتعريف عىل اإلشكال عن الدفاع

 من + ِّاملصنف مراد تفسري يف األعالم بني االختالف وقع وقد
 يغةالص يدق ةّلغوي يف إشكالهّ أن إىل البعض فذهب هذه، األخرية عبارته

 .األوجه وهو ،كرناذ ما إىل خرواآل فقط، املخصوصة



 
 
 
 
 

  ا سألة ا انية
   تعر ف ا صنف  لبيع

 ِّاملصنف تعريف •
 عنها واجلواب فهاإلشكاالت التي أوردها الشيخ عىل تعري •

ü ملكت« بلفظ اإلجياب ةّصح عىل هّتوقف: ّولاأل اإلشكال« 
ü التعريف من الدين بيع خروج: الثاين اإلشكال 
ü للمعاطاة شموله: الثالث إلشكالا 
ü للرشاء شموله: الرابع اإلشكال 
ü بالعني العني إجارة عىل التعريف صدق: اخلامس اإلشكال 
ü للصلح شموله: السادس: اإلشكال 
ü ةّاملعوض للهبة شموله: السابع اإلشكال 
ü التعريف يف القرض دخول: الثامن اإلشكال 

 ّأضواء عىل النص •





 
 

  :+ قال ا شيخ
فاأل
َ

ُبأنه ُعر فهت و  ّ  ما ٌء   ِعليه ُيلزم وال ،»ٍبمال ٍع  ِتمليك ُإ شاء«: ّ

َتقدم ّ
ٌأ ور ِعليه يب  نعم، . ُ

:   
 ْي ن  م ّو ال ،»تّ لك« بلفظ اإل اب جواز   ٌ وقوفّ أنه :منها

ُو رده ،ُ ً  رادفا ُ أنه:ّ   . ء سي ، كما  ا ق ّ
 يملك ال َاإل سان   ألنعليه؛ َهو ْنَم   ا ين َبيع ُ شملّ أنه ال :ومنها

 .ِنفسه  ً الما

ِتملك ّتعقل ْمن ُوستعرف َعرفت ما َمع ـ ِوفيه  إ  ِورجوعه ِنفسه   ما ّ
ِتملك َنظ  ،ُعنه ِسقوطه ِذمته    ا ٍ ساو َهو ما ّ ُ أنه :ـِبا هاتر ِوسقوطه ،ّ  ْ و ّ

 ِا بادلة ُغ  ًمع ً وعرفا ًلغة ِبيع ل َل س ْإذ ؛ُا يع ِعقلُي ْ م ُا مليك ِعقلُي ْ م
 مع   إن: ِا ين ُفخر َقال و ا ؛ِاأللفاظ نِم  ساو ها وما ِوا مليك ِوا قل

ُ لكت«: ِالعرب ِلغة   »ُبعت« ُ لكية ْعقلُي  م فإذا ،»غ ي ّ ِ ذمة  ما ّ  ِهنفس ّ
ُا يع ُعقلُي فال ، ساو هاّ  ما ٌء   ْعقلُي  م

. 

ُ أنه:ومنها  دعوى بل ،ِا شهور ِح م َمع ِ،با عاطاة َا مليك ُ شمل ّ
  . ًبيعا ْل ستّ أنها :  ِاإل اع

ِصحته ُن  َا اف  َ راد ّوأن ً،بيعاِ ا عاطاة ِكون ْمن ُء سي  ما: ِوفيه ّ
. 

ُيملك ِ لبيع بقبو ِ َا ش ي   فإنِ؛ا  اء   ُصدقه: ومنها  ِبعوض ُما  ّ
   .ا بيع

ُا ملك ُحقيقته ّو نما ، ضم  ِفيه َا مليك  نأ: وفيه  ُ وز و ا ال ؛ٍبعوض ّ
ُ لكت« ِبلفظ ُا  اء َتقدم ،»ّ َتأخر ْ أوِاإل اب   ّ  ِاإليراد ُاندفاع ُيظهر ِو ه ،ّ
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٢٧٦

ُيتضمن َئجارِاالس  ّإن ُ، حيثٍبع  ِالع  ِأجرَبمست ِبانتقاضه  ِالع  َتمليك ّ
َا نفعة: أع  ٍبمال،

. 

   .ةّا عوض و ا بة ٍبمال، ِالع    ِبا صلحِ طرده ُانتقاض: منهاو
َتعلق و وـ  ا صلح َحقيقة  أن: وفيه  ِوجه   َا مليك هو َل سـ  بالع  ّ

 إ  بنفسه ّيتعدى و ا ال م؛ُال سا  َهو  األص  ُمعناه بل ،ِوا عاوضة ِا قابلة
ٌمتضمن هو نعم،. ا ال  .هُنفسّأنه  ال ،ٍبع  ّقتعل إذا  لتمليك ّ

ُتعلقي قد َا صلح  أن: هذا   َك يدل وا ي  ُفيفيد ،ًمنفعة أو ًعينا ِبا ال ّ
ُتعلقي وقد ،َا مليك ُ رد وهو ،ِالعار ة َفائدة ُفيفيد ،ِبه ِباالنتفاع ّ  ،ِال سليط ّ

ُتعلقي وقد ُتعلقي ْوقد ،َاالنتقال أو َاإلسقاط ُفيفيد ،ِبا قوق ّ  َب  ٍأ ر ِبتقر ر ّ
 َي ون ْأن   َصا تك«: ِ صاحبه ِا      ِ أحدِقول  ، كما ا تصا  

َ رد ُفيفيد ،»َعليك ُوا  ان ،َ ك ُا ر ح  .ِا قر ر ّ

 َ زم ،ِا مسة ِتا فادا ِهذه ْمن    َع  َ  ِا صلح ُحقيقة ْ نت فلو
ًلفظيا، ً ش   ُهكون  ُمفهومه َي ون ْأنّ إال َيبق ْفلم ،ِا طالن ُواضح َوهو ّ

ِ ا ذكورة ِالفوائد   من ًفائدة ٍ وضعّ     ُفيفيد ،ُال سا م َوهو ،َآخر ًمع 
ُتعلقم ِيقتضيه ما ِ سب  .هّ

ُيتضمن وهو ،ِعليه ٌ سا م: ٍبعوض ِالع    ُفا صلح   أن ال ،َا مليك ّ
 هنا ْومن ،ِا مليك ُإ شاء َهو هَوحقيقت ِا قام هذا خصوص   ِا صلح َمفهوم

 .ِا مليك ِطلب ِ الف ًإقرارا، ِا صم َمن ُطلبه ْي ن ْ م

ِاش  ما: هنا بها ُوا رادـ  ٌةّا عوض ُا بة ّوأما
 ْفل ستـ  ُالعوض فيها َطُ

ُتملك ْعقلُي  م ّو ال ،ِا قابلة ِجهة   ٍبعوض ٍتمليك َإ شاء  ِألحد هماِأحد ّ
 ِالعوض ِك تمل ُعدم همَظاهر  أن َمع ،ِرَ آلخ ِرَاآلخ ِك تمل ِدون نِم ِض َوِالع
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ِمجردب َا تهب  أن :ِاأل ر ُ ية بل ،َا بة ِا وهوب ِك تمل ّ  َ ن َالعوض  يؤد  م  و ّ
 ِ  عو ض ِا بة   َا ش ط َا عو ض  أن :ُفالظاهر ،ِهبته   ُا رجوع ِ لواهب

  أن ال ً،عوضا ُوقوعه به ُقصدُي  ال ستق ًلي تم ِكونه   فيها ِا ش ط ِالغ 
ُيتضح كما ؛ِالعوض  َمن      ٌمقصودة ِوا قابلة ِا عاوضة َحقيقة  َذ ك ُّ

 .األو  ِا بة ِضمن   ِا ش طِ الغ  ِا عو ض ِبمالحظة

َقق  فقد  ،َا يعّ إال ل ست بالعوض الع  ِتمليك َحقيقة ّأن: ذكرناّ ما  ّ
ُ لكت«: َالق فلو ًمعوضة ًهبة وال ً،صلحا  يصح وال ًبيعا، َ ن »ب ذا كذا َكّ ّ، 
ِا قيقية ِا قابلة ِجهة   ُا مليك ِإذ قصدهما؛ ْو ن  ،هبة وال ًصلحا، َل س ّ
 .ِبه ِيقعانفال 

َتوجه ِا   ة ِاأللفاظ ِبغ  بوقوعهما قلنا  و نعم،  َمع هماق ق  ّ
 ،ِبالعوض ِاألعيان ِتمليك   ُاألصل َهو َا يع  نأ :نِم َقيل فما هما،ِقصد
ُفيقدم ٍتأ ل    ل،ِةّا عوض ِوا بة ا صلح   ّ

  أن ْمن َعرفت  ا ؛ٍمنع بل ،ّ
  .غ ، ال ُا يع َهو ِبالعوض ِاألعيان َتمليك

أ  و نعم،
ُ

 َ ن ِحقيقته ِغ  ُإرادة َواحتمل »ِبالعوض ِا مليك« بلفظ َ 
  ل ن ،ِبا يع ُفيح م ا قي ، ا ع    َه ل  ا لفظي ِاألصل مقت 
ِتقدما  ِالقائل َ راد َل س ا ع  بهذا َاألصل  أن َالظاهر    ُتوضيحه ُء وسي  ،ّ
 .ُهللا َشاء ْإن ِا يعِ غ   ِ ا عاطاة ِ سألة

 َل س هَمفهوم   بأنُإخراجه ُو م ن ، ا د ظاهر   ًداخال ُالقرض َب 
 ٌمعاوضة ال ،ِالقيمة أو ا ثل ِضمان ِوجه   ٌتمليك هو بل ،ِا عاوضة َنفس
 ُذكر وال فيها،  ا ن  ُالغرر وال ،ِا عاوضة ر ا ِفيه  ري و ا ال بهما؛ ِ لع 

  .ّفتأ ل ،ِبه ُالعلم وال ،ِالعوض
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  بيان

 ّإن: قال ،للبيع ةّتقدمامل التعريفات عىل + ِّاملصنف أشكل أن بعد
 ،»ّتقدمّ مما ء يش عليه يلزم وال بامل، عني متليك إنشاء :ّبأنه تعريفه األوىل«

 ،التعريفات سائر عىل التعريف هذا ترجيح ّجمرد ةّاألولوي من املراد وليس
 التعريفات عىل ذكرها التيـ  اإلشكاالت مفاد إذ دوهنا؛ تعيينه املرادبل 

 التعريف هذا لتشارك صحيحة تكون فال : وعليه،ًمجيعا بطالهناـ  السابقة
 .إلرثا يةآ يف األرحام أويل ةّكأولوي ةّاألولوي من املراد فيكون ة،ّصحبال

 عن  ،+ اجلواهر صاحب حكاه ما ِّاملصنف تعريف إىل األقربو
 ّإن: الطباطبائي ّالعالمة مصابيح ويف«: قال حيث ،+ الطباطبائي مةّلعالا

 وجه عىل ،ٍبعوض العني متليك إنشاء :ّ بأنهتعريفه ّواألسد األخرص
 .)١(»الرتايض

   األو و ة   ا وجه
 تلخيصه فيمكن ،غريه عن وامتيازه التعريف هذا ةّأولوي يف الوجهّأما 

 :نقاط ّعدة يف
 مقولة من كونه من باالنتقال، البيع تعريف عىل يوردّ مما صّيتخلّنه إ .١
 البيع اشتقاق وعدم ه،نفس ال البيع ثرأ االنتقال وكون االنفعال، ال الفعل
 تعريف عىل ذكرناها أن سبق التي اإلشكاالت من وغريها النقل، من

 .وغريه املبسوط
 ّتعلق إمكان بعدم اإلشكال منـ  ًأيضاـ  التعريف هذا صّيتخل .٢

                                                 
 .٢٠٦، ص٢٢ج: جواهر الكالم) ١(
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 اإلشكال هذا أورد كام ،باللفظ اللفظ إنشاء إمكان عدم أو باللفظ، اإلنشاء
 ّحقق املتعريف أو ني،ّاللفظي والقبول جياباإل أو ،بالعقد البيع تعريف عىل

 .السابق + الكركي
 الصيغة فيه يؤخذ مل؛ إذ املعاطاة التعريف هذا يف دخلت .٣

 .+ الكركي ّحقق املتعريف يف ذلك كان كام ،املخصوصة
 ،»الرتايض وجه عىل« قيد التعريف هذا من سقطأ فقد ذلك إىل إضافة

 مع البيع ليشمل ،+ الطباطبائي مةّوالعال املبسوط تعريف يف ذكر الذي
 ما عىل املحتكر بيع يف كام ،احلاكم جربهأ لو فيام أو الرضا، حلقه لو اإلكراه
: يقل ومل ،»بامل عني متليك إنشاء«: فقال باملال، العوض دّوقي. ّتقدم

 املعاوضة قبل ّاحلر كعمل املال، عليه يصدق ما ال خيرج لكي ؛»بعوض«
 .ذلك توضيح ّتقدم كام ،واحلقوق  ـتهّمالي مبعد القول عىلـ  عليه

 سائر عىل التعريف هذا ةّأولوي وجوه من ذكرناه ماّ أن إىل يشار
 التعريف هلذا تعيينهسبب ّ أن الظاهر؛ إذ + الشيخ نظر يف هي التعريفات،

ّـ هو خلوه  السابقة التعريفات عىل إشكاالت من ذكره ما معـ  غريه دون
 .فانتظر عليه، اإلشكاالت بعض ورود ّيتضح سوفّ أنه ّ إالمنها،

  ا عر ف   اإل شاء خذأ   ا وجه
 :هو البيع تعريف إىل اإلنشاء إضافة من + ِّاملصنف غرضّ أن يبدو
 ليس البائع به يقوم ماّ أن : بمعنى،ًاّخارجي ًمتليكا ليس البيعّ أن عىل التأكيد

 التمليك ّقق حتّأما لتمليك،ل ٌإنشاء هو امّوإن ،ًخارجا التمليك ذلك قّحتق هو
 يف يأيت بل ،وفعله البائع إرادة عن خارج فهو ،اخلارج يف ًعرفا أو ًرشعا
 الصحيحة، البيوع يف كام ،التمليك ّحقق يتفقد اإلنشاء، من رةّمتأخ مرحلة
 أو العرف، لدى ًماال ّتعدالتي ال  رةّاملحق األشياء بيع يف، كام ّحققيت وقد ال
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 بيعها يكون وال الرشع، لدى ًماال يعترب ال الذي لهوأمثا اخلمر بيع
 ًصحيحا يكونّ أنه ال ّ إالاملوارد، هذه عىل البيع فيصدق:  وعليهًصحيحا،

 .البيوع من والصحيح للفاسد ًشامال البيع فيكون ،ًرشعا أو ًعرفا
:  ـاإلنشاء لفظ من + ِّاملصنف مراد بيان يفـ  + اليزدي ّالسيد قال

ًخارجيا ًمتليكا ليس البيعّ أن :بيان )١(دتهزيا من الغرض«  إجياد بمعنى ّ
 متليك هو بل ،ارعشال أو العرف أمضاهّ مما بأن يكون ،ّالواقعية ّلكيةامل

 األشياء بيع يف كام ،العرف عند ّلكيةامل به حيصل مل وإن ،املوجب من ّإنشائي
 كبيع الشارع، عند ةّلكيامل به حيصل مل إن وكذا ًسفها، بيعها ّيعد التي ّاملحقرة
 .)٢(»ًرشعا أو ًعرفا ٌفاسدّ أنه :األمر غاية ،ٌبيع ورتنيالص يف ّ فإنهاخلمر،
 بعض ّنأّ إال التعريف، إىل اإلنشاء إضافة من ِّاملصنف مراد هو هذا

 نإ له ّتعرضن سوف كام ،الصدد هذا يف الشيخ عىل شكلأ ِّاملعلقني ةّجلأ
 . تعاىلاهللا شاء

   عنهاا وابوردها ا شيخ   تعر فه وأال   اإلش الت
 عىل ُتطرح أن يمكن التي شكاالتإلا من ّعدة إىل + ّاملصنف ّتعرض

 التي اإلشكاالت من ًساملا تعريفه اعترب أن بعد ها،نع وأجاب ،تعريفه
 وهذه ،»ُأمور عليه يبقى نعم،«: فقال السابقة، التعريفات عىل أوردها
 :هي األمور

ُ لكت«ة اإل اب بلفظ ّصحه   ّقفتو: ّولاإلش ل األ ّ«  
 البيع، حقيقة يف التمليك خذأ التعريفّ أن :هو اإلشكال هذا ومفاد

                                                 
 .اإلنشاء )١(
 .٥٩، ص١ج: حاشية املكاسب) ٢(
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 منّ فالبد كذلك كان وإذا البيع،ّ ماهية يف داخل التمليكّ أن عىل ّفيدل
ُملكت« بلفظ البيع انعقاد ةّصحب االلتزام  سوى ليست البيع حقيقةّن إ ؛ إذ»ّ
 له، ًومرادفا، بل البيع يف ًرصحيا لكونه ؛بالتمليك ينعقدف اإلنشائي، التمليك

 من سيأيت كام ،التمليك بألفاظ انعقاده يف الفقهاء بني اخلالف وقع وقد
 بالتمليك، البيع إنشاء ّصحي مل إذاّأما . )١(األكثر إىل نسبته + ِّاملصنف

 البيع، غري التمليك فيكون اللفظني، هذين ترادف دمع عن ذلك يكشفف
 .به البيع تعريف ّصحي فال ،حقيقته يف داخل غريو

 مل ّوإال ،)ّملك( بلفظ اإلجياب جواز عىل موقوف ّأنه«: قوله من ويظهر
 :متنيّمقد عىل يعتمد اإلشكالّ أن :»له ًمرادفا يكن

 تعريف ةّصحو ،التمليك بألفاظ البيع انعقاد بني املالزمة ثبوت :األوىل
ُملكت« بلفظ لبيعا إنشاء ّصح ما فإذا به، البيع  عىل اإلشكال هذا ارتفع ،»ّ

 .التعريف ّصحي، فال اإلنشاء ّصحي مل إذاّأما  التعريف،
 بام :أي والتمليك، البيع بني الرتادف عىل التعريف ةّصح فّتوق :الثانية

 مل ّوإال له، ًمرادفا يكون أنّ فالبد البيع، تعريف يف أخذ قد التمليكّأن 
 + الكركي ّحقق املتعريف  عىل به أشكل ما عليه يرد إذ به؛ تعريفه ّصحي

 .للبيع النقل مرادفة بعدم
 يف متنيّاملقد هباتني التسليمـ  ًأيضاـ  + ِّاملصنف جواب من ويظهر
ُملكت« بلفظ البيع بانعقاد :بالقول منه ّختلص ولذا ؛اإلشكال َّ« . 
 باملالزمة َّقرأّ أنه :فالظاهر ،»ء سيجي، كام ّاحلقّ أنه :ّويرده«: + قال
 ةّصح إىل ويذهب ،بذلك يلتزمّ بأنه :فأجاب التعريف، يف املرادفة واشرتاط

ُملكت« بلفظ البيع إنشاء  يفـ  هنا ذكره ما إىل إضافةـ  بذلكّ رصح وقد ،»ّ
                                                 

 .١٣١، ص٣ج: املكاسب: الحظ) ١(
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 عىل اخلامس اإلشكال عىل جوابه يف ًقريبا سيأيت ما :هلامّأو: موضعني
 ّيصح وال ًبيعا، كان ،ذابك كذا ّملكتك: قال فلو«: قال، حيث تعريفه
، البيع أللفاظ ذكره يف: واآلخر ،)١(»قصدمها وإن ّمعوضة هبة وال ،ًصلحا
ُملكت :لفظ: ومنها«: قالحيث   .)٢(»بالتشديد ،ّ

  قيقز ادة و 
 :املقام يف دراجهاإ املناسب من رأينا ةّاملهم النقاط بعض توجد

   إش الت   تعر ف ا صنف
  اإلشكاالت من يشء ورود عدم :+ فِّاملصن كالم من يظهر

 هو فيكون التعريف، هذا عىلـ  السابقة التعريفات عىل وردهاأ التي ـ
 بعض ورود يفيد ّتأملالّ أن ّ إالالبيع، تعريفات مجلة من ّاألصح

 أردأ اعتباره إىل ّاملحشني ّأجالء بعض ادعّ مما ،عليه ةّاملهم اإلشكاالت
  .)٣(اإلطالق عىل البيع تعريفات
  :الشيخ تعريف إىل الفقهاء بعض وجهها التي اإلشكاالت ّأهم ومن
ًأوال  من الغرضّ ألن وذلك ؛التعريف يف اإلنشاء لذكر موجب ال :ّ

 وال ًا،ّحقيقي ًمتليكا وليس للتمليك، ًإنشاء البيع كون هو ـ َّمر كام ـ ذكره
 كربذ عنه االستغناء يمكن بل ،اإلنشاء بذكر املعنى هذا إفادة تنحرص
 نفس هو واإلجياد ،ّلكيةامل إجياد هو التمليك معنىّن إ ؛ إذفقط التمليك
 مرتبة يف تأيت التي ة،ّاخلارجي ّلكيةامل إرادة عدم عىلّ يدل بنفسه وهو اإلنشاء،

                                                 
 .١٥، ص٣ج: املكاسب )١(
 .١٣١ص: نفسهاملصدر ) ٢(
 .٧٤، ص١ج: ، األيرواينحاشية املكاسب: راجع) ٣(



ف تعريف   ٢٨٣................................................................للبيع املصنِّ

 

 أو الشارع بإقرار وترتبط البائع، قبل من هائوإنشا ّلكيةامل إجياد عن رةّمتأخ
 يف التمليك من رّيتصو فال :هنا ومن إقراره، عدم أو نشاءإلا ذاهل العرف
 .التمليك إنشاء غري البيع

 متليكّنه إ :فليقل التعريف، يف اإلنشاء لذكر حاجة هناك كان وإن
 نشاءإلا كون عىل ّيدلف التمليك، إنشاءّ بأنه البيع فّيعر أن دون ،ّإنشائي
 . ّيتضح سوف، كام كذلك ليس وهو ،للبيع ًجنسا

:  ـالتعريف يف اإلنشاء ذكر يف الوجه بيان بعد ـ + يّاليزد ّالسيد قال
 لفظ من معلوم هو بل ،املطلب هذا لبيان )١(اللفظ هذا ذكر إىل حاجة ال«

 أن األوىل بل ،ّللحد ًجنسا جعله ينبغي ال إليه احلاجة فرض وعىل التمليك،
 .)٢(»ّإنشائي متليكّنه إ :يقال

 ّعرف حيث ؛منه َّفر ام يف وقع + ِّاملصنف إن: يقال أن يمكن :ًثانيا
 املعنى إجياد«: اإلنشاء كون إىل املشهور ذهب وقد باإلنشاء، البيع

 ما فإذا اإلنشاء، مفهوم يف ًمأخوذاـ  ًأيضاـ  اللفظ فيكون:  وعليه،)٣(»باللفظ
 ،»باللفظ التمليك إجياد«: البيع معنى يكون البيع مفهوم يف اإلنشاء خذأ

 اللفظ إنشاء إمكان عدم :وهو ق،الساب اإلشكال نفس عليه جهّفيت
 .)٤(باللفظ
 بل ،تعريفه يف يؤخذّ حتى اإلنشاء، هي ليست البيع حقيقة ّإن :ًثالثا

                                                 
 .اإلنشاء )١(
 .٥٩، ص١ج: ، السيد اليزديحاشية املكاسب) ٢(
 .٢١٥، ص١ج: حمارضات يف أصول الفقه: راجع) ٣(
:  وحمارضات يف الفقه اجلعفري؛٧٤، ص١ج: ، األيرواينحاشية املكاسب: راجع) ٤(

 .٣١، ص٢ج
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، للبيع ٌسبب اإلنشاء ،نعم .باإلنشاء حيصل الذي التمليك نفس هي حقيقته
 غري والسبب بسببه، لليشء ًتعريفا تعريفه يف أخذه فيكون البيع، نفسال 

 .)١(َّمر، كام ّاملسبب
 هوـ  »املب«: قوله يفـ  ّاجلر حرف ّتعلقمّ أن :التعريف من يظهر :ًرابعا
 يف دخليف العني، عن، ال التمليك فعل عن ًعوضا املال فيكون التمليك،
 :هو + ِّاملصنف لدى واهلبة البيع نيب الفرقّن إ ؛ إذةّاملعوض اهلبة التعريف

 يكون فال ،الفعل مقابل بةاهل ويف العني، مقابل يقع البيع يف العوض كون
 أو العني، هو ّتعلقامل علُوجي ظهوره، عن رصفُي أنّ إال ًمانعا، التعريف
 :حالّ كل عىل وهو ،»مال مقابل ٍعني كيمتل«: اهّمؤد يكونل ؛أخرى بصفة
 .التعريف عىلً إشكاال لّفيسج الظهور، عن بعيد

 بصفة أو بالعني التعريف يف اجلار ّتعلق يلزم«: + اإليرواين قال
 ّأن مع ،باملال مقابل عني متليك إنشاء :الكالم تقدير يكونّ حتى ،هلا ّمقدرة
 إذ ؛اهلبة عىل التعريف انطبق مليكلتبا ّتعلق فإذا ،مليكبالت ّتعلقال ظاهره
 به ّتعلقامل للعني ًعوضا ال ،مليكالت وهو للفعل ًعوضا العوض كان

 .)٢(»هذا هو + ِّصنفامل عند واهلبة البيع بني والفارق ،التمليك
 عىل نيّحققامل بعض أوردهاـ  غريها وأخرىـ  اإلشكاالت هذه
 وقد التعريفات، أفضل واعتربه ،للبيع + ِّاملصنف ذكره الذي التعريف

 .)٣(اإلطالة خشية ؛اإلشكاالت سائر ذكر عن عرضناأ
                                                 

 .٧٤، ص١ ج:، األيرواينحاشية املكاسب: الحظ) ١(
 .٧٤، ص١ج: ، األيرواينحاشية املكاسب) ٢(
 .١٧٤، ص٢ج: غاية اآلمال؛ ونفسهاملصدر :  راجع،ة اإلشكاالتّالع عىل بقيّطالل) ٣(
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  ّولعن اإلش ل األ  الحظات   جواب ا شيخ
ّ بأنه تعريفه عىل اإلشكال هّتوجب َّقرأ + الشيخّ أن :سبقّ مما عرفت

ُملكت« بلفظ البيع إنشاء ةّصح عىل ّتوقفي  ًمرادفا التمليك كان ملا ّإالو ،»ّ
 أصل يف للمناقشة ًواسعاً جماال هناكّ أن ّ إال،متنيّمقد لذلك ذكرنا كام ،للبيع
 :هي وجوه، ّعدة ومن متيه،ّمقد اتبكل اإلشكال هذا ورود

ًأوال  تعريف يف املفاهيم بعض خذأ بني املالزمة بمنع اليق أن يمكن :ّ
 يف ّخاص لفظ عىل قترصُي أن فيمكن به، العقد ذلك إنشاء ةّصحو العقد،
 عليها،ّ تدل التي األلفاظ سائر بني من اإليقاعات أو العقود بعض إنشاء
 بنفس ينحرص االنعقادّ أن ّ إالاملعنى، نفس عىل ّوتدل ،هلا مرادفة كانتوإن 

 بني البينونة حقيقته الذي ؛ًمثالـ  الطالق ففي اإليقاع، أو العقد ذلك عنوان
 ،املعنى إفادة يف ًرصحيا كان نإو ،»بائن« بلفظ إيقاعه ّصحي ال  ـالزوجني
 ّ إالاإلنشائي، التمليك حقيقته كانت وإن البيع ّإن: املقام يف يقال أن فيمكن
 .»ُبعت« بلفظّ إال ينعقدّأنه ال 

 يف يشرتط؛ إذ ّاخلاص مناطهـ  واإلجياب التعريف منـ  ٍّلفلك
 خمتلفني كانا وإن ،ّاحلد يفـ  ًومفهوما ًذاتاـ  َّواملعرف ِّاملعرف ادّاحت :التعريف
 وخمتلفان ،ًمفهوما حدانّمت الناطق واحليوان فاإلنسان والتفصيل، باإلمجال
 ِّاملعرف بني ادّاالحت :فيشرتط بالرسم التعريف يفّأما  ،ًوتفصيال ًإمجاال

 .ًوجودا َّواملعرف
 يدوران امفهـ  والطالق كالبيعـ  املعامالت يف والقبول اإلجيابّأما 
 االنعقاد جيعل أن فيمكن لالنعقاد، ًسببا املعتربو ِّاملرشع جيعله ما مدار
 كان وإن آخر بلفظ هؤإنشا ّصحي فال ،الطالق أو البيع عنوان بنفس ًمنوطا
 عن ًكاشفا »ُكتّمل« بلفظ البيع انعقاد عدم نيكو فال : وعليهًمرادفا،
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 . والتمليك البيع مفهوم بني املغايرة
 ال« : ـ + الشيخ كالم عىل تعليقه يفـ  + األصفهاين ّحقق املقال
 إلمكان التعريف؛ وجواز اإلجياب جواز بني مالزمةّ أنه ال :عليك خيفى
ال أ اإليقاع، أو العقد ذلك عنوان بعني بل ،رصحية بألفاظ التسبيب إناطة
ّ إال ليس الطالق ّأن مع ،)طالق هي( بعنوان منوط الطالق إيقاع ّأن :ترى

ّ احلد ادّباحت منوط التعريف جواز بل ،ًرشعا الطالق هبا يقعالتي ال  البينونة
 احلدود، يف والتفصيل باإلمجال  اختالفهام مع ًومفهوما ًذاتا واملحدود

 عن كاشف اإلجياب جواز عدم فال ،سومالر يف ًوجودا ادّاالحت ّمجردوب
 ٌمالك منهامّلكل  بل ،والتعريف اإلجياب بني مالزمة وال ،ًمفهوما املغايرة
 .)١(»خمصوص ومناط ّخاص

 البيع تعريف بني املالزمة طريف أحد نفي عىلّ يدل الوجه وهذا
 .الثاين عىل ّولاألّيدل  فال ،التمليك بلفظ وانعقاده بالتمليك
 التمليك كون بنيو ،»ُكتّمل« بلفظ البيع قادانع بني مالزمة ال :ًثانيا
 عىلّيدل  ال ّ فإنه،»ُكتّمل« بلفظ البيع بانعقاد قلنا لو ىّفحت ،)٢(للبيع ًمرادفا
 ّ إالالبيع، منّ أعم التمليك يكون أن يمكن؛ إذ والتمليك البيع بني املرادفة

ِّاملعينة القرينة مع به إنشاؤه يمكنّأنه   مطلق، ال البيع خصوص إلرادة ُ
 الدال دّتعد باب من البيع إرادة :عىل »ُكتّمل«: قوله ّفيدل التمليك، أنحاء
 البيع وقوع ةّصحّدل ت فال ،ةّمقامي أو ةّلفظي ٍقرينة عىل كاءّباالت ،ملدلولوا

                                                 
 .٦٦، ص١ج: حاشية املكاسب) ١(
ُملكت> و،<ُبعت> عىل ترادف لفظي ّاستدل )٢( ُ بام حكي يف مفتاح الكرامة عن فخر <ّ

 يف )بعت(أن « ـ كام سيأيت ـ من +  يف رشح اإلرشاد، ونقله املصنِّف+ نيّحققامل
ُ ملكت غريي:لغة العرب بمعنى  .)٤٩٣، ص١٢ج: كرامةمفتاح ال: الحظ(. »ّ
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 .)١(بالتمليك البيع تعريف ةّصحو اللفظني، بني الرتادف عىل »ُكتّمل«بـ
 البيع انعقاد بني املالزمة ينفي الوجهني هذين جمموع ّأن :الواضح ومن
 البيع تعريف بني املالزمة ينفي ّولاأل فالوجه ،به تعريفه ةّصحو بالتمليك
 :وهو اآلخر، الطرف من املالزمة ينفي الثاين والوجه به، وانعقاده بالتمليك

 وكون به، البيع تعريف ةّصح عىلّيدل  ال التمليك بلفظ البيع انعقادّأن 
 .للبيع ًمرادفا تمليكال

 يرد فال ،بالتمليك ال »التمليك إنشاء«بـ البيع + الشيخ فّعر :ًثالثا
 عليه هّاملتوج اإلشكال بل ،»ُكتّمل«بـ البيع انعقاد لزوم من ذكره ما عليه
 ةّقابلي عدم مع اإلنشاء، إنشاء جواز استلزامه :من ًسابقا ذكرناه ما هو

 .اإلشكال هلذا دافع وال لإلنشاء، اإلنشاء
 كي مليكبالت يكن مل التعريف ّأن خيفى ال«: + اإليرواين ّحقق املقال
 عليه ّاملتجه فاإلشكال ،التمليك بإنشاء كان ّوإنام ،اإلشكال هذا عليه ّيتجه
 غري اإلنشاء ّأن :إشكال بعينه وهو ،مليكالت إنشاء جواز استلزامه :هو
 .)٢(» لإلنشاء قابل

 من + ِّاملصنف أورده ما يف املناقشة كانإم :ّتقدم ّ مماعرفت إذن
 تعريفه عىل اإلشكال هذا من ّختلص فقد :حالّ كل وعىل وجوابه، إشكال

ُملكت« بلفظ البيع بانعقاد قبولبال ّ«. 
  خروج بيع ا ين من ا عر ف: اإلش ل ا ا 
 شمول عدم :هو تعريفه عىل + ِّاملصنف أورده الذي الثاين اإلشكال

   وهو عليه، هو من عىل الدين بيع :وهو البيع، نحاءأ حدأل التعريف هذا
                                                 

 .٦ص: حاشية املكاسب: الحظ) ١(
 .٧٤، ص١ج: حاشية املكاسب) ٢(
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 وتكون املدين، إىل دينه ببيع الدائن قومبأن ي ـ ّاحلق بحث يف بيانه ّتقدم كام ـ
 .املدينّ ذمة عن الدين سقوط البيع هذا نتيجة

 .ًبيعا املعاملة هذه ِّعد عىل الفقهاء فقّتا وقد
 فرق وال علامئنا، مذهب وهو ،ينالد بيع جيوز«: +ّ احليل مةّالعال قال

 . )١(»غريه عىل أو عليه هو من عىل بيعه بني
 الذي عىل حلوله بعد الدين ]بيع[ جيوز«: + اجلواهر صاحب وقال

 للمشهور، ًوفاقا ؛غريه وعىل بل ،إشكال وال ،بيننا فيه خالف بال ،عليه هو
 يف اخلالف انحصار بعد كذلك هاّلعل بل ،ًإمجاعا تكون كادت عظيمة شهرة
 ّاملتبني اإلمجاع من عنه حيكى ما عدا املانع، وارتفاع املقتيض لوجود ؛)٢(ّاحليل
 .)٣(»حتصيله يف خطؤه

 + ِّاملصنف تعريف عىل شكلُي البيع، من النوع هذا ثبوت فبعد، إذن
 يف والوجه ؛ًجامعا يكون فال ،عليه هو من عىل الدين لبيع شامل غري :ّبأنه
 أثره يكون بل ،املشرتي إىل البائع من ٌمتليك فيه ليس البيع هذاّ أن :هو ذلك

ً مشموال يكون، ال البيع هذا يف التمليك يمكن مل وإذا فقط، السقوط
 .»التمليك إنشاء« البيع جعل الذي بالتعريف

 ما: هو عليه هو من عىل الدين بيع يف التمليك إمكان عدم يف والوجه
 غريه يملكه امل ًمالكا اإلنسان كون مكانإ عدم :منـ  ّاحلق بحث يفـ  ّتقدم
ـ  ًدينارا عرشين تهّذم يف عمرو يملك ـ الذي زيد يكون فكيف ته،ّذم يف

                                                 
 .٣٧٩، ص٥ج: خمتلف الشيعة) ١(
. ّإشارة إىل ابن إدريس احليل الذي انفرد بمنع بيع الدين عىل غري من هو عليه) ٢(

 .)٣٨، ص ٢ ج: الرسائر: الحظ(
 .٣٤٤، ص٢٤ج: جواهر الكالم) ٣(



ف تعريف   ٢٨٩................................................................للبيع املصنِّ

 

 ته؟ّذم يف الثابتة العرشين هلذه ًمالكا
 بل ،+ ِّاملصنف تعريف عىل والنقض اإلشكال هّيتوج :هنا ومن
 هذا يف البيع كان إذاّأنه : اإلشكال وبيان األخرى، التعريفات وبعض
 هناك يكن مل ما ّحققيت ال البيعّ أن :يعني فهذا التمليك، إنشاء هو التعريف
 حيصل ما بل ،فيه متليك ال ّ ألنهالدين؛ بيع التعريف هذا من فيخرج متليك،

 .ّالذمة عن سقاطإلا هو فيه
 يف ملا املدين ّمتلك عدم :هو الدين بيع يف املحذور ّنأ: يتساءل وقد

، ال »التمليك« هو التعريف يف ورد وما اه،ّإي البائع متليك ال ،تهّذم
  ّالتملك؟ إمكان عدم مع ًممكنا التمليك يكون فقد ،»ّالتملك«

 امتنع ما فإذا متقابالن، أمران ّوالتملك التمليك ّنأ: ذلك عىل فيجاب
 هذا بيان يف + ِّاملصنف قال ولذا ؛التمليك امتنع ،مورد يف ّالتملك
 ال اإلنسانّ ألن عليه؛ هو من عىل الدين بيع يشملّنه ال  أ:ومنها«: اإلشكال
 .»نفسه عىلً ماال يملك

 ّحيل، منهام ّولاأل بوجهني، اإلشكال هذا عىل + ِّاملصنف أجاب وقد
 :ومها ،ّنقيض واآلخر

  ا ين  يع شمو : ّولاأل ا وجه
 هو من عىل الدين بيع يف التمليك اعتبار يف مانعّ أنه ال :سبق فيام ّتقدم

ّأنه : ذلك وتوضيح للعني، ًمتليكا كونه لصدق ؛التعريف يف فيدخل ،عليه
 من يمنعّ إنام عليه هو ملن الدين متليك من املانعّ أن :سبق ما يف ذكرنا

 نقول أن فيمكن ،ًآنا حدوثها من يمنع وال وبقائها، ّلكيةامل هذه استمرار
 ّلكيةامل هذه ثرأ كونوي واحدة، للحظة تهّذم يف ملا املدين ّملكية بحدوث
 .ذلك من مانع فال ،تهّذم عن الدين سقوط
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، ال الغري متليك حدوث البيع يقتضيه الذي ّنإ«: + احلكيم دّالسي قال
 فال ،حدوثه ال ،نفسهّ ذمة يف ملا اإلنسان كّمتل بقاء هو ...واملمتنع بقاؤه،
 يملكه ما بعد يسقط كان وإن ،عليه هو من عىل الدين بيع ةّصح من مانع

 .)١( »املشرتي
 ّمتلك ّتعقل من وستعرف عرفت ما مع ـ وفيه«: + ِّاملصنف قال ولذا

 عىل الدين بيع فيكون:  وعليه،»...عنه سقوطه إىل ورجوعه نفسه عىل ما
 ثرأ فيكون والبيع، التمليك بواسطة للدين مبارش غري ًإسقاطا عليه هو من
 .املذكور التعريف ّويصح ،اطاإلسق، ال التمليك هو األحوالّ كل يف البيع
 ما سقوط إمكان بيان :التمثيل من هدومرا ً،مثاال + ِّاملصنف يذكرو

 يكون ما هوو املبارش، اإلسقاط دون له الشخص كّمتل خالل من ّالذمة يف
 عليه ثبت ّعام الطرفني منّكل ّ ذمة براءة: هو والتهاتر التهاتر، باب يف

 كان لو كام ،اآلخرّ ذمة يف عليه ثبت ما يساوي ما بثبوت اآلخر، للطرف
 أو دنانري، عرشة زيد من عمرو استدانّثم  دنانري، بعرشة لعمرو ًمدينا زيد

 يفـ  فيتساوى بالثمن، له ًمدينا وأصبح ًنسيئة، دنانري بعرشة ًكتابا منه اشرتى
ّ ذمة يف الثابت عمرو ودين عمرو،ّ ذمة يف الثابت زيد دينـ  الصورة هذه
 منّ كل ّملكية حصول ّمجردب ًقهرا منهامّ كل تربأ :أي تان،ّالذم اترفتته زيد،

 عن ينهَلد منهام ٍّل كإسقاط إىل احلاجة دون اآلخر،ّ ذمة يف ملا الطرفني
 والوصف اجلنس يف نيَاملال ادّاحت :التهاتر يف يشرتط لكن اآلخر، الطرف
 .ًأيضا »القهري ّالتقاص« عليه ويطلق ،واملقدار
 الدين بيع تنظري من + ِّاملصنف مرادـ  ما ٍّحد إىلـ  ضحّتا فقد ،إذن

 ما كّبتمل ّالذمة يف ما يسقط أن يمكن كام :وهو بالتهاتر، عليه هو من عىل
                                                 

 .٩ص: هنج الفقاهة) ١(



ف تعريف   ٢٩١................................................................للبيع املصنِّ

 

 بيع يف حيصل أن يمكن املبارش، اإلسقاط ودون ًقهرا التهاتر باب يف يساويه
 من فالغرض ته،ّذم عن يسقطّثم  ما، ًآنا تهّذم يف ملا املدين من كّالتمل الدين
 الذي املستشكل مقابل يف ته،ّذم يف ملا املدين ّمتلك إمكان إثبات التمثيل هذا
 . ذلك إمكان بعدم يقول

ّأنه  كام :يعني«:   ـ+ ِّاملصنف كالم عىل ًتعليقاـ  + احلكيم ّالسيد قال
 ّقق حتبعد فيسقط ،تهّذم يف ًماال اآلخر عىل منهام ٌّ كلّيملك التهاتر يف
 .)١(»املقام يف كذلك ،ّيةلكامل

 البائع متليك :هو باملبارشة الدين بيع من احلاصل األثر يكون وعليه
 السقوط، هو املبارش غري واألثر ته،ّذم يف ثبت ملا املشرتي ّومتلك ،للمشرتي
 هو ما ّمتلك نظري«: + ِّاملصنف قال ولذا ؛املذكور التعريف يف فيدخل
 .»تهاتربال وسقوطه ّذمته، يف ملا ٍمساو
  ا يع مفهوم   ا مليك دخول: ا ا  ا وجه
، ال الدين بيعل الشمول عدم إشكالّ بأن :املستشكل عىل ٌنقض وهو 
 فيها بام للبيع، كرتُذ التي التعريفات سائر يشمل بل ،التعريف هبذا ّخيتص
ّقدست( الكركي ّحققوامل مةّوالعال الطويس الشيخ تعريف  لو؛ إذ )ُأرسارهم ُ

 ملا فقط، السقوط عىل أثره واقترص املشرتي، من ّمتلك الدين بيع يف صلحي مل
 بيع يف املفاهيم هذه من واحد ّأي ّقق حتلعدم ؛واالنتقال بالنقل تعريفه َّصح

 .ًأصال العني تنتقل ومل املشرتي، إىل البائع من النقل حيصل فلم الدين،
 اإلشكال؛ هذا عليه هجّيت مالني بني مبادلةّ بأنه البيع فّعر لوّ حتى بل
 ما مقابل لدينه املشرتي كّمتل لعدم ؛واملثمن الثمن بني املبادلة ّقق حتلعدم

                                                 
 .١٣ص: هنج الفقاهة )١(
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 .كّالتمل، ال ّالذمة فراغ ّجمرد البيع نتيجة كانت بل ،ثمن من دفعه
 سائر عىل اإلشكال هذا تعميم يف املشكلة هي ما: لءُيتسا وقد

 عن نبحث أن ّوالبد صحيحة، غري هاّكل تكون أن فيمكن التعريفات؟
 .التعريفات سائر إبطال يف + ِّاملصنف فعل، كام للبيع آخر تعريف

 بيع يشمل آخر تعريف إبداء يف ليست املشكلة ّنأ: ذلك عىل فيجاب
؛ البيع معنى ةّمعقولي عدم يف هي بل ،التعريف ذلك عن نبحث لكي الدين،
 أو ،النقل أو ،دلةاملبا غري والعرف اللغة يف للبيع آخر معنى يوجد إذ ال

 بيع يف تصدق ال املفاهيم هذه ّوكل األلفاظ، هذه يساوي ما أو ،التمليك
 هبذه البيع فّعر منّ أن مع ،فيه التمليك إمكان عدم عىل ًبناء ؛الدين

 أفراد من هّنأو عليه، هو من عىل الدين بيع ةّصحب التزم وأمثاهلا التعريفات
 .ذلك عىل همّاتفاقو اءالفقه إمجاع عىل لعتّاط كام ،البيع

 العرف لدى الواضح البيع ملعنى ًمناسبا ًتعريفا نذكر أن لنا فكيف
 فيه يمكن ال الذي الدين لبيع ًشامال ويكون للتمليك، نّواملتضم واللغة

 !املستشكل؟ يقول كام ،التمليك
 تشخيص إمكان وعدم ،البيع معنى إهبامّ إال ذلك عن ينتج وال
 العرف يف الواضحة املفاهيم منّ أنه مع ًأصال، ًوالمعق يكون فال ،مفهومه
 للبيع ليس إذ البيع؛ يعقل مل التمليك يعقل مل لو«: ِّاملصنف قال ولذا ؛واللغة
 .»األلفاظ من يساوهيا وما والتمليك والنقل املبادلة غري معنى ًوعرفا ًلغة

 معنىّ بأن + نيّحققامل فخر عن نقله بام + ِّاملصنف استشهدّثم 
 صاحب حكاية ذكرنا أن وسبق ،»غريي ُكتّمل« :العرب لغة يف »ُبعت«

 ،+ نيّحققامل لفخر اإلرشاد رشح عن القول هلذا + الكرامة مفتاح
 العرب لغة يف )ُبعت( ّأن اإلسالم لفخر اإلرشاد رشح يفو«: قال حيث



ف تعريف   ٢٩٣................................................................للبيع املصنِّ

 

 .)١(»غريي ّملكت: بمعنى
 التمليك عنىمل البيع ّتضمن عىل التدليل :االستشهاد هذا من والغرض

 .للبيع يذكر تعريفّ كل يف املعنى هذا حيفظ أن منّ فالبد واللغة، العرف يف
 فال ،عليه هو من عىل الدين بيع يف كّوالتمل التمليك ّصحي مل ما :نفإذ
 عليها فقّاملت أفراده أحد خلروج البيع؛ أفراد ةّلكاف جامع تعريف هناك يكون
 .البيع حلقيقة صحيح تعريف قىيب فال ،الدين بيع وهو التعريف، من

 الدين بيع كون عن اليد رفع منّ البد ،اإلشكال هذا من صّوللتخل
 ما وهو ما، ٍللحظة كان نإو فيه، التمليك بحصول والقول له، ًإسقاطا
 )ُبعت( معنى ّإن: الدين فخر قال ولذا«: قال ، حيث+ ِّاملصنف إليه ذهب
ُملكت(: العرب لغة يف  يعقل مل نفسهّ ذمة يف ما ّملكية يعقل مل فإذا ،)غريي ّ
 .»البيع يعقل فال ،يساوهياّ مما ء يش

   قيقز ادة و
 ،+ ِّاملصنف أفاده ما يف واملناقشات النقاط بعض تثار أن يمكن

 :للفائدة  ًإكامال ذكرها إىل ّتعرضن
  اإلش ل عن  لجواب آخر وجه

 إمكان عدم نم ـ أفاده ماّ بأن :+ الشيخ ذكره ما عىل اجلواب يمكن 
 ما وإذا ًعقال، ًممتنعا ّالتملك من النوع هذا جيعل ـ تهّذم يف ملا الشخص كّمتل

 هو من عىل الدين بيع يكون فال ،ذكره ما هو البيع تعريف يف ّاملتعني كان
 عن ًأجنبيا فيكون عليه، التعريف انطباق المتناع ؛ًأصال البيع أفراد من عليه
 اإليرواين ّحقق املأشار وهلذا ؛له التعريف شمول عدم من ضري فال ،البيع

                                                 
 .٤٩٣، ص١٢ج: مفتاح الكرامة) ١(



  بحوث يف فقه عقد البيع............................................................................... 

 

٢٩٤

 عىل إشكال وهذا«: حيث قال + ِّاملصنف كالم عىل تعليقه يف +
 ّمعقولية عدم عىل بناء ،ّأجنبي هو ملا والشمول االنعكاس بعدم عريفالت

 .)١(» نفسهّ ذمة يف ًشيئا الشخص ملك
  ا ين؟ سقوط   ا سبب هو ما

 من عىل الدين بيع يف التمليك دوثح إمكان :+ ِّاملصنف من ّتقدم
 ما: يقال قد :هنا ومن الدين، سقوط التمليك هذا نتيجة فتكون عليه، هو
  السقوط؟ هذا يف السبب هو

 كّمتل نفسّ أن : بمعنىته،ّذم يف ملا اإلنسان ّملكية هو السبب كان إن
 ايواجهن فهنا ،ّلكيةامل تلك وتنتفي ته،ّذم عن يسقطه تهّذم يف ملا شخصال

 كّمتل يكون فال ،نفسه عدم يف اليشء تأثري إمكان عدم :وهو ،ّعقيل إشكال
 .وسقوطها ّلكيةامل هذه النتفاء ًسببا لدينه اإلنسان
 ّحق يف ّعتباريةاال ّلكيةامل اعتبار ةّلغوي هو السقوط يف السبب كان نإو

 اوبقائه ّلكيةامل استمرار عن مانعّأنه  كام السبب هذاّ فإن الدين، صاحب
 احلدوث بني فيها فرق ال ةّالعقلي املوانعّ ألن ًأيضا؛ حدوثها عن مانع فهو

 ما ّصحي فال : وعليهًأصال، ّلكيةامل حدوث بعدم القول فينبغي والبقاء،
 هو بل ،عليه هو من عىل الدين بيع يف التمليك إمكان من + الشيخ ذكره

 .األساس من إسقاط
 قد« : ـ + الشيخ كالم عىل هتعليق يفـ  + األصفهاين ّحقق املقال
يكون  ال ء فاليش ته،ّذم يف ما ّملكية أثر لكونه كان إن السقوط ّأن :عرفت
 أثر ال الذي االعتبار ةّولغوي األثر لعدم كان وإن ،ًة لسقوطه عقالّثبوته عل

                                                 
 .٧٤، ص١ج: حاشية املكاسب) ١(
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 .)١(»احلدوث مانع البقاء مانع ّأن: ففيه ،فيسقط له
  با هاتر ا نظ    إش ل

 بعد بالسقوط الدين بيع يف كّالتمل بعد السقوط + ِّنفاملص ّنظر 
 التشبيه :هو التنظري من مرادهّ أن :سبق فيام وذكرنا التهاتر، باب يف كّالتمل
 ذهب فقد :هنا ومن ،عليه ثبت ملا اإلنسان كّمتل ةّمعقولي يف ال ،السقوط يف

 قياسه يف + ِّاملصنف عىل فأشكلوا البابني، بني التفريق إىل الفقهاء بعض
 عليه هو من عىل الدين بيع يفّ أن :الفرق وخالصة التهاتر، بباب املقام
 املالكة ّالذمة ادّاحت وهو ته،ّذم يف ثبت ملا اإلنسان كّمتل يف ّعقيل مانع يوجد

 ّحقق املذكر، كام ًوحدوثا ًبقاء له كهّبتمل القول يمكن فال ،واململوكة
 هذا ثبوت عىل ًبناء ـ الدين بيع يف رّيتصو فال :هنا ومن ،+ األصفهاين
 عىلـ  فالدليل التمليك، توسيط دون ًابتداء السقوطّ إال ـ العقيل املحذور

 عدم :وهو ٌعقيل،ـ  السقوط هي عليه هو من عىل الدين بيع نتيجة كون
 .التمليك إمكان

 أن يف حمذور إذ ال؛ ًعقليا عليه الدليل فليس التهاتر باب يف السقوطّأما 
ّ كل فيبقى هو، تهّذم يف للدائن ثبت ما يساوي ما دائنهّ ذمة يف املدين كِملَي

 ،ّالرد أو باإلسقاطّ إال يسقط وال املال، من له بام لآلخر ًادائن الغريمني من
 بالتهاتر قيل امّوإن ،ّتقدمامل ّالذمة ادّاحت إشكال احلالة هذه مثل يف يوجد وال

 .احلالة هذه مثل يف كماحل هذا ثبتأ الذي الرشعي الدليل لوجود
 :أمرين يف صّيتلخ الصورتني بني فالفرق إذن
 بيع بخالف ًعقال، ممكن تهّذم يف ثبت ما يساوي ملا اإلنسان ّمتلك .١
 .فيه ّعقيل حمذور لوجود الدين؛

                                                 
 .٦٧، ص١ج: حاشية املكاسب) ١(
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٢٩٦

 فهو الدين يفّأما  ،ّرشعي بدليل ثبت التهاتر يف بالسقوط احلكم .٢
 .ّعقيل بحكم ثابت

 ؛سقوطهّثم  الدين بيع يف التمليك بحدوث نقول نأ يمكن فال :وعليه
 بحكم ثابت التهاتر ّألن التهاتر؛ باب يف ّالذمة عن الدين بسقوط له ًتنظريا
 ثابت السقوطّ فإن الدين بيع يفّأما  فيه، كّالتمل بقاء إمكان مع الرشع
 .فيه كّالتمل إمكان عدمل ؛العقل بحكم

 احلكيم ّالسيدو األصفهاين ّحقق املمنّ كل اإلشكال هذا إىل أشار وقد
 معقول، فهو تهّذم يف ما يساوي ما كّمتل ّوأما«: ّحققامل قال، حيث )قدس سرمها(

 نظريّ أنه حيث ،نعم .وإبرائه عليه والصلح بيعه من اآلثار عليه بّويرتت
 .)١(»عنها ًمانعا يكون أن يعقل فال ّلكيةامل فرع وفاء وكونه فيسقط، الوفاء

 بل ،ةّالعقلي األحكام من ليس التهاترّ أن :فيه«: + احلكيم دّالسي وقال
 ومعقده ،اإلمجاع فيه والعمدة ،ّاألدلةب الثابتة ّرشعيةال األحكام من هو

 فموضوعه ،عليه ما مثل اآلخر عىل الشخصني منّ كل كّمتل صورة
 يعقل، فال كّالتمل ّقق حتظرف يفّ إال التهاتر ّحقق يتأن يعقل وال ك،ّالتمل
 لقياس جمال فال ،تهّعل عن ًمانعا يكون ال اليشءّ ألن ؛عنه ًمانعا يكون أن

 فيه فرق، ال ٌّعقيلـ  تهّذم ويف عليه ما اإلنسان كّمتل منـ  املانع إذ ؛عليه املقام
 .)٢(»والبقاء احلدوث بني

  ا عر ف   ا ين بيع دخول عن خرآ جواب
 بامـ  التعريف يف الدين بيع بدخولـ  اإلشكال عن اخلوئي ّالسيد أجاب

 ّملكيةّن إ ؛ إذّعتباريةاال ّلكيةاملو ةّالذاتي ّلكيةامل بني التفريق من إليه ذهب
                                                 

 .٦٧، ص١ج:  األصفهاينّحققحاشية املكاسب، امل) ١(
 .١٣ص: هنج الفقاهة) ٢(
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 ،االعتبار إىل حاجة دون ثابتة فهي ،ّوتكويني ٌّذايت ٌأمر تهّذم يف ملا اإلنسان
 .للحاصل ٌوحتصيل ٌلغو موردها يف االعتباربل 

 ماّأما  ،ّعتباريةاال ّلكيةاملب يكون ،ريهغّ ذمة يف اإلنسان يملكه فام :وعليه
 إذ ال؛ الدين بيع مشكلة ّحتل وهبذا ة،ّالذاتي ّلكيةاملب فهو تهّذم يف يملكه
 ؛حقيقة ًبيعا املورد فيكون ة،ّذاتي ّملكية تهّذم يف ملا اإلنسان ّملكية يف إشكال
 ةّلكيامل لّتبد هو البيع يف حيصل ما ،نعم .ئهوبقا فيه التمليك حلدوث

 ّملكية إىل البائع،ّ ذمة يف الثابت ودينه املشرتي بني كانت التي ّعتباريةاال
 :حالّ كل وعىل .نفسهّ ذمة يف ثابت هو وما املشرتي بني قائمة ذاتية
 دخوله بعدم لإلشكال وجه فال ،البيع هذا يف حاصالن والتمليك كّفالتمل

 . التهاتر بباب هوتنظري ّلكيةامل سقوطب لقولل حاجة كام ال ،التعريف يف
 الدين بيع يف التمليك إن: يقال أن اجلواب يف والصحيح«: + قال

 وقد ،ّعتباريةاال ال ّقيقيةاحل ّلكيةاملب متليكّ أنه ّ إالثابت، عليه هو من عىل
 هو ّلكيةامل من تهّذم يف ما يبيع عندما البائع عن يزول ماّ أن :ّتقدم فيام ذكرنا
 من أفاده ملاـ  ٍحينئذ يبقى فال ،نفسهّ ذمة يف ملا رشائه عند إليه يرجع الذي

 .)١(»صحيح ٌوجهـ  والتهاتر السقوط
  شمو   لمعاطاة: اإلش ل ا الث

 البيع تعريف ّأن: ومفاده تعريفه، عىل آخر ًإشكاال + ِّاملصنف ذكر
 البيع إنشاء يشمل فكام والفعيل، القويل اإلنشاء يشمل التمليك بإنشاء

 بتسليم البائع قومبأن ي بالفعل، اإلنشاء يشمل ني،ّاللفظي بولوالق باإلجياب
 بصيغة ينطقا أن دون البائع، إىل الثمن املشرتي مّويسل املشرتي، إىل املبيع
 البيع؛ تعريف يف يدخل النوع وهذا باملعاطاة، عليه اصطلح ما وهذا البيع،

                                                 
 .٣٢، ص٢ج: حمارضات يف الفقه اجلعفري) ١(
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٢٩٨

 تمليك،لل حداثإو ءإنشاّ أهنا عليها يصدق ةّفعلي مبادلة من به قاما ماّن إ إذ
 فال ،اإلباحة ّجمرد ال ،التمليك منها قصد التي املعاطاة :التعريف فيشمل
 .ًمانعا التعريف يكون

 فلتكن ،للمعاطاة البيع تعريف شمول يف املشكلة هي ما: تسأل وقد
 تعريفه؟ يف وداخلة البيع، مصاديق من ًمصداقا املعاطاة

 بل ،ًبيعا املعاطاة كون عدم :إىل ذهبوا الفقهاء مشهورّ أن :هو واجلواب
 بني الفقهاء من العديد كلامت اختلفت فقد ،ذلك عىل اإلمجاع عيّاد قد

ّرصح  كام ،ًبيعا املعاطاة اعتبار عدم :األعالم بني املشهور بكون حِّمرص
 بني املشهور«: قال، حيث الرشائع عىل حاشيته يف + الثاين الشهيد بذلك

 إباحة يف فائدته تفيد ّولكنها ًحمضا، ًبيعا ستلي املعاطاة ّأن :األصحاب
 .)١(»العوض من إليه صار فيام منهامّ كل من ّترصفال

 زهرة ابن ّالسيدك ًبيعا، اكوهن عدم عىل اإلمجاع انعقاد عىّدا من وبني
 عىلّ يدل ،ّترصفلل إباحة هو امّوإن ،ببيع ليس ذلكّ فإن «: قال، حيث +
 . )٢(»...هإلي املشار اإلمجاع :قلناه ما

: + ّحقق املقول عىل تعليقه يف ـ املسالك يف + الثاين الشهيد وقال
 بل ،األصحاب بني املشهور هو هذا«: ـ »لفظ غري من التقابض يكفي وال«

 .)٣(»ًإمجاعا يكون كاد
 يف املعاطاة دخول عدم عىلـ  الشهرة ّقلألا وعىلـ  اإلمجاع انعقاد ومع

 األغيار، دخول من مانع غري فيكون !ذكور؟امل التعريف يشملها كيف البيع
                                                 

 .٣٣٠ص: حاشية رشائع اإلسالم) ١(
 .٢١٤ص: غنيةال) ٢(
 .١٤٧، ص٣ج: فهامألمسالك ا) ٣(
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 ،»بالصيغة متليك إنشاء«: ًمثال فيقال بالصيغة، اإلنشاء تقييد من ّوالبد
 :ومنها«:   ـاإلشكال تقرير يفـ  + ِّاملصنف قال ولذا ؛اإلشكال مفاد هذاو

ّ أهنا عىل اإلمجاع دعوى بل ،املشهور حكم مع باملعاطاة، التمليك يشملّأنه 
التي ال  املعاطاة عن ًاحرتازا ؛»باملعاطاة التمليك«بـ ّوعرب ،»ًعابي ليست
 عن خارجة اّ فإهنفقط، اإلباحة منها يراد والتي التمليك، منها يقصد

 .للتمليك ًإنشاء ليست إذ التعريف؛
 يف البيع من املرادّ بأن :اإلشكال هذا عن + الشيخ أجاب وقد
 أو ّرشعية حقيقة له تثبت مل أن بعد العريف، معناه معرفة هو التعريف
 ال  أو،يصدق ما وحتديد للبيع الرشعي املعنى معرفة املراد وليس ،ّمترشعية
 العريف باملعنى ٌبيع املعاطاةّ أن :الواضح ومن ،ًرشعا البيع عليه يصدق
 ويصدق البيع، تعريف يف داخلة فهي فسادها، أو تهاّصح عن النظر ّبغض
   ًرشعا ملكُي ما ال بيع يف احلال هو كام ،»بامل عني متليك إنشاء« عليها

 ٌبيعّ أنه ّ إالالتمليك، يفيد كان الوإن  ّ فإنهاملخصوصة، بالصيغة ـ كاخلمر ـ
 .ًعرفا

 وقد ،»ًبيعا املعاطاة كون :من ء سيجي ما: وفيه« + ِّاملصنف قال ولذا
أ{ بآية املعاطاة عىل استدالله يف املسألة هذه إىل + ِّاملصنف ّتعرض

َ
ُا  َ حل   

َا يع ْ َ  دعوىّأما و ،فمكابرة ًعرفا عليه البيع صدق منعّأما و«: قال، حيث }ْ
 ـ نيةُالغ يف زهرة بناك ـ ًبيعا املعاطاة كون عدم عىل بعضهم كالم يف اإلمجاع
 يفّ رصح ولذا ، العقود إحدى هي التي الالزمة املعاملة: بالبيع فمرادهم

 .)١(»البيع ةّصح رشائط من لوالقبو اإلجياب بكون نيةُالغ
 ًبيعا، املعاطاة اعتبار عدم :عىل اإلمجاع أو الشهرة من بهّ استدل ماّأما 

                                                 
 .٤٠، ص٣ج: املكاسب )١(
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٣٠٠

 ،للتمليك إفادهتا بعدم احلكم :هو ذلك من الفقهاء مرادّ بأن :فيجاب
 البيع هو الذي املوضوع نفي، ال احلكم نفي :أي تها،ّصح بعدم واحلكم
 .ًرشعا التمليك تفيد ّأهنا ال ّ إالًعرفا، بيع ـ عندهم ـ فهي ،عنها

 بداهة :هو املعاطاة، عن احلكم نفي الفقهاء مراد كون عىل والدليل
ّ أن إىل إضافة التمليك، هبا املراد املعاطاة عىل للبيع العريف املعنى انطباق
 عىل ينعقد فال ،ّرشعي ٍحكم عىلّ إال ينعقد ال  ـمعترب كدليلـ  اإلمجاع
 ولزومها املعاطاة ةّصح هو البني يف الرشعي واحلكم احلكم، ذلك موضوع

 انطباقّأما  .كذلك كوهنا عدم أو ،ًاّرشعي ًبيعا كوهنا:  بمعنىبطالهنا،أو 
 هو فيه املرجع بل ،باإلمجاع عليه ّيستدل فال ،عدمه أو عليها العريف البيع

 نفي :أي »ّصحته نفي النافني مراد ّنإو«: + ِّاملصنف قال ولذا ؛العرف
 .ًبيعا املعاطاة كون نفي ال ،البيع ةّصح

  شمول ا عر ف  ل اء: اإلش ل ا رابع
 املراد البيعّ أن :مفاده آخر بإشكال تعريفه عىل + ِّاملصنف أشكل

 قبال يف ،البائع فعل يكون ما :أي بالبائع، القائم املصدري معناه هو تعريفه
 ّيتقوم الذي االسمي همعنا َّاملعرف البيع من املراد وليس املشرتي، فعل

 .للرشاء املقابل البيع معرفة فاملراد واملشرتي، البائع من والقبول باإلجياب
 لفعل ًشامال »بامل عني متليك إنشاء« بكونه البيع تعريف يكون :وعليه
 الثمن لتمليك ًإنشاء قبوله فيكون ًأيضا، بالتمليك يقوم هو؛ إذ املشرتي
 فيصدق ًعينا، الثمن كان لو ًخصوصا ،ّلكيةامل يف مبادلة البيعّ ألن للبائع؛
 سمي،الا بمعناه البيع بيان املقصود كان فلو بامل، عني متليك :ّ أنهعليه
 قبوله لكون املشرتي؛ عىل فعلال يطلق أن يمكن إذ التعريف؛ هذا ّلصح
 ًفعال يكون ما معرفة هو املرادّ أن ّ إالّالبيعية، املعاملة هذه وجود يف ًراّمؤث



ف تعريف   ٣٠١................................................................للبيع املصنِّ

 

  .فقط بائعلل
ّ فإن الرشاء؛ عىل صدقه: ومنها«: اإلشكال تقرير يف + الشيخ قال
 .»املبيع بعوض ماله ّيملك للبيع بقبوله املشرتي
 تعريف عىل يرد بل ،ِّاملصنف بتعريف ّخيتص ال اإلشكال هذا ّإنّثم 
ّبأن  الكركي ّحقق املتعريف وعىل ،»بعوض عني انتقال«ّبأنه  الطويس الشيخ
 ًأيضا الرشاء ّإن: يقال أن فيمكن ،»املخصوصة بالصيغة العني نقل« البيع
 .)١(ًعينا العوض كان لو فيام خمصوصة بصيغة هلا ٌونقل ،للعني ٌانتقال

 ال  ـالتعريف يف املأخوذـ  التمليك إنشاءّ بأن :+ ِّاملصنف أجاب وقد
 فختالالل املشرتي؛ به يقوم ما يشمل فال ،البائع فعل عىلّ إال ينطبق

 يف ،»العني متليك إنشاء« :هي البيع فحقيقة والرشاء، البيع بني اجلوهري
 . متليكها ال »العني ّمتلك« حقيقته الذي الرشاء قبال

 يف املالني بني املبادلة وإنشاء التمليك إلجياد ىّيتصد من ّنأ: ذلك بيان
 قام ملا ًوعةمطا ؛باإلجياب القبول هو به يقوم فام املشرتيّأما  البائع، هو البيع
 هو املشرتي فدور للبائع، للعوض متليكه مقابل يف املبيع كّفيتمل البائع، به

ّأما  املبيع، كّويتمل البائع، هئينش الذي بالبيع يقبل فهو التمليك، ال ّالتملك
 متليكّ أنه ّ إالاملشرتي، جانب من ًحاصال كان نإو فهو للبائع، الثمن متليك
ًأوالـ  هدور ليس املشرتيف ،ّيضمن  بل ،للبائع لثمنا متليكـ  وبالذات ّ

 .الثمن متليك حيصل القبول هذا ضمن ويف ّوالتملك، بالبيع القبول
ًأوال ّحقق يتفام ًوزمانا، ًرتبة خمتلفان أمران البيع يف حيصل فام  إنشاء هو ّ
 وما ،للعوض ّمتلكه مقابل يف للمشرتي ًملكا العني فيجعل ،للتمليك البائع
: فيقول البائع، هأأنش ملا ًمطاوعة ؛للقبول املشرتي إنشاء هو ًياثان حيصل

                                                 
 .١٥ص: هنج الفقاهة: الحظ) ١(
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٣٠٢

 إنشاء يف جعلت قد العنيّ أن وبام بعوض، العني ّمتلك قبلت يأ ،»ُقبلت«
 يف ولكن ،للبائع العوض أو املال متليك ُينشئ فهو باملال، ّمعوضة البائع
 .ّللتملك هئإنشا ضمن

 للبائع، املطاوع املفعول بيلق من املشرتى ّإن«: + احلكيم ّالسيد قال
أو  ، إليهالنقل أو ،متليكه من البائع جعله ما قبول من أكثر وظيفة له فليس
 له، املطاوعة بعنوان البائع جعله ما يقبل فهو البيع، معنى هوّ مما ذلك غري
 .)١( »ّمتلك فقبوله التمليك هو البيع كان فإذا

 جانب من والتمليك ،البائع جانب من التمليك بني الفرق ضحّفات
 نظر يكون والثاين باالستقالل، إليه البائع نظر يكون ّولاأل؛ إذ املشرتي
ًأوال  ـالبائع إليه هيدف فام العني، ّمتلك إىل نظره ضمن يف إليه املشرتي ّ 
 إليه هيدف ماّأما  التمليك، إنشاء أو للعني، املشرتي متليك :هوـ  وبالذات
 الثمن لتمليك نّاملتضم للعني ّمتلكه إنشاء :فهوـ  وبالذات ّأوالـ  املشرتي
؛ برتبتني البائع إنشاء عن ًارّمتأخ املشرتي من التمليك إنشاء فيكون للبائع،

 رّومتأخ بل ،ّللتملك املشرتي وقبول للتمليك، البائع إنشاء بعد يكونإذ 
 قال اولذ ؛القبول عىل اإلجياب ّتقدم اشرتاط :من سيأيت ملا ًأيضا ً؛ ًزمانا عنه

 حقيقته ّوإنام ّضمني، )الرشاء يف :أي( فيه التمليك ّأن: وفيه«: + الشيخ
 .»بعوض ّالتملك
 :+ ِّاملصنف كالم يف ّالضمنية من املرادّ أن :رّيتصو أن ينبغي وال
 اجلواب ىّمؤد بأن يكون فظ،ّلل املطابقي املعنى مقابل يف نيّالتضم املعنى
 وعىل باملطابقة، ّالتملك عىلّ يدل )ُقبلت( القبول لفظّ أن :اإلشكال عن

 نوع يف بينهام الفارق كون من ذكرناه ما :املراد بل ،نّبالتضم التمليك
                                                 

 .١٥ص: هنج الفقاهة، السيد احلكيم) ١(
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 واإلثبات، اللفظ إىل، ال والثبوت ّبالل إىل الفرق فريجع ومرتبته، التمليك
 .املعاطاة يف، كام الفعل أم اللفظ البيع عىل ّالدال كان سواء

، ال ّالتملك :الرشاء حقيقة كون من ـ ذكره ملا + ِّاملصنف واستشهد
ُملكت« بلفظ الرشاء وإنشاء القبول ةّصح بعدم ـ التمليك  حقيقة ّإن؛ إذ »ّ
 ولفظ ّالتملك، يف ظاهر أو ،رصيح بلفظ يقع أنّ فالبد ّالتملك، هي الرشاء

ُملكت«  ّيصح فال ،واالبتدائي األصيل التمليك يف ظاهرّ ألنه كذلك؛ ليس »ّ
 رهّتأخ أو ،القبول عىل اإلجياب ّتقدم بني ذلك يف فرق وال ،به اءالرش إنشاء
  .كّالتمل يف ظاهر غري »ُكتّمل« لكون ؛عنه

 .»ّتأخر أو اإلجياب عىل ّتقدم ،)ّملكت( بلفظ الرشاء جيوز ولذا ال«: قال
ُملكت« بلفظ القبول ّصحي بل ال  قال فإذا اإلجياب، عن رّتأخ لوّ حتى »ّ

 :يقول أن للمشرتي ّصحي، ال »دنانري بعرشة كتابال بعتك« :البائع
ُملكتك« ُملكت« بلفظ البيع إنشاء له ّصحي ّ فإنه،البائع بخالف ،»ّ ، كام »ّ

  .+ ِّاملصنف من ّتقدم
 ويشرتط«(:   ـاللمعة صاحب لكالم رشحه يفـ  + الثاين الشهيد قال
 البائع، من »ُكبعت« العريب »املايض بلفظ« والقبول اإلجياب :أي »وقوعهام

 والرشاء، البيع بني مشرتكه ّ؛ ألنمنهام »ُورشيت« املشرتي، من »ُواشرتيت«
ُوملكت« ُومتلكت املشرتي من وبالتخفيف البائع، من بالتشديد »ّ ّ...()١(. 

 واالستقالل، باالبتداء متليك فيه ليس املشرتي فعلّ أن :عىلّ يدل فهذا
 .ّوضمني ّتبعي ٌمتليك هو امّوإن

َفلم ًا،ّضمني كان وإن متليك فيه الرشاء كان إذا :يقال وقد  ّصحي ال ِ
ُملكت«بـ هؤإنشا  عند ّوتدل واالستقاليل، الضمني التمليك تشمل اّ فإهن،»ّ

                                                 
 . ٢٢٥، ص٣ج: ّالروضة البهية) ١(



  بحوث يف فقه عقد البيع............................................................................... 

 

٣٠٤

 املشرتي كّلتمل املالزم للثمن، التمليك حصول عىل املشرتي من صدورها
 للمثمن؟
ُملكت« لفظ ّإن: اجلواب يف فيقال  وليس ائي،االبتد التمليك يف ٌظاهر »ّ

ّ حتى ّالتبعي التمليك يف له ظهور فال ،والضمني ّالتبعي التمليك شائبة فيه
 + ِّاملصنفّ رصح ولذا البيع، يف ًظاهرا يكون بل ،به الرشاء إنشاء ّصحي

 .به البيع إنشاء ةّصحب سبق فيام
   قيقز ادة و

 ارتأينا + الشيخ كالم عىل ةّاملهم والتعليقات اإلضافات بعض توجد
 :للفائدة ًإمتاما يرادهاإ

  شمول ا عر ف  لتمليك   ا يع وا  اء
 التمليك حقيقته البيعّ بأن :والرشاء البيع بني الفرق + ِّاملصنف ذكر

 فيه كان نإو كّالتمل حقيقته والرشاء ،للثمن ّضمني كّمتل فيه كانوإن 
 اهذ كان نإوّ بأنه :ذلك عىل شكلُي قد هنا ومن ،للمثمن ّضمني متليك
ّ أنه ال ّ إال،ًصحيحا واملشرتي البائع من التمليك بني التفريق يف الكالم

 البيع تعريف يف للتمليك تقييده لعدم وذلك ؛التعريف من الرشاء رجُخي
 فيبقى الرشاء، يف احلاصل ّالتبعي دون االبتدائي أو االستقاليل بالتمليك
  .التعريف يف ًداخال الرشاء
 مل مناهّسل ولو«:   ـِّاملصنف جواب عىل تعليقه يف ـ اإليرواين ّحقق املقال
 ّاألصيل مليكالت منّ لكل التعريف لشمول ؛اإلشكال بذلك يرتفع

 . )١(»ّالتبعي مليكالت منه ليخرج األصيل مليكبالت عريفالت ّيقيد ومل ،ّوالتبعي
                                                 

 .٣٧ص:  بلغة الطالب:الحظو ؛٧٤، ص١ج: حاشية املكاسب) ١(
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  إش ل   اس شهاد ا شيخ
 بعدم ًاّيضمن املشرتي طرف من التمليك كون عىل + الشيخ استشهد

 املراد كان إن :ّ بأنهعليه يشكل أن ويمكن ،»ُكتّمل« بلفظ البيع إنشاء جواز
 ـ ّتقدم كام ـ البحثّ فإن ة،ّصحال عدم:  بمعنىًرشعا ذلك جواز عدم منه

 .للبيع العريف املعنى تعريف يف هو بل ،للبيع الرشعي عنىامل معرفة يف ليس
 املعاملة يّيسم العرف الّ أن :ى بمعنًعرفا، اجلواز عدم املراد كان نإو
 أن يمكن؛ إذ الكالم ّأول فهذا ،ًبيعا »ُكتّمل« بلفظ القبول فيها يكون التي
 . املعاملة هذه مثل يشمل العريف البيع ّأنو ،هبا القبول بوقوع يقال

 ليس فالكالم ًرشعا، اجلواز عدم أريد إن«: + اإليرواين ّحقق املقال
 فهو بذلك، العريف البيع حقيقة ّقق حتوعدم ًعرفا اجلواز عدم أريد وإن فيه،
 .)١(» املنع ّأشد ممنوع

  ةّا راد من ا ضمنية واالستقال 
 من + الشيخ مراد عند قنيّواملعل ّاملحشني أعاظم من ّعدة فّتوق
 :آراء ّعدة إىل واختلفوا الضمني، التمليك

  ال دي ّا سيد رأي .١
ـ  ِّاملصنف تعبري يفـ  ةّالضمني نم املرادّ أن :إىل العروة صاحب ذهب

 وجه عىل التمليك هذاّ أن ّ إالالبائع، إىل ماله كّمل نإو املشرتيّ أن :هو
 وجه عىل يكون ّ فإنهالبائع، من يكون الذي التمليك مقابل يف ة،ّالعوضي
 .بعوض ًمتليكا البائع ومن ًعوضا، املشرتي من التمليك فيكون ة،ّيّاملعوض

 هوأورد الذي السلف ببيع النقض منـ  هذا ببيانهـ  + ّالسيد صّفتخل
                                                 

 .٧٤، ص١ج: حاشية املكاسب) ١(
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٣٠٦

 يكون أن جواز عىل مجعواأ الفقهاء ّإن حيث ؛+ ِّاملصنف كالم عىل
ّمن يف دراهم عرشة أسلفتك«: للبائع بأن يقول املشرتي، من فيه اإلجياب َ 

 ًقابال، البائع الصورة هذه يف فيكون ،»ُقبلت«: البائع ويقول ،»احلنطة من
 .ًابتداء املشرتي ومتليك ،ًاّضمني كهمتلي يصبحو

 هذا عن صّليتخل ةّواالستقاللي ةّللضمني ّتقدمامل تفسريه + فذكر
 ًعوضا ٌمتليك ّولاألّ بأن البائع، ومتليك املشرتي متليك بني قّوفر النقض،

؛ السلف صورة يفّ حتى قائم الفرق وهذا بعوض، ٌمتليك والثاين املبيع، عن
 متليك عن ًعوضا وقعّ أنه ّ إالالبائع، عىل ّتقدم نإو املشرتي متليك ّإنإذ 

 .البائع
 عىل أمجعوا مّ فإهنلف،الس ببيع عليه ستشكلُي أن يمكن«: + قال
 أسلفتك أو إليك، أسلمت: بأن يقول املشرتي، من فيه اإلجياب كون جواز
 مع قبلت،: بأن يقول البائع، من والقبول احلنطة، من ّمن يف دراهم عرشة

ًضمنيا فيه مليكالت فيكون القابل، هو لبائعا ّأن ًأصليا املشرتي ومتليك ،ّ ّ .
 .البائع من اإلجياب يكون أن جيب البيع بلفظ يغةالص أجرى لو ،نعم

 وهو املوجب،ّنه إ :نقول بل ،القابل هو البائع ّأن ّنسلم ال :قلت فإن
 .راهمالد صاحب
 :قالوا ولذا ؛امعالط صاحب هو البائع كون يف عندهم إشكال ال :قلت

ًمؤجال ّاملعوض يكون لمالس يف ّإن  فيه منالثّ فإن سيئة،الن بيع عكس ،ّ
 .ّمؤجل

 يكون أن :ًاّضمني التمليك كون من املرادّ بأن :اإلشكال دفع ويمكن
ًأصليا كونه ومن ّالعوضية، وجه عىل فيه ّتعلقامل  وجه عىل يكون أن :ّ

 وجه عىل كّيملّ أنه ّ إالاملشرتي من اإلجياب كان وإن السلم ويف ّية،ّاملعوض
 كّلمفامل عام،الط متليك عن ًعوضا راهمالد أعطيتك: قال ّفكأنه ّالعوضية،



ف تعريف   ٣٠٧................................................................للبيع املصنِّ

 

 . البائع هو فيه األصيل
 أو ،كذا عن ًعوضا كذا كتكّمل :يقول أن بني ٌفرقّ أنه :واحلاصل

 .)١(» واغتنم ّفتدبر كذا، بعوض كذا كتكّمل
   املشرتي متليكّ بأن :األصفهاين قّحق املالوجه هذا عىل أشكل وقد

  .عليه ةّالضمني إطالق ّصحي فال ،ًاّضمني، ال ًاّابتدائي يكونـ  املعنى هبذاـ 
 البائع ّأن :املشرتي ومتليك البائع متليك بني الفرق: ودعوى«: + قال
 للتمليك مباين فهو ًعوضا، ماله ّيملك واملشرتي ،بعوض ماله ّيملك

 إطالق ّيستحق فال ،ضمني، ال ّابتدائي متليك ّفإنه ،وجيهة غري بالعوض،
 .)٢(»عليه ةّالضمني

ّ بأن :ّحقق املعنه أجاب فقد السلف ببيع النقض من ّالسيد ذكره ماّأما 
 فرق وال له، ًمطاوعا واآلخر ،للبيع ًباِّسبُم الطرفني أحد بكون مّيتقو البيع
 غلبأ يف هو كام ،إلجيابا بلفظ البيع نشأأ من بّسبُامل يكون أن بني ذلك يف

 ّإن«: + قال؛ السلف بيع يف ّالسيد ذكره كام ،القبول بلفظ أو البيع، موارد
 من وقبول ،طرف من بتسبيب ّيتقوم الشائع باحلمل البيع ّأن يف الكالم
 البائع طرف من يكون أن منّ البد السبب ّأن إىل هنا نظر فال ،آخر

 بيع بمثل ينتقضّ حتى القبول، فهومم بإنشاء والقبول ،اإلنشائي باإلجياب
 من ٍّنَم يف دراهم عرشة أسلفتك«: يقول أن للمشرتي ّ يصح حيث ؛السلف
 مقام يفـ  السلف باب يف التوسعةّ فإن ،»ُقبلت«: يقول أن وللبائع ،»احلنطة
 .)٣(»رّفتدب غريه، مع السلف يف بّاملسب حقيقة مغايرة توجب ال  ـالسبب

                                                 
 .٦٠، ص١ج: حاشية املكاسب) ١(
 .٦٨، ص١ج: حاشية املكاسب) ٢(
 .٦٨، ص١ج: حاشية املكاسب) ٣(



  بحوث يف فقه عقد البيع............................................................................... 

 

٣٠٨

  ها األصف ّحقق ا رأي .٢
 ـ املعاوضات عقود وسائر ـ البيعّ أن + األصفهاين ّحقق امليرى

 اآلخر وقبول بعوض، يشء ّلكيةمل الطرفني أحد تسبيب من بّمرك
 البائع إنشاء: حدمهاأ ،تسبيبني من ّمركبّأنه  ال ،التسبيب هلذا ومطاوعته
 ائعالب ّلكيةمل املشرتي تسبيب :واآلخر للمثمن، املشرتي ّلكيةمل وتسبيبه
 ًسببا العقد جمموع فيكون التسبيب، هبذا القبول هو املشرتي دور بل ،للثمن

 اإلجياب من بّمرك السبب وهذا ة،ّالعرفي أو ّرشعيةال ّلكيةامل حصول يف
 .املشرتي طرف من واملطاوعة البائع، طرف من بيالتسب أو والقبول،
ّ أن :شرتيامل متليك يف ةّالضمني من املراد كان  فإن:كذلك كان وإذا
 ًناّمتضم القبول فيكون بالعقد، املشرتي بقبول للبائع ًملكا يكون الثمن

 بتمليك ةّالضمني هذه اختصاص بعدم عليه فيشكل للبائع، الثمن لتمليك
 ينتقالن ال واملثمن الثمن من  كالّ ألن ؛ًأيضا املثمن متليك تشمل بل ،الثمن

 .للسبب ًامّمتم قبوله لكون ؛املشرتي من القبول بحصولّإال 
 الثمن متليك نّيتضم أنّ البد املشرتي من القبولّ أن : بمعنىكان نإو
 املشرتي كهّيمل أن عىل ،ًابتداء املثمن البائع ّملكبأن ي ،ًوابتداء ًتسبيبا للبائع
 املشرتي عمل املعاملة هذه يف العوض بكون فيشكل ،ًأيضا ًابتداء الثمن

 .عمله، ال املشرتي مال هو العوضّ أن مع ومتليكه،
 املعاملة ّأن :عليك خيفى ال«:  ـِّاملصنف كالم عىل تعليقه يفـ  + قال
 ٍء يش ّلكيةمل أحدمها تسبيب من بةّمركـ  املعاوضات عقود كسائرـ  ةّالبيعي

بة من تسبيبني، فليس ّمركّأهنا  ال ،بّ ومطاوعة اآلخر هلذا التسب،بالعوض
 به ّتعلقب الذي ّاملزبور، ونفس هذا التسبب ّمطاوعة التسبّ إال شأن القبول

 ،ّللمعوض املشرتي ملالكية موجب  ـّلكيةامل سبب ّ الذي به يتم ـالقبول



ف تعريف   ٣٠٩................................................................للبيع املصنِّ

 

 مال ّأن بلحاظ كان إن :الضمني التمليك من فاملراد للعوض، والبائع
 فهو السبب، مّمتم هو الذي املشرتي بقبول للبائع ًملكا يكون املشرتي
 اختصاص فال ،سواء ّحد عىل البائع ومال رتياملش مال إىل باإلضافة
 ّأن :بمالحظة كان وإن النقض، مورد هو، كام بالعوض الضمني للتمليك
 استحقاق إىل فمرجعه ،ًاّتسبيبي املشرتي من ًمتليكا نّيتضم أن منّ البد قبوله
 دون ،املشرتي مال هو العوض ّأن مع ماله، متليك املشرتي عىل البائع
 .)١(»الوجوه من ٍبوجه املشرتي من ضمني كمتلي فال ،عمله

  ا و  ّا سيد رأي .٣
 ،+ الشيخ كالم يف ةّالضمني من املراد عند + اخلوئي ّالسيد فّتوق
 به يقبل واملشرتي ،البيع ئنشُي البائعّ أن :منها ِّاملصنف مراد كان إن: فقال

 عليه فريد ،ًمتليكا كونه ينفي ال ـ ًصحيحا كان لوّ حتى ـ هذاّ فإن ،ًمطاوعة
 يف التمليك شمول :من ًسابقا، وذكرناه ،+ اإليرواين ّحقق املأورده ما

 .والضمني لالستقاليل التعريف
 يف صحيح فهو اإلجياب، عن رّيتأخ أنّ البد القبولّ أن :املراد كان نإو
 اإلجياب عىل القبول تقديم ـ ّالسيد عند ـ يمكن؛ إذ مجعيها، ال املوارد بعض
 البيع منّ كل ففي:  وعليه،»ُكتّمتل« أو ،»ُاشرتيت« بلفظ نكا لو فيام

 واآلخر ًاّاستقاللي حدمهاأ يكون أن ّصحي وال ك،ّومتل متليك يوجد والرشاء
 املشرتي وغرض باملال، ّتعلقي البائع غرض ّأن :هو بينهام الفرق بل ،ًاّضمني

 جهة من التمليك كون :من + أراده ما نفهم مل«: + قال. باملبيع ّتعلقي
 ،والقبول املطاوعة بنحو يكون متليكه ّأن :به أراد إن ّ فإنهًا،ّضمني املشرتي

                                                 
 .٦٨، ص١ج: حاشية املكاسب )١(
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٣١٠

 يكون نأوّالبد :  وعليه،التمليك صدق ينايف فهو ال البائع، لفعل ًتبعا :أي
ًتبعيا، ًبيعا الرشاء  .الرشاء يف معترب غري ذلك ّأن مع ّ
 يعترب امّنإّ أنه :ففيه اب،اإلجي عن رّيتأخ أن فيه يعترب القبولّ أن :أراد نإو
 معناه يف خذأّ مما ونحوه »ُرضيت« أو ،»ُقبلت« بلفظ القبول أنشأ إذا فيام

 تقديمه من مانع فال ،»ُمتلكت« أو ،»ُاشرتيت« بلفظ أنشأ إذاّأما و ،املطاوعة
 بكذا الفالين املتاع منك اشرتيت«: املشرتي يقول ًفابتداء اإلجياب، عىل

 يمكن ًأيضا النكاحّ أن  كام،»ُبعت« أو ،»ُقبلت«: ئعالبا فيقول ، »درهم
 بمبلغ املعلومة ةّاملد يف كُجّأتزو«: للزوجة فيقول الزوج، طرف من إنشاؤه
 .ٌمنصوص وهو النكاح ّيتم ،»ُقبلت«: قالت فإذا ،»كذا

 ،آخر ًشيئا منه كّويتمل ،ًشيئا املشرتي ّيملك البائعّ أن  كام،وباجلملة
 اآلخر ومن ،ٌّضمني الطرفني أحد من التمليكّ بأن قولوال املشرتي، كذلك

ّ أن :من ّبيناه بام هوّ إنام )١(والرشاء البيع بني فالفرق له، وجه، ال ٌّاستقاليل
 بشخص ّتعلقيّ إنام املشرتي وغرض باملال، ّتعلقي نأوّ البد البائع غرض
 بشخصأو  ،ّ املاليةبحفظ ًاّتعلقم منهامّ كل غرض كان إذاّأما و املبيع،

 .)٢(»أخرى ٌمعاوضة هي امّوإن ،ًبيعا املبادلة تكون فال ،العوضني
  صدق ا عر ف   إجارة الع  بالع : اإلش ل ا ا س

 معه ادهّالحت ؛السابق اإلشكال ضمن يف اإلشكال هذا + ِّاملصنف ذكر
 أن يمكن اإلجارة يف العوضّ أن :هو إلشكالا ومفاد واجلواب، النقض يف

 دينار، بامئة الدار زيد يؤجر أن فيمكن ،السلع من ًسلعة أو ًدانق يكون
                                                 

 يف ، ومتييز البائع عن املشرتي،ّتعرض الشيخ األنصاري إىل الفرق بني البيع والرشاء) ١(
 . تعاىلشاء اهللا التنبيه الثالث من تنبيهات املعاطاة، وسوف نتوقف عنده إن

 .٣٤، ص٢ج: رضات يف الفقه اجلعفريحما )٢(



ف تعريف   ٣١١................................................................للبيع املصنِّ

 

  بأنبالعني، العني استأجر فلو ًمثال، ًكتابا فيها العوض جيعل أن ويمكن
 عىل يصدق الصورة هذه ففي الكتب، من ًكتابا الدار إجارة عوض جعل

 إىل الكتاب كّملّ ألنه بامل؛ العني متليك نشأأّ أنه )العني صاحب( املستأجر
 صدق سبق وقد الدار، سكنى منفعة وهو عوض، مقابل يف الدار صاحب

 هذه تدخل:  وعليهالبيع، يف ًعوضا وقوعها وجواز املنافع، عىل املال
 ،إجارة، ال ًبيعا املستأجر فعل ويكون البيع، تعريف يف اإلجارة من الصورة

 . األغيار من ًمانعا التعريف يكونفال 
 اجلواب من يظهر اإلشكال هذا عن اجلواب ّ أن+ ِّاملصنف واعترب

، بعني العني بمستأجر بانتقاضه اإليراد اندفاع يظهر وبه«: فقال سبقه، ّعام
  .»املنفعة: أعني ٍبامل، العني متليك ّيتضمن االستئجار ّإنحيث 

الدار  منفعة ّمتلك هو االبتدائي املستأجر عملّ أن :هو االندفاع ووجه
 الدار منفعة ّمتلكّ أن بام ولكن املؤجر، إىل )لكتابا( العني ّيملك أن ال

 ّويملكه املؤجر، إىل )املثال يف العني وهو( العوض فيدفع بعوض، يكون
 ّالتملك وهو املشرتي، فعل سنخ من هنا املؤجر ففعل ًابتداء، وليس ،ًضمنا
 ّمتلك هو )املستأجر فعل :أي( االستيجار وحقيقة ًضمنا، والتمليك ،ًابتداء

 .متليك إنشاء هو الذي التعريف يف يدخل فال ،العوض متليك نفعة الامل
     ا عر فةّا عوضدخول ا صلح وا بة : اإلش ل ا سادس وا سابع

 يف يشرتكان ،للبيع تعريفه عىل آخرين إشكالني + ِّاملصنف أورد
 يف الصلح ومها املذكور، التعريف يف للبيع املغايرة املعامالت بعض دخول
  .اإلشكالني هذين عىل أجابّثم  ة،ّاملعوض واهلبة وجوهه، بعض

 الشهيد هو البيع تعريفات عىل اإلشكالني هذين ذكر من ّأول وكان
: بأنه البيع لعقد + الرشائع صاحب تعريف عىل نقضه يف + الثاين
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٣١٢

 فأورد ،)١(»معلوم بعوض آخر، إىل مالك من ملك، نقل عىل ّالدال اللفظ«
 باهلبةـ  ًأيضاـ  ينتقض«: فيه قال ما ضمنها من ،إشكاالت ّعدة عليه

: الرابع. ًبيعا وليست يشملها التعريفّ فإن ،ّمعني عوض فيها املرشوط
 ليس ّ فإنه،ّمعني بعوض امللك نقل عىل املشتمل الصلحـ  ًأيضاـ  فيه يدخل
 .)٢(»ِّاملصنف عند ًبيعا

 مةّالعال فتعري عىل النقض هذا فأورد ،+ الكركي ّحقق املتبعهّثم 
 ،ّمقدر بعوض غريه إىل شخص من مملوكة عني انتقال«بـ للبيع +ّاحليل 
 عىل صادق ِّاملصنف فتعريف ذلك ومع«: الشارح فقال ،»الرتايض وجه عىل

 .)٣(»واهلبة الصلح أقسام بعض
 الطباطبائي مةّالعال مصابيح عن املحكي عىل اجلواهر صاحب وأورده

 فقال ،»الرتايض وجه عىل ،بعوض العني يكمتل إنشاء«بـ البيع تعريف من
 من بالعوض األعيان نقل يف البيع أصالة عىل ًاّمبني كونه مع ـ وفيه«: +
 . )٤(»ةّاملعوض واهلبة بالصلح ينتقض:  ـ البيع قصد عىل فّتوق دون
 ،ِّاملصنف بتعريف اإلشكالني هذين اختصاص عدم ذلك من ّيتضحو

 . والثاين ّولاأل التعريف يف كام ،ًأيضا تتعريفا من سبقه ما عىل يردانبل 
 عليهام واجلواب اإلشكالني هذين إىل ّتعرضن فسوف :حالّ كل وعىل

 اهلبة دخول يف: والثاين ،التعريف يف الصلح دخول يف: ّولاأل: مقامني يف
 .فيه ةّاملعوض

                                                 
 .٧، ص٢ج: رشائع اإلسالم) ١(
 .١٤٦، ص ٣ ج: مسالك األفهام) ٢(
 .٥٥، ص٤ج: جامع املقاصد) ٣(
 .٢٠٦، ص٢٢ج: جواهر الكالم) ٤(
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  دخول ا صلح   ا عر ف: ّولا قام األ
 وهو بينهام، املنازعة لقطع ،أمر عىل الطرفان يتسامل أن: هو الصلح

ُا صلح«:  |اهللا رسول لقول ؛)١ً(حالال ّحرم أو ًحراما َّأحل ماّ إال مرشوع ْ   
ٌجائز ِ َ   َ ْ َا مسلم ، َ ِ ِ ْ ُ ًصلحاّ إال ْ ْ َ أحل ُ َ

ًحراما  َ َحرم أو ،َ ًحالال  َ َ َ«)٢(.  
 ،منفعة استيفاء أو منفعة أو عني متليك الصلح ّتعلقم يكون أن ّويصح

 دار، ّملكية عىل اخلالف وقع لو كام ،ذلك وغري إسقاطه، أو ّحق نقل أو
 َّمعني مبلغ مقابل يف ألحدمها متليكها عىل الطرفني بني الصلح فيحصل
 دون الدار يف السكنى منفعة استيفاء عىل اخلالف يقع أو له، اآلخر يدفعه
 إىل وما نة،ّمعي فرتة فيها منهام ٌّ كليسكن أن عىل الطرفان فيتصالح ا،ّملكيته
 .الصلح عليها يقع أن يمكن أمور من ذلك

 بنفسه،  ً مستقال ًعقدا الصلح كون إىل الفقهاء من املشهور ذهب وقد
 ،)٣(+ املقداد الفاضل بذلكّرصح  كام ،العقود من غريهل ًفرعا وليس
 من الصلح عليه يقع ملا ًافرع كونه إىل + الطويس الشيخ وذهب

 .)٤(وغريها واهلبة براءواإل كالبيع معامالت،
 بدخول للبيع تعريفه عىل + ِّاملصنف إشكال هّيتوج :حالّ كل وعىل

 بني نزاع وقع لو كام ،بامل العني عىل الصلح وهو فيه، الصلح أقسام بعض
 مائة قبال يف لعمرو ٌزيد ّيملكها أن عىل فتصاحلا دار، ّملكية عىل وعمرو زيد
 بامل، عني متليك إنشاءّ أنه :احلالة هذه يف زيد عمل عىل فيصدق ًمثال، دينار

                                                 
 .٢٨٨، ص٢ج: املبسوط: نظرأ) ١(
 .٣٢، ص٣ج: من ال حيرضه الفقيه) ٢(
 .١٩٩، ص٢ج: التنقيح الرائع ملخترص الرشائع) ٣(
 .٢٨٨، ص٢ج:  املبسوط)٤(
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٣١٤

 :ّتقدم وقد ببيع، وليس صلحّ أنه مع ًبيعا، ويكون البيع، تعريف يف فيدخل
 ،املشهور هوكام  العقود من وغريه البيع عرض يف ّمستقل عقد الصلحّأن 

 يف + ِّاملصنف قال ولذا ؛األغيار دخول من ًمانعا التعريف اهذ يكونفال 
 .»ٍبامل العني عىل بالصلح طرده انتقاض: ومنها«: شكالاإل هذا بيان

 لو ما يف اإلشكال هذا ورود لعدم العني؛ عىل بوقوعه الصلح دّقي امّوإن
 ٍحينئذ املعلوم من؛ إذ واحلقوق املنافع من العني غري عىل الصلح وقع

 .فيه املبيع ّ عينيةالشرتاط للبيع؛ مغايرته
 حقيقة بيان إىلـ  النقض هذا عىل تهإجاب يفـ  + ِّاملصنف ّتعرض وقد

 ومفهومه تهّماهي يف خيتلف الصلحّ أن فذكر البيع، عن وفرقه ،الصلح عقد
 متليك :هوـ  الفقهاءلغة و والعرف اللغة يفـ  البيع مفهوم ّإن؛ إذ البيع عن
 : وعليه،ضافةاإل جهة يف بامل عني تبديل أو املقابلة، وجه عىل ،بامل عني
 عدم :ّتقدم وقد واملنافع، احلقوق من األعيان غري ليكمت عىل يصدقفال 

 التسامل بل ،التمليك ليست حقيقتهّ فإن الصلحّأما  البيع، يف ًضاّمعو وقوعها
 بني والرتايض التساملّ أن وبام ّمعني، يشء عىل املتنازعني بني والرتايض
 من لهّ فالبد ة،ّيقّتعلال املعاين منّ ألنه له؛ ٍقابل ٍبيشء ّتعلقي أنّ البد الطرفني

 يتصالح  ألنمعنى فال ،العني هو ّتعلقامل هذا يكون أن ّيصح وال ،ّتعلقم
 وهو الصلح، به ّتعلقي أن يقبل ما عىل يتصاحلان بل ،الدار عىل الطرفان
 ،األعيان من ٍعني متليك عىل يكون فقد آخر، إىل مورد من الصلح يف خيتلف

 غري أو ،إبراء عىل يكون وقد ،ٍبيشء عاالنتفا عىل يكون وقد فيه، نحنكام 
 يف حمفوظة ـ والرتايض التسامل وهيـ  وحقيقته الصلح مفهومّ أن ّ إالذلك،

 .املوارد هذهّكل 
 دتّاحت نإو خمتلفتان، تانّوماهي متغايران، مفهومان والصلح فالبيع
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 خمتلفة العقدينّماهية ّ أن ّ إالبعوض، العني متليك صورة يف ثارمهاآ
 ؛التمليك حقيقته ليست؛ إذ البيع تعريف يف الصلح يدخل فال ،نةومتباي
 هو ليس بالعني ّتعلق ولو الصلح حقيقة ّنإ«: + ِّاملصنف قال ولذا

 .»التسامل هو األصيل معناه بل ،واملعاوضة املقابلة وجه عىل التمليك
 اإلشكال، مورد يف كام ،التمليك :الصلح نتيجة يكون أن يمكن ،نعم

 هي الصلح حقيقة كون يعني ال ذلك ّأنّ إال بعوض، العني ةّملكي وهو
   + أشار وهلذا املورد، هذا يف للتمليك ٌنّمتضم هو بل ،التمليك

  .»نفسهّأنه  ال ،ٍبعني ّتعلق إذا للتمليك ّمتضمن هو نعم،«: ًقائال ،باستدراكه
     مغايرة ا صلح  لبيعّاألدلة

 والصلح، التمليك مفهومي بني الفرق لبيان وجوه ّعدة ِّاملصنف ذكر
 :وهي

  ّا عدي  رف ا عدية: ّولاأل ا  ل
 منّ كل ةّمادّ أن :ومفاده ،»املال إىل بنفسه ّيتعدى ولذا ال«: + لاق
 كُكتّمل«و ،»الدار كُبعت«: فيقال املفعول، إىل بنفسها ىّتتعد والتمليك البيع
 إىل ىّيتعد ال ّنه فإالصلح، بخالف تعدية، حرف إىل حتتاج وال ،»الدار

 مقابل يل الدار تكون أن عىل كُصاحلت«: فيقال ة،ّالتعدي بحرفّ إال مفعوله
 كُصاحلت«: يقال وال ذلك، غري أو »بكذا كذا عن كُصاحلت أو ،ّاملعني املبلغ
 بال إجيادها ّلصح التمليك، أو البيع هي الصلح حقيقة كانت فلو ،»الدار
 أمارة وباحلرف بالنفس ّالتعدي يف تالفواالخ بحرف؛ االستعانة إىل حاجة
 يتّماد اختالف عىل الشاهد هذا ّلفيد ،واملفهومني تنيّاملاد اختالف عىل

 بالتمليك، البيع ّعرفّ ألنه التعريف؛ يف يدخل فال ،والتمليك الصلح
 .التعريف يشمله فال ،ًمتليكا ليس والصلح
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٣١٦

  ا صلح اتّتعلقم اختالف: ا ا  ا  ل
 التسامل هي البيع حقيقة كون عىل ِّاملصنف أقامه الذيـ  ينالثا الشاهد

 ومعاوضات بعقود ّتعلقي أن يمكن الصلحّ أن :هو  ـالتمليك وليست
 فقد واملعاوضات، العقود تلك باختالف خمتلفة نتيجته وتكون خمتلفة،
 وقد املوارد، بعض يف العني متليك :وهي البيع، نتيجة نفس نتيجته تكون
 والعقود املعاوضات من ذلك غري أو العارية أو اإلجارة يجةنت نفس تكون

 ويرد التمليك، هي الصلحّ ماهية نعترب أن اّفإم:  وعليه،اهتاّماهي يف املختلفة
 تكون أن دون املوارد، هذهّ كل بني لفظي ٌمشرتكّ أنه  أويأيت، سوف ما عليه
 ما وفيه رد،املو ذلك فائدة نفس يفيد ٍموردّ كل يف بل ،واحدة حقيقة له

 يف ةّحققمت وهي التسامل، هي حقيقتهّن إ :نقول أن اّوإم ؛ًأيضا يأيت سوف
 .املطلوب وهو إشكال، عليه يرد فال ،املوارد هذهّكل 

 يمكن التي واملعاوضات العقود من موارد مخسة + الشيخ ذكر وقد
 :وهي فائدهتا، يفيد نأ للصلح

 وقع لو كام ،موالاأل من يانباألع الصلح ّتعلقي أن هو :ّولاأل املورد
: لآلخر حدمهاأ فيقول بعوض، الدار متليك عىل الطرفني بني التصالح

 حيصل احلالة هذه ويف ،»دينار بألف الدار هذه كّمتل عىل كُصاحلت«
 .البيع فائدة نفس الصلح ويفيد التمليك،
 عىل تصاحلا لو كام ،املنافع بتمليك الصلح ّتعلق لو ما :الثاين املورد

 املورد وهلذا ،اإلجارة فائدة نفس فيفيد دينار، بامئة شهر ةّملد الدار سكنى
 أو ،ًعينا باملال ّتعلقي قد الصلح ّنإ«: بقوله + ِّاملصنف أشار وسابقه
 .»التمليك فيفيد منفعة،

 وقع لو كام ،املنفعة دون باالنتفاع الصلح ّتعلقي أن :الثالث املورد
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 أن عىل ،الطرفني بني الصلح فيحصل ًثال،م ٍبكتاب االنتفاع عىل النزاع
 ًأيضا، ًشهرا به لينتفع اآلخر إىل مهّيسلّثم  شهر، ةّملد الطرفني أحد به ينتفع

 .العارية نتيجة نفس هي املورد هذا يف الصلح نتيجة فتكون
 ،)١(»عوض بغري ،ةّخاص املنفعة إباحة يقتيض ٌعقد«: هي والعارية

 فهي العاريةّأما  بعوض، املنفعة متليك تفيد رةاإلجاّ بأن اإلجارة عن فتفرتق
 واالنتفاع املنفعة بني الفرقّ أن  كام،التمليك دون االنتفاع عىل التسليط تفيد

 قائم ٌعرض هو الذي االنتفاع بخالف بالعني، ٌقائم ٌعرض ّولفاأل واضح؛
 .باملنتفع

 وقد«: بقوله املورد هذا إىل + ِّاملصنف أشار فقد :حالّ كل وعىل
 .»التسليط ّجمرد وهو العارية، فائدة فيفيد به، باالنتفاع ّتعلقي

 احلقوق تقسيم ّتقدم وقد احلقوق، عىل الصلح يقع أن :الرابع املورد
 ثننيالا يقبل وما فقط، اإلسقاط يقبل ماو واإلسقاط، النقل يقبل ما ال :إىل
 ّصحفي ،ًمثال اراخلي ّكحق النقل، دون لإلسقاط ًقابال ّاحلق كان ما فإذا ًمعا،
 عىل واإلسقاط، النقل يقبلّ مما كان نإو فقط، إسقاطه عىل الصلح يقع أن
 فتكون األمرين، أحد عىل الصلح يقع أن ّصحفي التحجري، ّكحق سواء، ّحد
  .اإلسقاط أو االنتقال هي املوارد هذه يف الصلح فائدة

 .»تقالاالن أو اإلسقاط فيفيد باحلقوق، ّتعلقي وقد«: + الشيخ قال
 املتصاحلني، بني ّمعني أمر تثبيت عىل الصلح يقع أن :اخلامس املورد

 هذا جيوز ّ فإنهّمعني، بأمر الطرفني بني لتزامالوا ّتفاقالبا أشبه فيكون
 كانو جتارة، يف شخصان اشرتك لو كام ،ًرشعا ًجائزا هّتعلقم كان إذا الصلح

 ّيصح الدين، ذلك يفاءاست عدم من حدمهاأ خاف فلو الناس، عىل دين هلام
                                                 

 .٢٠٩، ص٣ج: حترير األحكام) ١(
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 لرشيكه الربح ويرتك املال، سأر يعطيه أن عىل رشيكه يصالح أن له
 عليه تّدل كام ،ووقوعه الصلح هذا ةّصح يف إشكال، فال عليه واخلسارة

ِرجلني ِيف«: × الصادق اهللا عبد أيب عن احللبي رواية ْ ََ َاشرتكا ُ َْ ٍمال ِيف َ َ 
َفربحا ِ َ ِفيه َ َوكان ،ِ َ َمن َ ٌدين ِالامل ِ ْ َوعليهام ،َ ِ ْ ََ ٌدين َ ْ َفقال ،َ َ َأحدمها َ ُ ُ َ ِلصاحبه َ ِ ِِ َ: 
ِأعطني ِ ْ َرأس َ ْ َولك ،ِاملال َ َ ُالربح َ ْ َوعليك ،ِّ ْ ََ َالتوى َ َفقال ،َّ َ َبأسال  :× َ َإذا َْ

ِ 
َاش طا، َ َ َفإذا ْ

ِ
َ ن َ ٌ ط َ ْ ُ الف َ ِ َ َكتاب ُ َ َ هو ،اهللا ِ ُ َإ  َ رد َ

ِكتاب ِ َ َعزو اهللا ِ  .)١(» َّلَج َ 
 أو اإلباحة أو التمليك الصلح هذا نتيجة تكون، ال احلالة هذه مثل ويف
 . وتثبيته الرشيكني بني األمر ذلك تقرير بل ،غريها

 أحد قول يف كام ،املتصاحلني بني ٍأمر بتقرير ّتعلقي وقد«: + قال
 ،)عليك واخلرسان لك الربح يكون أن عىل صاحلتك(: لصاحبه الرشيكني

 .»التقرير ّردجم فيفيد
   ا صلح حقيقة بيان

 نتيجته وتكون اخلمسة املوارد هذه يف يستخدم الصلحّ أن :لّحتص فقد
 االنتفاع، إباحة أو ،املنفعة أو العني، متليك يفيد فقد آلخر، مورد من خمتلفة

 وقوع يف إشكال وال ،ّمعني أمر تثبيت ّجمرد أو نقله، أو ،ّحق إسقاطأو 
  .تهّصحو واردامل هذهّ كل يف الصلح

 املوارد هذهّ كل يف ّحققاملت الصلح حقيقة هي ما :لءيتسا وهنا
 املختلفة؟

 :احتامالت ثالثة تطرح أن يمكن التساؤل هذا عن اإلجابة مقام يفو
 وهذا التمليك، هي الصلح حقيقة تكون أن هو :ّولاأل االحتامل

 يفيد وال املوارد بعض يف الصلح يقع قدّ أنه :من ّتقدم ملا باطل؛ االحتامل
                                                 

 .١:  باب الصلح، حديث،٢٥٨، ص٥ج: الكايف) ١(
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 عىل ويصدق ،ّمعني أمر تقرير أو ،اإلسقاط أو اإلباحة، ّجمرد بل ،التمليك
 التمليك، هي الصلح حقيقة كانت فلو حقيقة، صلحّ أهنا املوارد هذهّكل 
 املوارد منـ  التمليك فيها حيصل ما ال عىل وانطباقه استعامله يكون أن للزم
 إطالق يف ةّباملجازي شعرن إذ ال جدان؛الو خالف وهو ًجمازا،ـ  ةّتقدمامل

 .التمليك إىل ّتؤديالتي ال  الصلح موارد سائر عىل الصلح
 ففي موارده، باختالف خمتلفة الصلح حقيقة تكون أن :الثاين االحتامل

 مورد ويف التمليك، هي الصلح حقيقة تكون املنفعة أو العني متليك مورد
 حقيقته تكون ّاحلق إسقاط ويف ،العارية هي الصلح حقيقة تكون اإلباحة
 آخر، إىل مورد من متباينة الصلح حقيقة فتكون وهكذا، فقط، اإلسقاط

 ًحقيقة ًخمتلفا كونه مع املوارد، هذهّ كل بني ًاّلفظي ًمشرتكا كونه يعني وهذا
 .آخر إىل ٍمورد من ًةّوماهي

 لتزاما عدم :عليه يرد ما ّأولف ،ّلفظي ٌمشرتكّ بأنه الصلح ناّفرس وإذا
 يف هّنأو الصلح يف اللفظي باالشرتاك قائل يقل فلم بذلك، الفقهاء منأحد 
 .خمتلف معنى له يكون املوارد هذه من موردّكل 

ّ كل يف حمفوظة واحدة حقيقة للصلح يكون أن هو :الثالث االحتامل
 بشكل عليها ينطبق ،الصلح ملفهوم ةّحقيقي ًأفرادا هاّكل فتكون املوارد، هذه
 يشءّ كل عىل التسامل ويكون والرتايض، التسامل هو املفهوم وهذا ٍو،متسا

 الصلح حقيقةّ أن ّ إالاملختلفة، املوارد يف  به ّتعلقوي عليه يقع ما بحسب
 عىل أو املنفعة، أو العني متليك عىل وقع ما فإذا التسامل، هذا نفس هي

 فهو ذلك، غري أو ،ّاحلق إسقاط أو االنتفاع، وإباحة العني عىل التسليط
 فرق بال املوارد هذه مجيع يف والرتايض التسامل مفهوم لصدق حقيقة؛ ٌصلح
 ىّملؤد دخل وال التسامل، غري آخر ًشيئا تهّوماهي الصلح حقيقة وليس ،هابين
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 .الصلح حقيقة عىلـ  إسقاط أو متليك أو إباحة منـ  وأثره التسامل ذلك
 حقيقة كانت فلو«:   ـلاإلشكا عن جوابه تقرير يفـ  + الشيخ قال
 وهو ًا،ّلفظي ًمشرتكا كونه لزم اخلمسة املعاين هذه منّ كل عني هي الصلح
 التسامل، وهو آخر، معنى مفهومه يكون أنّ إال َيبق فلم البطالن، واضح
 .»هّتعلقم يقتضيه ما بحسب املذكورة الفوائد من فائدة موضعّ كل يف فيفيد

 ذكره الذي السادس اإلشكال صلأ عىل اإلجابة وجه ذلك من ضحّوات
 إنشاء« لصدق التعريف؛ يف الصلح دخول: وهو تعريفه، عىل + ِّاملصنف
  .بعوض العني متليك عىل الصلح وقع لو ما يف ،عليه »بامل التمليك

 يف ًداخال يكون أن يمكن ال الصلح من املورد هذا ّأن: هو واجلواب
 موارد ّنأو التسامل، هي تهّاهيوم الصلح حقيقةّ أن :من عرفت ملا التعريف؛

 هو العني عىل فالصلح الصلح، حقيقة يف هلا دخل ال اتهّتعلقوم التسامل هذا
 متليك إنشاء« :هي التي البيع حلقيقة مغاير وهو بعوض، متليكها عىل تسامل
 .»بامل عني

 ّ إالالتمليك، اقتىض وإن العني متليك عىل الصلح ّنإ: أخرى وبعبارة
َاملنشأّأن   الصلح ذلك مقتىض التمليك بل ،بعوض متليكها هو ليس فيه ُ

 ،ّوتبعي ّضمني الصلح يف التمليك: + ِّاملصنف وبتعبري ونتيجته، وأثره
 عىلـ  فيه أُاملنش كون :هو + الشيخ تعريف يف البيع يف املدارّ أن ّتقدم وقد
 التعريف يصدق فال ،بعوض العني متليك هوـ  واالستقالل االبتداء نحو
 .ًإطالقا الصلح عىل

 ّيتضمن وهو عليه،ٌ تسامل: ٍبعوض العني عىل فالصلح«: + الشيخ قال
 إنشاء هو وحقيقته املقام هذا خصوص يف الصلح مفهوم ّأن ال ،التمليك
 .»التمليك
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  ا الث ا  ل
 بشاهد والتمليك الصلح مفهومي بني الفرق عىل + ِّاملصنف ّيستدل

   وعمرو زيد تنازع لوّ أنه :الصلح باب يف رواذك الفقهاءّ أن :مفاده ثالث،
 أن ٌزيد أراد ما فإذا ا،ّملكيته منهامّ كل عىّداف ،ٍدار ّملكية عىلـ  ًمثالـ 

 هلذا صورتني بني قواّفر فقد بعوض، منه كهاّتملبأن ي الدار عىل يصاحله
 :مها الصلح،
ًأوال  ًإقرارا الطلب هذا فيكون له، الدار بيع عمرو من زيد يطلبّ أن :ّ

 البيع، َطلبّ ألنه له؛ وليست ،لعمرو ًملكا وكوهنا للدار، ّملكيته بعدم منه
 .ملك يفّ إال يكون ال والبيع

: له بأن يقول بعوض، الدار متليك عىل املصاحلة منه يطلب  أن:ًثانيا
 الصلح طلبه الفقهاء يعترب لمف ،»دينار بألف الدار كنيّمتل أن عىل كُأصاحل«

 ةّصح يعني ال الصلحّ ألن هلا؛ ّملكيته بعدم منه ًإقراراـ  ورةالص هذه يفـ 
 .املنازعة قطع إىل هيدف لكونه اخلصم؛ دعوى
 ،كذا عىل منه صاحلني: عليه عىّاملد قال وإذا«: + الطويس الشيخ قال

 كنيّملّ ألن ؛ًإقرارا كان كنيّمل: قال وإن عى،ّباملد ًاإقرار ذلك يكن مل
 . )١(»فيه برصيح ليس وصاحلني ،يعّدللم ملكّ أنه يف رصيح

 يكن مل ،عليه صاحلني :عليه عىّاملد قال وإذا«: +ّ احليل ّحقق املوقال
 كان ،كنيّمل أو بعني :قال لوّأما  اإلنكار، مع ّيصح قدّ ألنه ؛ًإقرارا
 .)٢(»ًإقرارا

 حقيقة اختالف عىل ٌدليل والتمليك الصلح بني التفريق فهذا :وعليه
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٣٢٢

 كانت فلو ّإالو الصلح، حقيقة يف مأخوذ غري التمليك ّأنو منهام،ّكل 
 وطلب الصلح طلب بني التفريق هذا كان ملا التمليك، هي الصلح حقيقة

 يكون، ال املفهومني هذين بني االختالف هذا ومع ،ًصحيحا التمليك
 . ًأساسا التعريف يف ًداخال الصلح
 اخلصم من )لحالص طلب :أي( طلبه يكن مل هنا ومن«: + الشيخ قال
 .»التمليك طلب بخالف ًإقرارا،

  ة   ا عر فّا عوضدخول ا بة : ا قام ا ا 
 الصلح دخول :  ـالسابعو السادسـ  إشكاليه يف + ِّاملصنف ذكر
 يف الصلح دخول عن اجلواب ّتقدم وقد ،للبيع تعريفه يف ةّاملعوض واهلبة
  .وجوابه ةّاملعوض اهلبة بدخول شكالإلا املقام هذا يف ّونبني ،ّولاأل املقام

 يشمل »بامل عني متليك إنشاء«بـ البيع تعريف ّ أن:شكالإلا ّوحمصل
 الواهب عىل يصدق؛ إذ ًعينا فيها املوهوب كوني التي ةّاملعوض اهلبة
 لغري ًشامال التعريف هذا فيكون مال، مقابل يف ًعينا كّملّ أنه فيها هبّواملت
 . األغيار دخول من مانع وغري ،البيع

 :باختصار فنقول وأقسامها، اهلبة إىل اإلشارة يستلزم اإلشكال وبيان
 حلةِّوالن واجلائزة ةّاهلدي فتشمل ة،ّالعطي يرادف ما منها ويراد اهلبة تطلق قد

 العناوين هذه يقابل ّخاص عقد هبا ويراد تطلق وقد وغريها، والصدقة
 ًزاّمنج ًمتليكا ،عوض غري نم العني متليك املقتيض العقد«: وهو املذكورة،

 فيها يشرتط التي العقود أحد ّاألخص باملعنى فاهلبة ،)١(»القربة عن ًاّجمرد
 بحيث تقبض، مل ما هلا حكم فال ،القبض فيها ويشرتط والقبول، اإلجياب

                                                 
 .١٧٩، ص٢ج: رشائع اإلسالم) ١(
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 ال  ـله املوهوب إىل تسليمها وقبلـ  اهلبة إجياب بعد مات لو الواهب ّإن
 من املعنى وهذا ،)١(الواهب مرياث من تكونل  ب،له املوهوب إىل تنتقل
 .بحثناّ حمل يف املراد هو اهلبة

 :أقسام ثالثة اهلبة عقدل ذكروا فقد :حالّ كل وعىل
 لو كام ،بالعوض لةَمقاب وغري ،ّانيةّجم فيه اهلبة تكون ما :ّولاأل القسم

 ًكتابا له َهيب أن :العقد يف عليه يشرتط أن دون عمرو، إىل ًكتابا ٌزيد وهب
، بل بالعوض تقابل فلم الكتاب، مقابل لزيد ًشيئا هيب مل ًاعمرّ أن  كام،آخر
 .واحد ٍطرف من كانت

 هبّاملتّ أن ّ إالالعقد، يف ًعوضا الواهب يشرتط أن ال :الثاين القسم
 عمرو، إىل ًكتابا زيد وهب لو كام ،إلحسانه ًاّرد ًشيئا يعطيه ،)له املوهوب(

 عليه اشرتط قد ٌزيد يكون أن دون به، قام ملا ًجزاء ًثوبا ٌعمرو فأعطاه
 يمكن بل ،اهلبة بعقد يكون أن هنا العوض يف شرتطُي وال هبته، يف العوض

 .غريهاأو  اهلدية بنحو يكون أن
 مقابل ًشيئا له هيب أن :هبّاملت عىل الواهب يشرتط أن :الثالث القسم

 هيبه أن مقابل ًثوبا ههيب أن :عمرو عىل زيد اشرتط لو كام ،به يقوم ما
 .كتابال

 ،»ةّاملعوض اهلبة«بـ اهلبة أقسام من والثالث الثاين القسم من ٌّ كلىّسمُوي
 اهلبة، أقسام من الثالث القسم هو التعريف يف بدخوله يشكل ماّ أن ّإال

 أفاده ما وهذا الثاين، القسم دون فقط، شرتاطالبا ةّاملعوض اهلبة وهي
 فيها اشرتط ما: هنا هبا واملراد ،ةّاملعوض اهلبة ّماوأ«: قال، حيث + الشيخ

 .فيها الثمن يشرتطالتي ال  ةّاملعوض اهلبة ليخرج ؛»العوض
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 ةّاملعوض اهلبة من القسم هذا بدخول اإلشكال رّفيتقر :حالّ كل وعىل 
 ـ ًعوضا عليه ًمشرتطا ـ غريه إىل ًشيئا هيب من عىل يصدق حيث ؛التعريف يف

 + ِّاملصنف قال ولذا ؛البيع تعريف يف فيدخل بعوض، ٍعني متليك انشأّأنه 
 العني عىل بالصلح طرده انتقاض: ومنها«: سبقه وما النقض هذا تقرير يف

 .»ةّاملعوض وباهلبة ٍبامل،
 ،البيع يف التمليك بني بالتفريق :النقض هذا عىل + الشيخ أجاب وقد
 باملعاوضة ًامّمتقو يكون يعالب يف التمليكّ فإن ة،ّاملعوض اهلبة يف والتمليك
 من  كالّ أن : بمعنى،»بامل مال مبادلة«ّ بأنه تعريفه ّتقدم وقد واملبادلة،
ِيملك املتبايعني  يملك واملشرتي الثمن، يملك فالبائع بالبيع، اآلخر مال َ
 يدخل مل وما ،ّلكيةامل يف التبادل هذا ّحقق يتمل وما البيع، عقد بنفس ،املثمن
 صحيح، والعكس املشرتي، ملك يف املبيع يدخل ال ،البائع كمل يف الثمن
 يصدق، ال واحد طرف من التمليك وكان ،واملعاوضة املبادلة انتفت فلو
 واملعاوضة املبادلة يقتيض البيع مفهوم نفسّ ألن بيع؛ّ أهنا املعاملة هذه عىل
 .ّلكيةامل يف

 متليك وقوامها ،ّاملجانية يف ّمتمحضة فهي ة،ّاملعوض اهلبة بخالف وهذا
 ،الرشط هبذا الوفاء فيجب العوض، فيها يشرتط قد ،نعم .عوض بال العني

 عن ٌخارج الرشط هذاّ أن ّ إالاملوهوبة، العني متليك مقابل العوض ومتليك
 يف احلال هو كام ،اهلبة عقد نفس مقتىض هو فليس ومفهومها، اهلبة ذات
 بالرشط، ِيف مل هبّاملتّأن  فرضنا فلو الرشط، بمقتىضواجب  هو بل البيع
 الواهب من كهّمتل ماّ أن كام ًا،ّتام اهلبة عقد لكان ًشيئا، الواهب ِعطُي ومل

 مفهوم يصدق، ال للبائع ًشيئا املشرتي كّيمل مل إذاّفإنه  البيعّأما  ،ٌصحيح
 .ًإطالقا البيع
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 وال التمليك، يف املعاوضة ذاهتا ّبحد تقتيض اهلبة الّ أن عىل الشاهدو
 إليه ذهب ما فهو اآلخر، الطرف من التمليك حصول عىل صدقها ّتوقفي

 ّمجردب هبّاملت عىل يشرتطه الذي العوض كّيتمل ال الواهبّ أن من الفقهاء
 من التمليك حيصل أن عىل للعوض ّمتلكه ّتوقفي بل ،هبّاملت وقبول هبته

 ّملكهي ومل بالرشط، الوفاء عن هبّاملت ّختلف لو ىّوحت له، املوهوب
 فله الرشط، ّختلف خيار للواهب يثبت بل ،يبطل اهلبة ال عقدّ فإن العوض،

 اهلبة عقد انعقاد عدم باعتبار ليس لكن عينه، ّويسرتد اهلبة عن يرجع أن
 . له الثابت الرشط خيار بمقتىض بل ،وبطالنه
 بل ،املشرتط دفع عىل له املوهوب جيرب وال«: +ّ احليل ّحقق املقال
 بل ،وعدمه هاّققحت يف له دخل اهلبة ال يف املعاوضة فرشط ،)١(»يارباخل يكون
 عنه ّالتخلف وعند ،ةالزم به الوفاء عند اهلبة فتكون ،للزومها رشط هو

 .جائزة
 لكان واملبادلة، املعاوضة وجه عىل ةّاملعوض اهلبة يف التمليك كان لوو

 األخري امتنع ما وإذا هب،ّللمت اهلبة متليكه ّمجردب للعوض ًمالكا الواهب
 ملك يف اهلبة تدخل وال ًباطال، يكون اهلبة عقد نفسّ فإن التمليك عن
 . البيع يف احلال هو كام ،للخيار جمال يبقى فال ،ًأساسا هبّاملت

ّاملت ّمتلك عىل فحكمهم ،إذن  العوض هو كّيمل أن قبلـ  للهبة هبُ
 فيها وليس ضات،املعاو من ةّاملعوض اهلبة كون عدم عىل ٌدليلـ  للواهب
 يف التمليك سنخ بني فرقال بيان يف احلكم هذا يكفيو ،ّمعاويض متليك
 .والبيع اهلبة

 ٍمتليك إنشاء اهلبة فليست«: قوله من + ِّاملصنف مراد هو وهذا
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 من العوضني ألحد أحدمها ّمتلك يعقل مل ّوإال املقابلة، جهة عىل بعوض
 ّمتلك ّمجردب العوض ّمتلك دمع ظاهرهم ّأن مع لآلخر، اآلخر ّمتلك دون

 للواهب كان العوض ِّيؤد مل لو ّاملتهب ّأن األمر غاية بل ،اهلبة املوهوب
 :هو عليه بّيرتت ما وغاية ةّاملعوض اهلبة يف الرشط ففائدة ،»هبته يف الرجوع

ّاملت ِيف مل إن هبته عن الرجوع يف اخليار للواهب يكون أن  ال ،بالرشط هبُ
 .األساس من انعقادها موعد اهلبة بطالن

 من باطلة ال ـ فيها األصل هو كام ـ جائزة اهلبة تكون: أخرى بعبارة
 ،مطلقة تكون قدّ أهنا ّ إالعوض، بال ةّجماني تكون ًدائام اهلبة«فـ األمر، ّأول
 ضمن يف كالرشطّ إال فيها الرشط وليس العقود، ةّكبقي مرشوطة تكون وقد
 لزوم عليه ّيعلق امّوإن واملثمن، الثمن من ءبيش يقابل ال الذي ونحوه البيع
 يوجب امّوإن ،البطالن فهّختل يوجب ولذا ال ؛العاقد قبل من العقد
 يف يمكن؛ إذ البطالن وبني اخليار، وثبوت ةّصحال بني ٌوفرق ،)١(»اخليار

 لو كام ،املعاملة ومتيض رشطه عن الرشط صاحب يتنازل أن األوىل الصورة
 من ةّحص له جيعل أن برشط ستانُالب يبيعه أن :املشرتي عىل البائع اشرتط
 من البيع يبطل ال بالرشط ّخلأ ما فإذا ذلك، عىل املشرتي ووافق ثامره،

 عن يتنازل أن وله العقد، يفسخ أن فله اخليار، للبائع يثبت بل ،األساس
 جديد، بيع إنشاء إىل حاجة دون ويثبت البيع فيلزم اخليار، ويسقط ،رشطه
 ،بالرشط اإلخالل عند شرتاطالبا ةّاملعوض اهلبة إىل بالنسبة احلال لكوكذ
 مل لو كام ،ّحققيت وال األساس من يبطل العقدّ فإن البطالن صورة يفّأما 

 .اخليار به ليثبت ٌبيع يبقى وال العقد، فينتفي للبائع، الثمن املشرتي ّيملك
 عن  مستقال يكون ةّاملعوض اهلبة يف التمليكّ أن :ذلك من ّحتصل قدو
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بأن  التمليك لذلك ًعوضا وقع حقيقةّأنه  ال ،ّتهبُامل طرف من التمليك
 اينّجم الواهب طرف من فالتمليك التمليك، هذا عىل تهّصح يف ًباّمرتت يكون
 متليك هناك يكون أن :العقد يف يشرتط الواهب ّولكن بعوض، مقابل وغري
 :هو هبّتُامل ومتليك الواهب متليك بني الفرق نعم،. هبّاملت طرف من اينّجم

ّاملت قبل من التمليكّأن   قبل من التمليك عن ًعوضا يكون أن منه قصدُي هبُ
 .العكس دون الواهب،
 ةّاملعوض كاهلبة شرتاطالبا ةّاملعوض اهلبة كون :ذلك من ضحّات وقد

 ةجمازا منها القصد كان املشرتطة غري اهلبة يف التعويضّ أن إذ كام؛ باإلحسان
 وقوعها منه الغرض ،ّمستقل جديد متليك بإجياد ،إحسانه عىل الواهب
ّاملتهب ُينشئ بأن ة،ّاملعوض اهلبة يف يكون فكذلك لجميل،ل ًاّرد ؛ًعوضا ُ 
 طرف من التمليك عن ًعوضا وقوعه منه القصد ًاجديد  مستقال ًامتليك

 طرف من بالتمليك ًاّحققمتو ًحاصال التمليك هذا يكون أن دون الواهب،
 اهلبة يف املشرتط التعويض ّأن فالظاهر«: + ِّاملصنف قال ولذا ؛الواهب

 وقوعه به ُيقصد  مستقال ًمتليكا كونه يف فيها املشرتط الغري كالتعويض
، كام العوضني منّ كل يف مقصودة واملقابلة املعاوضة حقيقة ّأن ال ،ًعوضا
 .»األوىل اهلبة نضم يف املشرتط الغري التعويض بمالحظة ذلك ّيتضح

ّيفرق ،نعم   إنـ  باإلحسان ةّاملعوضو باالشرتاط ةّاملعوض اهلبة بني ُ
 ّحق فيها فثبت ،العقد يف اشرتطت األوىلّ أن :يف ـ بذلك تسميتها أمكن
 .الثانية دون اخليار،

  ّتقدمّ  ما اس نتاج
 البيع تعريف يف ةّاملعوض واهلبة الصلح دخول عىل اإلجابة من لّحتص

 :تانّمهم تاننتيج
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٣٢٨

  عدم صدق ا مليك بعوض   غ  ا يع: ا  يجة األو 
ّ إال تصدق، ال بعوض العني متليك حقيقةّ أن :الشيخ ذكرّمما  ّقق حتفقد

 عىل وال َّمر،، كام التسامل حقيقته لكون ؛الصلح عىل تصدق فال ،البيع عىل
 يف املعاوضة تؤخذ ومل اين،ّاملج التمليك حقيقتها لكون ة؛ّاملعوض اهلبة

:  وعليهًحقيقة، عنها اخلارج الرشط بموجب العوض يلزم امّوإن حقيقتها،
 فهام البيع، غري عىل صادق غري املقابلة وجه عىل بعوض التمليك فيكون

 العني متليك حقيقة ّأن: ذكرناّمما  ّقق حتفقد«: + قال. ًمفهوما حدانّمت
 .»البيعّ إال ليست بالعوض
 بالتمليك البيع إنشاء إمكان :املفهومني هذين ادّاحت عىل بّويرتت
 ينشئه أن له كام ،»كُبعت«: بلفظ هشئني أن فله البيع إنشاء أراد فمن بعوض،

 للبيع؛ ًقاصدا يكون أن برشط ،اللفظ هبذا البيع ّحققفيت ،»كُكتّمل« بلفظ
 ًصلحا يقع فال ،اللفظ يف والرصاحة القصد من ،فيه اإلجياب رشوط رّلتوف
 .بعوض ًمتليكا كوهنام لعدم ضة؛ّمعو ًبةه وال

 هلذين ًقاصدا بأن يكون بالتمليك، اهلبة أو الصلح نشأأ إذاّ أنه كام
 أو بةاهل وقصد ،»بعوض الكتاب هذا كُكتّمل«: اإلنشاء يف وقال العقدين،

 لعدم ؛ًصلحا وال ،ًهبة إنشاؤه يقع، ال احلالة هذه ففي بيع،ال، ال صلحال
 يف اآلخر الرشط لفقدان ؛ًبيعا يقع كام ال ،شائهامإن يف اللفظ رصاحة
 . البيع يقصد مل فهو القصد، وهو اإلنشاء،
 ّيصح وال ًبيعا، كان )بكذا كذا ّملكتك(: قال فلو«: + الشيخ قال
 املقابلة جهة عىل التمليك إذ قصدمها؛ وإن ،ّمعوضة هبة وال ،ًصلحا
 .»به يقعان فال ،هبة وال ًصلحا، ليس ّاحلقيقية
 ٍمبتن بعوض بالتمليك واهلبة الصلح وقوع بعدم القولّ أن خيفى وال
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 والكناية، باملجاز انعقادها وعدم العقود، ألفاظ يف الرصاحة اشرتاط عىل
 يقال أن فيمكن ،امهب العقود إنشاء ةّصحو االشرتاط بعدم القول عىلّأما 
ِاملنشئ كان إذا بعوض بالتمليك واهلبة الصلح إنشاء ةّصحب بأن  هلام، ًاصداق ُ

 ّ إال ،ًمثال الصلح وقوع »بعوض الكتاب كُكتّمل«: قوله من يقصد يكون
 ٌنّمتضم الصلحّ فإن الصلح، معنى من ًقريبا لكونه اللفظ هذا استخدمّأنه 

 كان نإو بينهام، الشبه هذا لوجود فاستعمله ،ّتقدم، كام بعوض للتمليك
 اإلنشاء ةّصحب القول عىلف البيع، هو بعوض للتمليكّ احلقيقي املعنى

 ؛بعوض بالتمليك واهلبة الصلح بانعقاد القول يمكن واملجاز بالكناية
 ّتوجه الرصحية األلفاظ بغري بوقوعهام قلنا لو نعم،«: + قال ولذلك

 .»قصدمها مع هامّققحت
  ًمعنو اً  ش   ا مليك ب ون القول بطالن: ا انية ا  يجة
 وال فقط، البيع هو بعوض للتمليكّ احلقيقي املعنىّ أن :سبقّ مما ضحّات

 متليك« ُأطلق فإذا ًجمازا،ّ إال ةّاملعوض واهلبة الصلح من غريه يف يستعمل
 معناه عن اللفظ ترصف قرينة تكن مل ما البيع، منه املرادّ فإن »بعوض العني

 املعنى فليس:  وعليهة،ّاملعوض اهلبة أو الصلح من ،املجازي إىلّاحلقيقي 
 من وغريه البيع بني ًاّمعنوي ًمشرتكا »بعوض العني متليك«لـّيقي احلق

 .ًجمازاّ إال غريه يف يستخدم وال غري، ال بالبيع ّخاص هو بل ،املعاوضات
 ،الغطاء كاشف جعفر الشيخ عىل ّالرد إىل ِّاملصنف ّتعرض هنا ومن

 بعضو البيع بني ًاّمعنوي ًامشرتك »بعوض العني متليك« كون إىل ذهب الذي
 أفراد أوضح لكونه إطالقه؛ عند البيع إىل ينرصف ّهولكن ت،مالاملعا

 .بعوض التمليك
ّ كل يكون بحيث ،أفراد ّعدة عىل ينطبق قد املفهوم ّأن: ذلك وتوضيح
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 ينطبق الذي اإلنسان لفظ يف كام ،املفهوم يف ًداخال األفراد تلك من واحد
 غري واإلنسان ،اخللقة توياملس اإلنسان عىل يصدق فهو عديدين، أفراد عىل

 فهو :هنا ومن اإلنسان، مفهوم عليهام يصدق فاالثنان اخللقة، املستوي
 يف اإلنسان استعامل فيكون:  وعليهالصنفني، هذين بني ّمعنوي ٌمشرتك
 أن يمكنّ أنه ّإال، غريه يف استعامله هو كام ،ًاّحقيقي ًاستعامال اخللقة مستوي
 املعنى مصاديق بني من واألبرز ألوضحا هو الصنفني هذين أحد يكون
 ،الظهور ذلك بسبب اللفظ إطالق عند الذهن إليه فينرصف املشرتك، ّالعام

 هو الذهن إىل ينرصف ماّ فإن ،»ٍشخصل ًثوبا اصنع«: ًمثال ّخلياط قيل لوكام 
 مراد كان لوّأما  فقط، يدان له تكون والذي ،اخللقة املستوي اإلنسان
 هنا اإلنسان للفظ استعاملهّ فإن ٍأيد، ثالث له إلنسان ثوب خياطة :القائل
 األفراد من الثالث األيدي ذي اإلنسان لكون ؛ّحقيقي هو بل ،ًاّجمازي ليس
 األبرز الصنف لكون هو حصل الذي االنرصافّ أن ّ إاللإلنسان، ّقيقيةاحل
 :هنا من فقط، يدان له تكون من هو اإلنسان أفراد من األبرز الفردأو 
 والقصد اخللقة، مستوي يكون أن اإلنسان يف األصل إن: يقال أن كنيم
 ما يف اللفظ استعامل فيكون، أفراده من واألبرز األوضح الفرد كونه :منه

 االستعامل يفّأما  له، املوضوع املعنى يف ًاّحقيقي ًاستعامال عنه ينرصف
 ملعنىا بل ،بالوضعّ احلقيقي يشارك ال املجازي املعنىّ فإن املجازي
 أن يمكن ما فهو املجازيّأما  احلقيقي، املعنى هو اللفظ له املوضوع
 بني ًاّمعنوي ًمشرتكا ليس فاألسد القرينة، وجود مع اللفظ فيه يستعمل
 امّوإن املفرتس، للحيوان موضوع هو بل ،الشجاع والرجل املفرتس احليوان
 وال األسد، وبني بينه الشبه لوجود ؛ًجمازا الشجاع الرجل يف يستعمل
 للفظّ احلقيقي املعنى عن عدلُي ال عدمها ومع القرينة، معّ إال فيه يستعمل
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 . األسد
 كون :إىل + الغطاء كاشف الشيخ ذهب: نقول ذلك وضوح وبعد
 ة،ّاملعوض واهلبة والصلح البيعمن  ٍّ كلبني ًاّمعنوي ًامشرتك بعوض التمليك
 . إطالقه عند البيع إىل ينرصف ّهولكن

 مطلق يف األصل ّإن«:   ـالقواعد عىل رشحه من موضع يفـ  + قال
: منه آخر موضع يف وقال ،)١(»البيع عىل التنزيل :لألعيان التمليك

 ،الرشوط تستجمع ال ألفاظ مع أو  المستق الفعل جاء متىّ أنه :فالظاهر«
 فيهاّ رصح  فإنّولاأل عىلو املعاطاة، حكم جاء ،املساحمة هبا ًمقصودا
 ،األعيان عىل املعاوضة يف أصل فالبيع ّإالو عليه، بنى غريه أو ببيع بإحلاق
 .)٢(»ةّاملعوض واهلبة الصلح عىل ٌمّمقد

 يشمل عليها املعاوضة أو لألعيان التمليكّ أن :كالمه من يظهر حيث
 املراد كان تقييد ودون ًمطلقا جاء متىّ أنه ّ إالة،ّاملعوض واهلبة والصلح البيع
 هو هنا األصل يكون كيفّأما  األعيان، متليك يف األصله ّن؛ ألالبيع منه
 يكون أن حيتملّ أنه ّ إالذلك، الغطاء كاشف ّيبني فلم غريه، دون البيع
 متليك مصاديق من واألوضح األغلب ّنأو الغلبة، باب من التقديم مراده

  ـاألعالم بعض ذكره ماـ  + مراده يكون أن تملُحي كام ،البيع هو األعيان
 بخالف بعوض، العني متليك غري ةّخصوصي فيه يشرتط، ال البيع كون :من

 ُالقصد ـ بعوض التمليك قصد إىل إضافة ـ فيهام يشرتط إذ واهلبة؛ الصلح
 .منهام ٍّ كلعنوان إىل

ًمعلقاـ  + احلكيم ّالسيد قال ّ  يظهر الذي«:  ـ + ِّاملصنف كالم عىل ُ
                                                 

 .١٣١ص: ّمة ابن املطهرّرشح الشيخ جعفر عىل قواعد العال) ١(
 .١٤٢ص: نفسهاملصدر ) ٢(
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 ٌمشرتك األعيان متليك ّأن: هو وراملذك األصل من املرادّ أن :اجلواهر من
 األخريين من ٍّ لكلزةّاملمي ةّواخلصوصي واهلبة، والصلح البيع بني معنوي
 ،ةّعدمي البيع ةّفخصوصي أحدمها، قصد عدم عنهام للبيع زةّواملمي قصده،

 عليهام البيع تقديم فيكون:  وعليه،)١(» ةّوجودي منهام ٍّ كلةّوخصوصي
 كالم يف األصل معنى هو وهذا العقدين، كال ةّخصوصي قصد عدم ألصالة
 . + الغطاء كاشف الشيخ

 تعليقه يف قال .بالغلبة هنا األصل + اخلونساري ّحقق املّفرس وقد
ّ أن : بمعنى،الغلبة :األصل من أرادّ أنه :اهرالظ«: ِّاملصنف كالم عىل

 ،إليه اإلطالق عند فينرصف البيع، هو بالعوض األعيان متليك يف الغالب
 غلبة أراد وإن نرصاف،الا توجب فهي ال الوجود، غلبة أراد إنّنه إ :ونقول

 متليكّ أن :التحقيقّ أن ّ إال،نرصافالل موجبة كانت وإن فهي االستعامل،
    القاعدة بمعنى األصلّأما و غري،، ال البيع هو بالعوض ونقلها األعيان

 هو :والفساد ّالصحة يف املتعامالن تنازع لو األصل ّإن: يقال وذلك كامـ 
، ال ٌكالم  ـاللفظي األصل إىل إرجاعه دون من فهذا ّالصحة، عىل احلمل
 .)٢(»عليه دليل

 يف ِّصنفامل اختاره وما ،الغطاء كاشف إليه ذهب ما بني الفرق ويظهر
 رأي فعىل قصدمها، مع التمليك بلفظ ةّاملعوض اهلبة أو الصلح أوقع لو ما

 العقود إنشاء ةّصحب ُنقل مل نإو ،ًصحيحا العقد يكون الغطاء كاشف
 ؛اللفظ ورصاحة ،القصد :من ،فيه الرشوط رّلتوف والكنايات؛ باملجاز
 املعنى انحصار عىل ًبناءّأما  ،ًحقيقة ًامتليك واهلبة الصلح منّ كل لكون

                                                 
 .١٦ ص:هنج الفقاهة) ١(
 .١٩ص: احلاشية األوىل عىل املكاسب) ٢(
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ّ إال التمليك، بلفظ العقدين هذين إنشاء ّصحي فال ،البيعب للتمليكّاحلقيقي 
 ،+ ِّاملصنف من ّتقدم كام ،والكناية باملجاز اإلنشاء ةّحصب القول عىل

 قلنا لو نعم،«: بقوله لإلشكال التقديم من ِّاملصنف مراد ّيتضح وبذلك
 إىل يشري هّفكأن ،»قصدمها مع هامّققحت ّتوجه الرصحية األلفاظ بغري بوقوعهام

 .+ الغطاء كاشف إليه ذهب ّعام ختتلف التي النتيجة هذه
 ُالربهنة تّتقدم بام القول هذا عن اجلواب ضحّات فقد :الحّ كل وعىل

 واهلبة الصلح فيها يشاركه فال ،البيع يف حقيقة األعيان متليكّ بأن :عليه
، كام اينّاملج التمليك والثاين التسامل، هي ّولاأل حقيقة لكون ة؛ّاملعوض
ّ إال عليهام يصدق ال البيعّ أن ّ إال،ضمني ٌمتليك فيهام كان نإو ومها ،ّتقدم
  .ًجمازا

 بالعوض، األعيان متليك يف األصل هو البيع ّأن من قيل فام«: + قال
 ّأن :من عرفت ملا منع؛ بل ،ّتأملّ حمل ة،ّاملعوض واهلبة الصلح عىل ّفيقدم
 .»غري البيع ال هو بالعوض األعيان متليك

 محلنا سواء ،صحيح غري + الغطاء كاشف الشيخ أفاده فام :وعليه
 كون لعدم ذلكو ة؛ّاخلصوصي قصد عدم أصالة أو ،الغلبة عىل لاألص
 البيع يف حقيقة هو بل ،الثالثة العقود هذه بني ًاّمعنوي ًمشرتكا العني متليك
 .فقط

 ليس ولكن البيع، هو األعيان متليك يف األصلّ بأن القول يمكن ،نعم
 عندّأنه  :بمعنى بل ،+ الغطاء كاشف الشيخ من ّتقدم ما األصل من املراد

 حيمل ،املجازي املعنى أو األعيان متليك منّ احلقيقي املعنى إرادة يفّالشك 
 أصالة«بـ عنهّ يعرب ما وهذا البيع، هو الذيّ احلقيقي معناه عىل التمليك
 وعدم ،ّ الشكعند املجازي عىلّ احلقيقي املعنى بحسبه مّقدُي الذي ،»احلقيقة
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 ةّاللفظي األصول من األصل فهذا ي،احلقيق املعنى عن صارفة قرينة وجود
 شارح ذكره الذي األصلّأما  واإلثبات، الكشف عامل يف املراد ّتعني التي

 األعيان، متليك معنى يف واهلبة الصلح مع البيع اشرتاك :يعني فهو القواعد
 .البيع يف ةّاخلصوصي عدم بأصالة األقسام هذه بني والتفريق
 إرادة عىل + الغطاء كاشف الشيخ مكال نحمل ال ملاذا: لءيتسا وقد
 احلال هو، كام اإلشكال عن ًوسليام ًصحيحا كالمه فيكون احلقيقة، أصالة

 ؟+ ِّاملصنف كالم يف
 ألصالة إرادته القواعد شارح كالم من يظهر ال :اجلواب يف فيقال
 عن ومتييزه البيع مفهوم حتديد مقام يف كونه يف كالمه لظهور ؛احلقيقة
 عند اللفظ من املراد استكشاف مقام يف ال ،واهلبة حالصل مفهومي
 ال ،ةّاخلصوصي قصد عدم وهو ،ّتقدم ما األصل من مراده فيكون ،استعامله
 نعم،«: + الشيخ قال ولذا؛ ةّثباتياإل األصول من املعدودة احلقيقة أصالة

 مقتىض كان حقيقته غري إرادة واحتمل ،)بالعوض التمليك( بلفظ أيت لو
 فيحكم احلقيقي، املعنى عىل محله« احلقيقة أصالة وهو »للفظيا األصل
 ،ّتقدمامل القائل مراد ليس املعنى هبذا األصل ّأن :الظاهر ّلكن بالبيع،

 .»اهللا شاء إن البيع غري يف املعاطاة مسألة يف توضيحه  وسيجيء
  ز ادة و قيق

 المك عىل عالمألا بعض أوردها التي اإلشكاالت من مجلة عىل عثرنا
 :للفائدة ًإمتاما ؛إيرادها ارتأينا + ِّاملصنف

  ال سا م  بمع ا صلح كون   إش ل
 بكون ،التعريف يف الصلح بدخول اإلشكال عىل + الشيخ أجاب

  فإناته،ّتعلقم باختالف الصلح ىّمؤد وخيتلف التسامل، هو الصلح حقيقة
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 وإن العارية، فائدة ادأف نتفاعالبا ّتعلق نإو البيع، فائدة أفاد بالعني ّتعلق
 ًالداخ التمليك فليس ذلك، إىل وما اإلسقاط، أو النقل يفيد باحلقوق ّتعلق
 الصور بعض يف بضمنه وموجود للصلح الزم هو بل ،الصلح حقيقة يف

 التمليك ةّمدخلي لعدم التعريف؛ يف الصلح يدخل فال : وعليهبعض، دون
 .مفهومه يف

 األصفهاين، ّحققامل وردهأ بامـ  دهأفا ما عىلـ  اإلشكال يمكن ولكن
 أو ،الثوب أو الدار عىل التسامل رّيتصو فال ،بالعني ّتعلقي ال التساملّ أن :من
 يف ّترصفال ةّيّكحل يناسبه، فعل عىل التسامل يكون بل ،األعيان من ذلك غري

 متليك عىل وعمرو زيد تسامل: فيقال الدار، ّملكية أو الدار، متليك أو الدار،
 رّيتصو نأ يمكن وال ،ذلك وغري للدار، زيد ّملكية عىل أو لزيد، دارال

 .ّتعلقم بال التسامل
 فريد العني، اتّحيثي من ةّحيثي أو بفعل ّتعلقي أنّ البد التسامل كان وإذا
 ٍعني متليك عىل ـ التسامل حقيقته الذيـ  الصلح وقع لو فيام السابق اإلشكال
 مفهومه، يف ًوداخال ،للتسامل ًاّتعلقم املورد هذا يف التمليك يكون؛ إذ بعوض
ًوالزما خارجا الصلح، فوائد من فائدة التمليك وليس  لكونه مفهومه؛ عن ً

 يقال أن فيمكن ،ّتعلقم دون التسامل رّتصو يمكن وال التسامل، ّتعلقم
 هذا يف الصلح حقيقة لكون بعوض؛ العني عىل للصلح التعريف بشمول
 .التمليك هي املورد
 هّتعلق يعقل، ال التسامل حقيقة ّأن خيفى ال«: + األصفهاين ّحقق املالق

 أو كتمليك ،بنتيجة أو بفعلّ إال ّتعلقي ال  ـااللتزام كمقولةـ  ّ فإنهبالعني،
 ،)١(»الفوائد من، ال اتّتعلقامل من ّلكيةاملو فالتمليك:  وعليهء، يش ّملكية

                                                 
 . ٧٠، ص١ ج:حاشية املكاسب) ١(
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٣٣٦

 .تهوحقيق الصلح ذات عن اخلارجة الفوائد من :أي
 العني عىل الصلح كون :إىل + األصفهاين ّحقق املذهب هنا ومن
 ّأن بام لكن ذاته، ّبحد للعني الصلح يطلب من ّملكية بعدم ًإقرارا بعوض
 من التنازل تقتيضف النزاع وقطع املساملة أساس عىل قائمة الصلح طبيعة
ّحجية من تمنعف ،األطراف بعض  .واعتباره اإلقرار هذا ّ
 العني الصلح طلب اعتبار منع الذي + ِّاملصنف عن لفخيت اوهبذ 
 طلبه يكون فال ،للتمليك الصلح نّتضم ملعد الطالب؛ ّملكية بعدم ًإقرارا
ّما أ ،الصلح طبيعة عن النظر ّبغض للتمليك، ًطلبا ليسّ ألنه ؛ًإقرارا

 للتمليك، طلب بعوض العني عىل الصلح طلبّأن : فريى + األصفهاين
 ًإقرارا جيعل فال ،والتسامل التنازل عىل ًاّمبني يكون قد الطلب هذاّ أن ّإال

 .ًمعتربا ًإقرارا لكان ذلك ولوال للعني، الطالب كّمتل بعدم
 الصلح وطلب الصلح، يف العني عىل العوض طلب بني قّيفر فهو لذا

 كام ،للعني الطالب ّملكية عدم عىلّيدل  ال ّولاأل عترباف ،ٍبعوض العني عىل
 عطيهي أن عىل ٌزيد فصاحله له،ّ أهنا ٌزيد عىّواد دار، عىل عمرو ىلاستو لو

 .الدار هلذه زيد ّملكية عدم عىل ذلكّيدل  فال ،الدار عن ًعوضا
 من التمليك كون :أي( كذلك األمر كان لو: يقال ال«: + قال 

 الصلح طلب لكان )فوائده من ال ،حقيقته يف وداخل الصلح اتّتعلقم
 ٌإقرار اإلسقاط وطلب ،ّلكيةاملب ٌإقرار التمليك طلب ّأن إذ كام؛ ًإقرارا

 عىل املساملة أو ،ّلكيةاملو التمليك عىل املساملة طلب كذلك بالثبوت،
 عىل العني قبل عن الصلح طلب كان إن: نقول اّألن .والسقوط اإلسقاط

 ّملكية داللة هلذا الطلب يف مورد التنازع عىل عدم إذ ال؛ إشكال، فال ء يش
ّأن ّ إال لعني للطالب، وإن كان طلب الصلح عىل عني بعوض فهو إقرار،ا
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عربة بام  ال :تكون عىل املساملة عىل قطع النزاع، فحينئذّ ربام وجهة الصلح
 .)١(»العبارة يرتاءى من

  دخول القرض   ا عر ف: اإلش ل ا امن
 للبيع، تعريفه عىل + ِّاملصنف وردهأ الذي األخري اإلشكال هوو

 . األغيار دخول من ًمانعا كونه وعدم ،التعريف يف القرض دخول :اهّمؤدو
 لو كام ،بعوض عني متليك عليه يصدق القرض ّأن: ذلك وتوضيح

ًمنا ًمراَع ٌزيد قرضَأ  املال ّيملك املقرضّ فإن ًمثال، دينار مائة أو احلنطة، من ّ
 ًاناّجم ليس التمليك وهذا ،ًمالكا بصفته املقرتض فيه ّترصفوي للمقرتض،

 صاحبه إىل املال املقرتض يرجع أن وعوضه عوض، له بل ،عوض ودون
 البنوك متنحها التي القروض يف احلال هو كام ،األجل حلول أو املطالبة عند
 يقتضيه كام به ّترصفوي القرض كّيتمل املقرتض؛ إذ الراهن عرصنا يف

:  وعليه،ّتفاقاال حسب البنك إىل وإرجاعه هتسديد منّالبد ّ أنه ّ إالامللك،
 . التعريف يف فيدخل بامل، عني متليكّ أنه ًأيضا القرض عىل فيصدق
 ظاهر يف ًداخال القرض بقي«:  ـاإلشكال هذا تقرير يفـ  ِّاملصنف قال

 اإلشكال هذا هّتوج :+ هتعبري من يفهم امّورب البيع، تعريف يف أي ،»ّاحلد
 .ويبطله ًالحقا عليه يبجي سوفّ أنه ّ إالالتعريف، عن دفعه وعدم
 بتعريف اإلشكال هذا اختصاص عدم إىل االلتفات ينبغيّنه إ ّثم
 كتعريفه للبيع، األخرى التعريفات بعض عىل يرد أن يمكن بل ،+ الشيخ

 العقود، من القرض لكون ؛االنتقال عىل ّالدال بالعقد أو باالنتقال،
 العني نقل«بـ يفهتعر عىل يرد، ال نعم .والقبول اإلجياب فيه ويشرتط

                                                 
 .٧٠، ص١ ج:حاشية املكاسب )١(
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٣٣٨

 .)١(القرض يف خمصوصة صيغة اشرتاط لعدم ؛»املخصوصة بالصيغة
 وفرقه القرض حقيقة ببيان ،اإلشكال هذا عىل + الشيخ أجاب وقد

 نإو القرض ّإن :فيقول الفرق، لبيان شواهد ّعدة يذكرّثم  ومن البيع، عن
ّ أن ّ إالض،للمقرت املال كّيمل املقرض لكون ؛التمليك يف البيع مع اشرتك
ّ أن :وهو جوهري، بفارق البيع يف التمليك عن خيتلف التمليك هذا

  بأنوثمنها، العني بني واملعاوضة املقابلة وجه عىل يكون البيع يف التمليك
 للبائع، املشرتي يدفعه الذي الثمن قبال يف املشرتي، ملك يف العني تدخل
 وما ثمنها، يريد بل نيالع نفس يأخذ أن يريد ال للعني بتمليكه فالبائع
 لو ولذا ؛وعوضها العني تلك ثمن بل العني ليست املشرتيّ ذمة يف يدخل
 املشرتيّ ذمة يف يدخل ماّ فإن ،ًدينارا بخمسني دينار مائة قيمته ًكتابا اشرتى
 ّوإال عينه، ال الكتاب عوض :أي اخلمسون، هو به للبائع ًمدينا ويكون
 .دينار مائة يمتهق الذي بالكتاب له ًمدينا لكان

 التي العني نفس هو املقرتضّ ذمة يف يدخل ماّ فإن القرض، يفّأما 
 تلك بنفس ًمدينا يكون احلنطة من ًّامن اقرتض فمن عوضها،، ال اقرتضها
ّ أن :يعني وهذا املائة، تلك بنفس ًمدينا يكون دينار مائة اقرتض ومن العني،

 من متليك من ّمركب هوبل  ،العني عن عوض فيه ليس القرض يف التمليك
 أو املثل من يناسبها بام املقرتض عىل العني ضامن واشرتاطه املقرض،
 يعادهلا ما أو ،»هاُّرد وعليك دينار، املائة هذه كُكتّمل« :له فيقول القيمة،

 ورشط التمليك، إنشاء: إنشاءين إىل  المنح« القرض فيكون قيمة، أو ًثالِم
 .)٢(»بينهام معاوضة إنشاء ال ،الضامن

                                                 
 .٤٥١، ص٢ج:  األحكامحترير: راجع) ١(
 .١٦ص: هنج الفقاهة) ٢(
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 متليك هو بل ،بامل مال مبادلة أو التمليك، يف مقابلة القرض يف فليس
 هذا حقيقة عن خارج الضامن ورشط الضامن، برشط املقرض طرف من

 عن ًاخارج فيها العوض كون :من ةّاملعوض اهلبة يف ذلك قلنا كام ،التمليك
 بحيث ،ّلكيةبامل مبادلة هفي يكون الذي البيع بخالف وهذا التمليك، حقيقة

 .ّتقدم كام ،األخرى ّقق حتعدم مع تنيّامللكي منّ كل ّحققتتال 
: بقوله التقييد خالل من ،البيع تعريف من القرض فيخرج ،إذن

 يف العوضني منّ كل وكون املعاوضة، عىل ّمبني البيعّ أن تفيد إذ ؛»بعوض«
 ضّللمعو العوض تغاير املعاوضة صدق يف ويشرتط اآلخر، قبال
 اليشء يكون نأو ،ّاملعوض نفسه هو العوض يكون أن يعقل فال ،دمهاّوتعد
 ّالذمة يف يدخل ما ّ؛ ألنالقرض يف رّمتوف غري القيد وهذا نفسه، عن ًعوضا
 ٍآن يف ًضاّومعو ًعوضا تكون أن ّصحي فال ،العني نفس هو يضمن وما فيه

 .واحد
 كّيمل نأ هي فاهلبة القرض، وبني اهلبة بني الفرق ذكرناّ مما ضحّات وقد
ّأما  ضامنه، برشط كهّيمل نأ فهو القرضّأما  ،ًاناّجم ًشيئا هبّاملت الواهب
 ،للبائع العوض املشرتي متليك مقابل للمشرتي العني ّيملك نأفهو البيع
 الضامن، برشط متليك القرض؛ إذ بالتمليك العارية عن القرض يفرتقكام 
 هبا االنتفاع يباح بل ،العني متليك ندو لكن ضامن فهناك العارية يفّأما 
 .فقط

 فكيف للمقرض، بنفسها للعني ًضامنا املقرتض كان إذا: يتساءل وهنا
   ٍدار لبناء ًماال يقرتض فمن حاجته؟ هبا ويقيض فيها، ّترصفي نأ له ّصحي

 من ّوالبد املال، هذا لعني ًضامنا كونه مع القرض هبذا ينتفع كيف  ـًمثالـ 
 ينتفيال أ ذلك ومع األجل؟ حلول عند أو ،املطالبة عند هلصاحب إرجاعه
 احلاجة؟ استيفاء منه الغرض؛ إذ القرض من الغرض
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 اتّاخلصوصي هو ليس املقرتضّ ذمة يف يدخل ما ّأن: ابُوجي
 املائة هذه عني أو ،احلنطة من ّاملن هذا كعني املقرتضة، للعني ةّالشخصي
 ّذمته يف يدخل ما بل ،منها حاجته استيفاء للمقرتض ّصحي ال لكي دينار،
 ةّوالصنفي ةّالنوعي اتّاخلصوصي يف املقرتضة العني يساوي ما ّكيل هو

 من يساوهيا ما يضمن دينار املائة فمقرتض العني، تلكّ مالية يف املعتربة
ً كاميساوهيا ما يضمن احلنطة من ّاملن ومقرتض ة،ّوالكيفي ةّيّالكم حيث ّ 
 .دينه تسديد يف ّكيل الهذا أفراد من تارخي أن له ويمكن ،ًوكيفا

 الغاصبّ فإن ؛الغصب يف الضامن عن القرض يف الضامن يفرتق وهبذا
 ال :هنا ومن ة،ّوالنوعي ةّالشخصي اهتاّخصوصي ّبكل العني نفس يضمن
 دفع عليه وجيب ،ّترصفال أنحاء من ٍنحو ّبأي بالعني ّترصفي أن له جيوز
 يضمن املقرتضّ فإن ؛القرض بخالف وجودة،م كانت لو مالكها إىل العني

 جيوز ولذا ؛ةّالشخصي اتهّخصوصي دون ،اقرتضه ملا ةّالنوعي اتّاخلصوصي
 نفس يرجع أن عليه جيب كام ال له، ًمالكا ويعترب بالقرض، ّترصفال له

 .لديه موجودة كانت لوّ حتى املالك إىل العني
 :+ اخلوئي ّالسيد قال

 العهدة، إىل ةّالشخصي اتّاخلصوصي من هلا امب العني تنتقل الغصب يف«
 إلغاء مع العهدة إىل العني تنتقل القرض ويف ،بقائها مع ّردها جيب ولذا

ّ حتى االنطباق قابل ًاّكلي العهدة يف الثابت فيكون ة،ّالشخصي اهتاّخصوصي
 ،ًأصال معاوضة القرض يف فليس ها،ّبرد األداء جيوز ولذا ؛العني نفس عىل
 اهتاّخصوصي إلغاء مع املقرتض عهدة يف بثبوهتا العني ليكمت هوبل 

 . )١(»ةّالشخصي
                                                 

 .٣٧، ص٢ج: حمارضات يف الفقه اجلعفري) ١(
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 ويمكن«:  ـاإلشكال هذا عن اجلواب يفـ  + الشيخ قال وقد
 عىل ٌمتليك هو بل ،املعاوضة نفس ليس مفهومهّ بأن »القرض :أي« إخراجه
 .»هبام للعني معاوضة ال ،القيمة أو املثل ضامن وجه

  حقيقة  لبيع قرضال مغايرة   شواهد
 القرض وحقيقة البيع حقيقة بني الفرق + ِّاملصنف ذكر أن بعد
 ّ مماالقرض، يف جتري وال البيع، يف تشرتط التي الرشوط ببعض استشهد

 :هي الفروق وهذه العقدين، هذين بني اجلوهري الفرق عىلّيدل 
ًأوال   القرض   ا عاوضة ر ا ّقق  عدم: ّ

  الربا أو،املعاوضة ربا: حدمهاأ: قسمني إىل باالر انقسام الفقهاء ذكر
  .»النسيئة ربا« بـ عنه ّويعرب ،القريض الربا :خرآلوا املعاويض،

 كالُيّ مما العوضني كون هّققحت يف ويشرتط باملعاوضات، ّولاأل ّوخيتص
 كانا إذا كام ،التفاضل مطلق حيرم فال ،واحد ٍجنس من يكونا نأو يوزن،أو 
 املكيل من يكونا مل أو ًمثال، التمر من ٍّبمن احلنطة من ٍّكمن: جنسني من

 ،أخرى بقطعة معاوضتها ّصحي ّ فإنهالقامش، من قطعة يف كام ،واملوزون
 .فقتّات أو واملقدار اجلنس يف اختلفت سواء

 وكونه ،اجلنسني ادّاحت فيه يشرتط وال ًمطلقا، فيحرم القرض ربا يفّأما 
 احلنطة من ًّامن أو بدينارين، ًادينار يقرض أن وزجي فال ،يوزن أو ّعدُيّمما 

 . اجلانب هذا من ًمطلقا دليله يف احلرمة موضوع لكون ؛التمر من ّبمنني
 :وضابطه البيع، ربا: قسامن )١(عندهم الرباّثم «: الكرامة مفتاح يف قال

 أن :وضابطه القرض، وربا ؛والوزن بالكيل والتقدير اجلنس يف ّتفاقاال
                                                 

 .األصحابعند :  أي)١(
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 أو ًمكيال كان سواء الصفة، أو العني يف املقرتض عىل الزيادة هفي يشرتط
 .)١(»البيع ربا من ًموضوعاّ أعم فهو ال، أو ،ًموزونا

 القرض حقيقة بني الفرق عىل + ِّاملصنفّ استدل فقد :هنا ومن
 حكم جريان بعدمـ  املعاوضات من القرض كون وعدم  ـالبيع وحقيقة
 ما فيها شرتطال ًمعاوضة أو ًبيعا لقرضا كان ولو القرض، يف املعاوضة
 كون عدم عىل الربهنة :املقام يف ِّاملصنف فمراد املعاوضة، ربا يف ُيشرتط
 نفس ليس مفهومهّ بأن إخراجه ويمكن«: + قال؛ معاوضة البيع

 للعني معاوضة ال ،القيمة أو ،املثل ضامن وجه عىل متليك هو بل ،املعاوضة
 .»املعاوضة ارب فيه جيري ولذا ال هبام؛
  القرض   الغرر انتفاء اش اط عدم: ًثانيا

 عن بيع | ّالنبي هنى فقد الغرر، عدم :البيع يف املشرتطة األمور من
ْقد«:  ^عيل عن ،آبائه عن ،الرضا اإلمام عن روي حيث ؛الغرر َهنى َ َ 
ُرسول ُ ْعن | اهللا َ ِبيع َ ْ ِّضطر،ُامل َ َ ْوعن ْ َ ِبيع َ ْ ِالغرر َ َ َ  الفقهاء ستفادا وقد ،)٢(»ْ
 ًواردا احلديث كان وإن ،املعاوضات مطلق يف الغرر عدم اشرتاط :ذلك من
ّأما  ًومقدارا، ًوصفا بالعوضني العلم املعاوضات مطلق يف زميلف ،)٣(البيع يف

 املال بمقدار اجلهل مع القرض ّفيصح الرشط، هذا فيه يشرتط فال القرض
َاملقرض  ّصحفي بمقدارها، يعلم أن وند املال من حفنة قرضهأ لو كام ،ُ
 بمقدار يعلم أن املقرتض عىل يلزم كان نإو غرر، هناك يكون وال القرض
 ّقق حتيف ًرشطا ليس العلم هذاّ أن ّ إالصاحبه، إىل هّيؤدي لكي املال ذلك

                                                 
 .١٤، ص١٤ج: مفتاح الكرامة) ١(
 .٢٢٩٦٥: ، احلديث٤٤٨، ص١٧ج: وسائل الشيعة) ٢(
 .١٧ص: هنج الفقاهة: الحظ) ٣(
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 اقرتض، ما مقدار ّيؤدي أن املقرتض عىل ويلزم ًصحيحا فيكون القرض،
 باملال اجلهل يكون وال الطرفني، بني التصالح يقع علمه عدم حال ويف
 القرض مغايرة عىل شاهد وهذا البيع، بخالف ،القرض انعقاد من ًمانعا
 اآلثار يف ّالحتد املعاوضة وجه عىل ًمتليكا كان لو إذ ًمطلقا؛ واملعاوضة للبيع
َاملقرتض املال معرفة فيه ُشرتطالو املعاوضات، سائر مع  يف احلال هو، كام ُ

 . املعاوضات وسائر البيع
 الغرر :القرض يف جيري ال :أي ،»فيها ّاملنفي الغرر وال«: الشيخ قال
 العلم اشرتاط عدم :هوـ  الغرر انتفاء منـ  + هومراد .املعاوضة يف ّاملنفي
 العوض لذكر الشامل ،اجلهاتّ كل من الغرر دون فقط، القرض بامل

 فردهاأ قدّ أنه ّ إال،بالغرر مشمولة كانت وإن األمور هذهّ فإن به، والعلم
 .التكرار الغرر يف دخوهلا من فيلزم ذلك، بعد بالذكر

  القرض   العوض ذكر عدم: ًثا ا
 وهو للمعاوضة، القرض مغايرة عىل آخر ًشاهدا + الشيخ ويذكر

 ةّصح رشوط من ًرشطا كونه مع القرض، يف العوض ذكر اشرتاط عدم
 منّ فالبد ،املعاوضات يف ركنان العوضان؛ إذ وانعقادها املعاوضات

 القرض كون عدم عىل الرشوط يف املغايرة هذه ّفتدل العقد، متن يف ذكرمها
 . املعاوضات باب من

 ،العوض ذكر اشرتاط فيه جيري ال :أي ،»العوض ذكر وال«: + قال
 .املعاوضات سائر يف احلال هوكام 

  بالعوض العلم اش اط عدم: ًرابعا
 ُعدم :املعاوضات من القرض كون عدم عىلـ  ًأيضاـ  يشهد ّاومم
 لآلخر ماله شخص يقرض أن ّصحفي القرض، يف بالعوض العلم اشرتاط
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 وهذا ًا،ّقيمي أو ًاّمثلي ّذمته به اشتغلت الذي العوض بكون يعلم أن دون
 يعلم أن للزم كذلك كان لو إذ املعاوضات؛ من القرض كون عدم عىلّيدل 

 القيمة؟ أو ملثلبا ّذمته اشتغلت بامذا املقرتض
  لّا أ  من ا شيخ  راد

 عىل التأكيد :مرادهّ أن والظاهر ل،ّبالتأم كالمه آخر يف + الشيخ أمر
ّ مما أعمق جديد مطلب إىل اإلشارة يريد ّلعلهو والقرض، البيع بني الفرق
 تنطبق فال ،ًموضوعا املعاوضة عن خارج القرضّ أن :وهو ،ًسابقا ذكره
 العلم أو الغرر، انتفاء أو املعاوضة، ربا من هبا، ةّاخلاص األحكام عليه

 والقرض باملعاوضات، ةّاخلاص األحكام من لكوهنا وغريها؛ بالعوض،
ّ ذمة يف الداخلّن إ ؛ إذالقرض يف عوض وجود لعدم ؛ًأصال معاوضة ليس

 باب من ،األحكام هذه عليه تنطبق، فال عوضها العني ال نفس هو املقرتض
 .املحمول بانتفاء السالبة ال ،املوضوع بانتفاء السالبة
 ّحقق يتالقرض يف الضامنّ أن )١(الضامن باب يف سيأيت: ذلك بيان
 احلال هو كام ،قيمتها وال ،مثلها، ال املقرتض عهدة يف العني نفس بإدخال

ًمنا اقرتض فمن الغصب، يف  عني هو عهدته يف يدخل ماّ فإن احلنطة من ّ
 يدخل ماّ فإن الغاصب، وكذلك قيمته، وال مثله  ال،احلنطة من املقدار ذلك
 له جيوز ولذا ال ؛ةّالشخصي اهتاّبخصوصي العني نفس هوـ  ًأيضاـ  عهدته يف
 والقيمة املثل إىل يصار وال بنفسها، إرجاعها عليه ّويتعني بالعني، ّترصفال

 .رّالتعذ بعدّإال 
ـ  ًأيضاـ  القرض يف الضامنّ أن :الضامن باب يف الشيخ من ويظهر

 البابني هذين بني الفرقّ أن ّ إالالغصب، يف احلال هو، كام العني بنفس ّتعلقي
                                                 

 .٢١٢، ص٣ج: املكاسب: الحظ) ١(
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 بنفس ّتعلقي الضامنّ فإن ،قرضُامل برىض ّيتم كونه لحاظب القرضّ أن :يف
 ّبكل مضمونة العني كانت لو ّوإال اهتا،ّخصوصي إلغاء مع لكن العني

 .ّتقدمام  ك،فيها ّترصفال للمقرتض جاز ملا اهتا،ّخصوصي
 تعريفها ّصحي فال ،العني نفس هو القرض يف املضمون كان فإذا :وعليه

: هو القرض حقيقةّن إ بل ،»القيمة أو املثل ضامن وجه عىل متليك« اّبأهن
 يف ًاّكلي فتكون اهتاّخصوصي إسقاط مع املقرتض عهدة يف العني إدخال
 ويمكن ،القيمة ىلع تنطبق أن ويمكن ،العني عىل تنطبق أن فيمكن ،ّالذمة

 ال ،قريض اسرتجعت: قرضُامل قول املعنى هلذا ويشهد ،املثل عىل تنطبق أن
ّ فإن البيع، يف احلال هو كام ،قريض عوض وال املقرتض، عهدة يف أدخلته ما

 .مايل نفس ال ،مايل عوض أخذت: يقول البائع
 ليس املعاوضة؛ عن القرض خروج إىل ًإشارة لّالتأم فيكون :وعليه

 ًأصال، معاوضة ليسّألنه  بل ،عليه املعاوضة أحكام انطباق عدم داللةب
 جتري فال ،املحمول ال ،املوضوع بانتفاء السالبة باب من ّ فإنهّتقدم وكام
 بالعوض والعلم ،الغرر ونفي املعاوضة، كربا املعاوضات أحكام عليه

 .ًأصال معاوضة كونه لعدم األحكام؛ من وغريها العقد، يف وذكره
 املعاوضات عن ٌخارج ـ + ِّاملصنف برأي ـ القرضّن إ :ّيةّفن وبعبارة

 ص،ّبالتخص أو ،بالتخصيص خروجه بني األمر يدورّ أنه ّ إالإشكال، بال
 بالتخصيص، أحكامها بعض عليه جتري ال ولكن معاوضة هو هل: بمعنى

 ّتمسكال احلالة هذه مثل يف ثبت وقد ؟ًصاّختص املعاوضة عن خارج هو مأ
 وعدم يص،ّالتخص باخلروج والقول ،ّالعام ختصيص وعدم العموم بأصالة
 .ًصاّختص )املعاوضة( ّالعام أفراد من »القرض« املورد كون

 عن القرض خروج عىل التأكيد :لّالتأم من + الشيخ مراد فيكون
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 إليه ذهب كام ،األربعة باألمور االستدالل ةّصح يف دّالرتد  ال،املعاوضة
 . ذلك بيان وسيأيت قني،ّواملعل ّالرشاح بعض

  ز ادة و قيق
 ة،ّاملهم النقاط بعض بيان عند فّالتوق ينبغي البحث هذا هناية يف
 :ييل، كام نذكرها

  والقرض ا يع ب   ا صنف تفر ق   إش ل 
 القرض خروج من + ِّاملصنف أفاده ما عىل نيّحققامل بعض أشكل

 خيلو ال ّ بأنه ـالقيمة أو املثل ضامن جهو عىل ًامتليك بكونهـ  املعاوضات عن
 عىل التمليك( هذا يكون أنّ إما ؛ إذعليهام املوافقة يمكن ال وجهني أحد من
 ّكيل ضامن مقابل التمليك بأن يكون املقابلة، نحو عىل )الضامن وجه

 يصدق بل ،»معاوضة«ّ أهنا املعاملة ههذ مثل عىل فيصدق ،ّالذمة يف العوض
 .»بعوض عني متليك«ّ بأنه للبيع، ِّاملصنف ذكره الذي التعريف عليها
  بأنة،ّانيّاملج نحو عىل، بل بعوض ليس القرض يف التمليك كان نإو

 ضمن يف عليه يشرتط ُاملقرضّ أن ّ إالعوض، بدون العني املقرتض كِملَي
 الشخص لضامن معنى إذ ال معقول؛ غري فهذا البدل، يضمن أن :العقد
 بدون درهم املائة كّمتل قد فيكون املال، عني وجود مع ّسيام ماله، لنفس

 .للغري هلا ًضامنا يكون ذلك ومع ته،ّمالي يف ودخلت عوض،
 بينه الفرق يف ِّاملصنف أفاده ما ّوأما...«: + اإليرواين ّحقق املقال 
 أو املعاوضة، هو واقعه كون مع للعبارة تغيري ّجمرد هو ّفإما املعاوضة وبني
 بمعنى كان إن القيمة أو املثل ضامن وجه عىل مليكالتّ فإن ل؛معقو غري هو

 ّ فإنه؛ّولاأل هو فذلك ،ّالذمة يف عوض بإزاء ًمتليكا يكون أن عىل املقابلة
ًجمانيا مليكالت كان بل ،املقابلة بمعنى كان ال وإن ،ّالذمة يف بعوض ٌمتليك ّ، 
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 تكون، كام ارعّالش بحكم مشغولة ّالذمة تكون أن متليكه يف اشرتط وقد
 يكون أن يعقل ال ّ فإنهاين؛الث هو فذاك امنات،الض موارد يف مشغولة
 ّومما له العني فتكون عينه، قيام مع ّسيام ال،نفسه مللك ًضامنا الشخص
ًجمانا ملكها   .)١(»للغري العوض ّيؤدي أن عىل ،هلا ًضامنا يكون ذلك ومع ،ّ

  لّ لتأ  آخر وجه
 ذكرناه، ما غري آخر وجهـ  الشيخ كالم يفـ  لّالتأم مغزى لبيان كرُذ
 + ذكرها التي األربعة الوجوه ةّمتامي عدم إىل إشارة كونه :يف صّيتلخ

 القرض يكون أن يمكن؛ إذ املعاوضات من القرض كون عدم عىل للداللة
 وهذا األحكام، بعض يف املعاوضات سائر عن خيتلفّ أنه ّ إالمعاوضة،
 . املعاوضة عنوان عن القرض روجخل ٍكاف غري االختالف
 كون عدم عىل ذكر ما داللة عدم إىل إشارة هّلعل«: الفقاهة هنج يف قال
 يف املعاوضات أنواع اختالف جيوز؛ إذ املعاوضات من القرض
 .)٢(»األحكام
 ،القرض يف املعاوضة ربا جريان عدم من ذكره ما اّأم: ذلك وبيان
 بل ،املعاوضة ربا فيه جيري اللكن  معاوضة، القرض كونب يقال أن فيمكن
 عن خيرجه ذلك الّ فإن التفاضل، مطلق يشمل القرض خصوص يف الربا

 . املعاوضة عنوان
ًصاخمت املعاوضة ربا يكون: أخرى وبعبارة  املعاوضة، من ّخاص ٍبنوع ّ

 .النسيئة بربا ٌمشمول  ـًفرضاـ  القرض وهو منها اآلخر والنوع
                                                 

. + وئيد اخلّشكال السيإل وقد ناقش يف هذا ا،٧٤، ص١ج: حاشية املكاسب) ١(
 .)٦٧، ص٢ج: مصباح الفقاهة: راجع(

 .١٧ص: هنج الفقاهة) ٢(
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 ًاّخمتص يكون أن يمكن؛ إذ الكالم فسن فيه فيجري الغرر نفيّأما و
 القرض يف بثبوته القول إمكان إىل إضافة املعاوضات، من نوع دون بنوع
، + كالشيخ بالقرض، العلم اشرتاط :إىل األعالم بعض ذهب كام ،ًأيضا

 مثل ،بالصفة يضبط ما ال إقراض جيوز وال«: املبسوط يف قالحيث 
 إقراض جيوز ال«: التذكرة يف قال، حيث + مةّالعالو ،)١(»اجلواهر

 أو ،الوزن معلومة غري دنانري أو دراهم أقرضه فلو ّالرد، ّلتعذر املجهول؛
 أو ّمعني بمكيال قدرها أو ،الوزن وال الكيل معلومة غري طعام من ّقبة

 .)٢(»ّصحي مل الناس، عند معروفني غري ّمعينة صنجة
 املامثلة لكون ؛طاالشرتا عدم يكون أن فيمكن العوض، اشرتاطّأما و
 إىل حاجة فال ،القرض موضوع يف مأخوذة عوضه وبني ّالذمة يف ما بني

 ّ فإنه؛بالعوض العلم يف احلال وكذا ،ًأصال معاوضة كونه ينايف وال ذكره،
 مفهوم ّقق حتيف املرتكز من ّإن حيث ؛وحقيقته القرض ةّماهي بنفس حاصل
ّ إال غريه إىل ينتقل فال ،ّذمةال يف ثبت ملا العوض مماثلة :وموضوعه القرض
 .الطرفني من جديد ًبرضا

 ّملعلوميته ّفلعله العوض ذكر اعتبار عدم ّوأما«: + اليزدي ّالسيد قال
 فيه داللة فال ،قيمة أو ،مثلّ إما هو الذي امنبالض مليكالت من كونه بعد
 .بالعوض العلم إىل سبةبالن الكالم وكذا ،معاوضة كونه عدم عىل

 لذا ّولعله الوجوه، هذه يف  لهداللة لكن ال ّحق، املطلب أصل :وباجلملة
  .)٣(»لّأمبالت أمر

                                                 
 .١٦، ص٢ج: املبسوط) ١(
 .٤٨، ص١٣ج: تذكرة الفقهاء) ٢(
 .٦١، ص١ج: حاشية املكاسب) ٣(
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  أضواء   ا ص
 ةّاألولوي من واملراد البيع، تعريف :أي ؛»تعريفه فاألوىل«: + قوله •
 .غريه من تهّوأفضلي فقط التعريف ةّأولوي ال ،التعيني وجه عىل

 عند ـ ًعينا ّعوضامل كون للزوم ؛»بامل عني متليك«: + قوله •
 .العوض يفّ املالية واشرتاط غري، ال ـ واملشهور ِّاملصنف

 الواردة اإلشكاالت من ،»ّتقدمّ مما ء يش عليه يلزم وال« :+ قوله •
 .الفقهاء تعريفات عىل

 يلزم وال«: قوله عىل استدراك ،»...عليه يبقى نعم،«: + قوله •
 .»...عليه

 يكن مل« »ُكتّمل« بلفظ جياباإل جيز مل إن :أي ،»ّوإال«: + قوله •
 .للبيع ًمرادفا التمليك يكن مل :أي ،»له ًمرادفا
 .»ُكتّمل« بلفظ اإلجياب جواز :أي ،»هّنأ هّويرد«: + قوله •
 الدين بيع يشمل ال« املختار التعريف :أي ،»ّأنه: ومنها«: + قوله •
 صدق من مانع إذ ال؛ عليه هو من غري عىل بيعه دون »عليه هو من عىل
 .البيع هذا يف تمليكال

 يصدق فال ،»نفسه عىل ًماال يملك ال اإلنسان ّألن«: + قوله •
 .املذكور التعريف عن ًخارجا فيكون احلالة، هذه يف التمليك

 أقسام من الثاين القسم بيان يف »عرفت ما مع ـ وفيه«: + قوله •
 عىل ما« الشخص »ّمتلك ّتعقل من« البحث هذا يف »وستعرف« ،احلقوق
 الدين :يأ ،»سقوطه إىل« كّالتمل هذا مرجع يكون :أي ،»ورجوعه نفسه
 .الشخص :أي ،»عنه« ّذمته يف الثابت
 عن االستبعاد رفع :التنظري من غرضه ،»...كّمتل نظري«: + قوله •
 هو كام ،املدين عىل الدين بيع يف اإلسقاط وبدون ًقهرا ّالذمة يف ما سقوط
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 .يساويه ام كّبتمل ّالذمة يف ما سقوط يف احلال
 .ّالذمة يف ما :أي ،»وسقوطه« :+ قوله •
 ،»التمليك يعقل« ،»وفيه«: بقوله ّتعلقم »...مل لو نهأ«: + قوله •
 يف »البيع يعقل مل« عليه، هو من عىل الدين بيع يف التمليك يصدق مل لو :أي
 أو انتقال، أو ،نقل أو ،مبادلة أو ،متليكّ بأنه البيع فّعر سواء الفرض، هذا

 التمليك، نّيتضم مل إذا الدين، بيع يف صادقة غري هاّوكل وقبول، إجياب
 بتعريف ًاّخمتص وليس التعريفات،ّ كل عىل ًواردا اإلشكال هذا فيكون
 .فقط الشيخ
 بني التالزم هذا ألجل :أي ،»...الدين فخر قال ولذا«: + قوله •
 .والتمليك البيع

 هبذه لبيعا فّعر منّ كل ّأن مع »البيع يعقل فال«: + قوله •
 .عليه هو من عىل الدين بيع ةّصحب ّقرأ التعريفات

 التي املعاطاة عن ًحرتازاا ،»باملعاطاة التمليك يشمل«: + قوله •
 .ّفإن التعريف ال يشملها فقط، ّترصفال إباحة هبا يقصد
 وليس »ّضمني« الرشاء يف :أي ،»فيه التمليك ّنإ«: + قوله •

 يشمل فال ،االبتدائي التمليك هو التعريف من يظهر والذي ًابتدائيا،
 .الرشاء
 .بالرشاء النقض عن باجلواب :أي ،»...يظهر وبه«: + قوله •
 .األجرة وهي ،»العني متليك يتضمن«: + قوله •
 ينتقض إذ ال؛ غريها دون »ٍبامل العني عىل بالصلح«: + قوله •

 .العني غري عىل بالصلح التعريف
 ال ،التسامل هي الصلح ةحقيق لكون :أي ،»ولذا«: + قوله •

: يقال فال ،»املال إىل بنفسه ىّيتعد ال« املعاوضة وجه عىل التمليك
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 الدار، عىل أو ،املال عىل كُصاحلت بل ،الدار كُصاحلت أو املال، كُصاحلت
 كُكتّمل: قالُي كام ،بنفسه ىّلتعد التمليك، يعني حقيقته يف الصلح كان ولو
 .الدار
 .التمليك هو ليس: قوله عىل ستدراكا »نعم«: + قوله •
 ّتعلق إذا :أي ،»ٍبعني ّتعلق إذا للتمليك ّمتضمن هو« :+ قوله •

 آلخر، داره متليك عىل صالح لو كام ،العني متليك يفيد ّ فإنهبعني، الصلح
 يف احلال هو كام ،املقابلة وجه عىل العني متليك نفس :أي ،»نفسهّ أنه ال«

 .البيع
 الصلح حقيقة كون عىل :أي ،»هذا عىل ّيدلك والذي«: + قوله •

 »منفعة أو« كالدار »ًعينا باملال ّتعلقي قد الصلح ّأن« ،التمليك، ال التسامل وه
 متليك وهي البيع، فائدة نفس فيفيد :، أي»التمليك فيفيد« ،الدار كسكنى
 .املنفعة متليك وهي اإلجارة وفائدة العني،
 بني والفرق ،للكتاب كمطالعته »به باالنتفاع ّتعلقي وقد«: + قوله •
 عرض فهو االنتفاعّأما  العني، اتّحيثي من ةّحيثيّ أهنا :واالنتفاع املنفعة
 .باملنتفع قائم

 وإباحة »التسليط ّجمرد وهو العارية، فائدة فيفيد« :+ قوله •
 .التمليك دون ّترصفال

  فقط، لإلسقاط القابلة »باحلقوق« الصلح »ّتعلقي وقد«: + قوله •
 .هلام القابلة غري احلقوق دون ،االنتقالو لإلسقاط القابلةأو 

 ،غريه أو التمليك نّيتضم أن دون »التقرير ّجمرد فيفيد«: + قوله •
 .عليه تصاحلا ما وإمضاء تقرير ّجمردبل 

 املفاداة هذه منّ كل عني هي الصلح حقيقة كانت فلو«: + قوله •
 ا،انتقاهل أو احلقوق وإسقاط ،والعارية ،اإلجارةو ،البيع من »اخلمسة
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ًلفظيا ًمشرتكا« الصلح :أي ،»كونه لزم« والتقرير،  بني جامع وجود لعدم ؛»ّ
 مل إذ ؛»البطالن واضح وهو« ،حقائقها يف املختلفة ّعتباريةاال فاهيمامل هذه
 .ٌحدأ عهّيد

 ،»التسامل وهو آخر، ًىمعن مفهومه يكون أنّ إال َيبق فلم«: + قوله •
 فيكون ،الصلح هبا ّتعلقي نأ مكني التي املعاين هذهّ كل يف حمفوظ وهو

 فائدة موضعّ كل يف فيفيد« استعامله، موارد بني ًاّلفظي، ال ًاّمعنوي ًمشرتكا
 ّتعلقامل هلذا يكون أن دون ،»هّتعلقم يقتضيه ما بحسب املذكورة الفوائد  من

 .الصلح حقيقة يف ٌدخل
 حال يف ـ الصلح مفهوم كون عدم من :أي ،»هنا ومن«: + قوله •
 .التمليك إنشاء هو ـ بعوض ٍعني بتمليك هقّتعل

 لو، كام »اخلصم من« الصلح طلب :أي ،»طلبه يكن مل« :+ قوله •
ّ يدل وهذا ،»ًإقرارا« بعوض الدار متليك عىل الصلح اخلصمني أحد طلب
 بل ،بعوض التمليك هو املورد هذا يف الصلح حقيقة كون عدم عىل

 ًإقرارا اخلصم من الصلح طلب لكان كذلك كانت فلو ّوإال التسامل،
 وال املالك، غري من التمليك لطلب معنى إذ ال للعني؛ اخلصم ّملكيةب

 .ًإقرارا يعترب ّ فإنه،»التمليك طلب بخالف«. بذلك أحد يقول
 النقض مقام يف :أي ،»هنا هبا واملراد ،ةّاملعوض اهلبة ّوأما«: + قوله •
 كُوهبت«: الواهب قولبأن ي ،»العوض فيها شرتطا ما« البيع تعريف عىل
 فيها اشرتط ما« بـ اهلبة دّوقي ،»الدراهم هذه هتبني أن عىل الكتاب هذا

 ّولكن العوض، فيها يشرتطالتي ال  ةّاملعوض اهلبة عن ًاحرتازا ؛»العوض
 البيع؛ تعريف عىل هبا نقضُي فال ،إلحسانه ًاّرد ؛للواهب ًشيئا هيب هبّاملت

 .»بامل عني متليك« عليها ليصدق ،بلةقاامل بعنوان اإلعطاء كون لعدم
 بني »املقابلة جهة عىل بعوض ٍمتليك إنشاء فليست«: + قوله •
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 إذا :أي ،»ّوإال« ،اهلبتني بني املقابلة منها يقصد بل ،ّاملعوضو العوض
 هبّاملت »أحدمها ّمتلك يعقل مل« املقابلة، جهة عىل بعوض ًامتليك كانت

 للعوض :أي ،»لآلخر« الواهب »راآلخ ّمتلك دون من العوضني ألحد«
 أن قبل الواهب، إليه وهبه ما كّيتمل أن ّصحي ال هبّاملتّ أن :أي ،اآلخر

ّ أن مع املالني، بني املعاوضة مقتىض ذلك ّ؛ ألنللواهب العوض هو ّملكُي
 ّقق حتعىل ّتوقفي أن دون ةّاملعوض اهلبة يف هبّاملت كّمتل عىل فقواّات الفقهاء
 .املالني بني املعاوضة كون عدم عىل دليل افهذ منه، اهلبة

 لـ الواهب »ّمتلك عدم« الفقهاء :أي ،»ظاهرهم ّأن مع«: + قوله •
 ّملكية بّيسب اهلبة ال عقد فنفس ،»اهلبة املوهوب ّمتلك ّمجردب العوض«

 عىل له ّملكيته ّتوقفت بل ،للهبة املوهوب كّمتل ّمجردب للعوض الواهب
 العوض كّيتمل البائعّن إ ؛ إذالبيع عقد بخالف ة،اهلب لعقد هبّاملت إنشاء

 قبل من جديد عقد إنشاء عىل ّتوقفي وال ض،ّللمعو املشرتي كّمتل ّمجردب
 .املشرتي

 ةّاملعوض اهلبة يف العوض رشط ّأن :أي ،»األمر غاية بل« :+ قوله •
 الرشط هذا بهّيسب ما غاية بل ،األوىل اهلبة بنفس العوض كّمتل بّيسبال 
 الرشط بواسطة عليه الواجبة اهلبة نجازإب »العوض ِّيؤد مل لو ّاملتهب ّأن« هو

 ال ،الرشط فّختل خيار بموجب ،»هبته يف الرجوع« ّحق »للواهب كان«
 .ًذاتا اهلبة عقد جواز باعتبار
 باالشرتاط ةّاملعوض اهلبة كون عدم من »فالظاهر«: + قوله •

 باالشرتاط ةّاملعوض »اهلبة يف املشرتط التعويض ّأن« :التمليك يف معاوضة
 كونه يف« اإلحسان باب من يكون والذي »فيها املشرتط الغري كالتعويض«

 وقوع :أي ،»وقوعه به قصدُي« ،األوىل باهلبة التمليك عن »ًّمستقال ًمتليكا
 املعاوضة حقيقة ّأن ال« ،األوىل اهلبة عن »ًعوضا« املستقل التمليك هذا
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 اهلبة باب يف العوض: ومها ،»العوضني من ّ كليف مقصودة واملقابلة
، ال اهلبتني اتكل يف هبّاملتّ فإن باإلحسان، ةّاملعوضو باالشرتاط، ةّاملعوض
 به يقصد ال :أي األوىل، باهلبة كهّمتل ّعام ًعوضا يشء من هيبه ما وقوع يقصد
 اهلبة يف نشئهُي الذي ّاملستقل التمليك وقوع يقصد بل ،عنه ًعوضا وقوعه

 ً ّمستقال ًامتليك فيكون األوىل، اهلبة يف له الواهب متليك عن ًعوضا انيةالث
 كام ،واحد متليك يف عوض مقابل يف عوض ال ،آخر ّمستقل متليك قبال يف
 يشملها ال وهبذا اهلبة، يف منتفية العوضني بني فاملقابلة البيع، يف احلال هو

 .العوضني بني املقابلة فيه خذأ قد؛ إذ »بامل عني متليك«ّ بأنه البيع تعريف
 واملقابلة املعاوضة حقيقة كون :أي ،»ذلك ّيتضح كام«: + قوله •
 ةّاملعوضو باالشرتاط ةّاملعوض اهلبة منّ كل عويض يف مقصودة غري

ّنه إ إذ ؛»األوىل اهلبة ضمن يف املشرتط الغري التعويض بمالحظة« باإلحسان
 هبّاملت كّمتل ّتوقفي ال كام ؛وىلاأل اهلبة ةّصح عليه ّتوقفت ال ّمستقل متليك
 املشرتط التعويض بني فرق فال ،التعويض هذا ّقق حتعىل األوىل للهبة

 .الثاين دون ّولاأل يف الرشط خيار ثبوت يفّ إال وغريه،
 من ّوكل البيع بني التفريق يف »ذكرناّمما  ّقق حتفقد«: + قوله •

 .البيع يقةحق عن حقيقتهام باختالف ة،ّاملعوض واهلبة الصلح
ُملكت(: قال فلو«: + قوله •  مضمونّ ألن ؛»ًبيعا كان) بكذا كذا كّ
 البيع نشأأ قد فيكون بعوض، التمليك غري آخر ًشيئا ليس الصيغة هذه
 .انعقاده يف إشكال فال ،لإلنشاء قصده مع الرصيح، بلفظه
ّ ألنه ؛»قصدمها وإن ،ّمعوضة هبة وال ،ًصلحا ّيصح وال«: + قوله •
 يف ًظاهرا اللفظ يكون أن ـ القصد إىل إضافة ـ العقد ةّصح يف يشرتط
 إذ ال؛ البيع يف رصيح هنا والتمليك ه،ّضد يف ًظاهرا ال ،عنه ًوكاشفا ،املراد
 ًبناء هذا ،اهلبة وال ،الصلح به ينعقد فال ،+ الشيخ أفاد، كام له آخر معنى
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 .العقود ألفاظ يف الرصاحة اشرتاط عىل
 .»به يقعان فال«: قوله عىل اكاستدر »نعم«: + قوله •
 بغري« واهلبة الصلح :أي ،»بوقوعهام قلنا لو نعم،«: + قوله •
 ّتوجه« ،املراد يف ظهورها مع والكنايات، املجاز من »الرصحية األلفاظ

 .»قصدمها مع هامّققحت
 + الغطاء كاشف جعفر الشيخ :هو القائل ،»قيل فام«: + قوله •

 أو ة،ّاخلصوصي عدم أصالةّ إما منه رادوامل ،»األصل هو البيع ّأن من«
 متليك يف« ،عقالءوال عرفال لدى الغالب الفرد هو البيع وكون الغلبة،
 واهلبة الصلح البيع بني ًاّمعنوي ًمشرتكا كونه مع »بالعوض األعيان
 »ةّاملعوض واهلبة الصلح عىل ّفيقدم« ،+ الغطاء كاشف يقول، كام ةّاملعوض

 عىل يحملف اهلبة، أو الصلح يقصد ومل ،»كُكتّمل« فظبل العقد أوقع لو فيام
 .»قيل فام«: قوله يف املوصول لالسم خرب :»ّتأمل ّحمل«. ًبيعا وينعقد البيع،
 صاحب كالم يف لّالتأم لوجه بيان »...عرفت ملا«: + قوله •

 »غري البيع ال هو بالعوض األعيان متليك ّأن من« ّتقدم ما وهو الغطاء،
، ال ًجمازاّ إال غريه يف يستخدم وال البيع، يف حقيقة بعوض التمليك فيكون
 .قرينة بال إليه يصار
 إرادة واحتمل )بالعوض التمليك( بلفظ أيت لو نعم،«: + قوله •
 فيحكم احلقيقي، املعنى عىل محله اللفظي األصل مقتىض كان حقيقته غري

 نم قصد بأن يكون ،+ الغطاء كاشف ملراد احتاميل توجيه ،»بالبيع
 التمليك، من الثالثة العقود أحد إرادة يفّ شك لو ما احلقيقة أصالة األصل
 .غري ال ،احلقيقي املعنى هو كونه البيع؛ عىل فيحمل

 القائل مراد ليس املعنى هبذا األصل ّأن :الظاهر ّلكن« :+ قوله •
 الصلح مفهومي عن ومتييزه البيع مفهوم حتديد مقام يف لكونه ؛»ّتقدمامل
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 التمليك يف ًىمعن الثالثة املفاهيم هذه اشرتاك حول كالمه فيكون واهلبة،
 األصول من لكوهنا احلقيقة؛ أصالة األصل من مراده يكون فال ،بعوض
  .الثبوت، ال واإلثبات الداللة عامل يف للمراد نةّاملعي

 من واألخري الثامن إلشكالا بيان »...القرض بقي«: + قوله •
 فيشمله ،»ّاحلد ظاهر يف ًالداخ« + فِّاملصن تعريف عىل اإلشكاالت
 املقرتض ّيملك املقرض إذ ؛عليه بعوض العني متليك لصدق التعريف؛

ّ أنه مع األجل، حلول أو املطالبة عند إليه هّيؤدي الذي العوض قبال يف ًعينا
 ّبأن« التعريف عن القرض: أي ،»إخراجه ويمكن«. ًقطعا البيع عن خارج
 .البيع يف احلال هو، كام »ضةاملعاو نفس ليس مفهومه

 فالفارق القيمة، أو باملثل :أي ،»هبام للعني معاوضة ال«: + قوله •
 دون البيع يف العوض ووجود املعاوضة، مفهوم يف والقرض البيع بني

 .القرض
 املقابلة وجه عىل ًامتليك القرض كون لعدم :أي ،»ولذا« :+ قوله •

 .واملعاوضة
 :أي ،»فيها املنفي الغرر« القرض يف جيري ال :أي ،»وال«: + قوله •
 يف احلال هو كام ،الغرر انتفاء القرض يف يشرتط ال :أي املعاوضة، يف

، كام العوض ذكر القرض يف يشرتط ال :أي ،»العوض ذكر وال« ،املعاوضة
  ـًأيضاـ  القرض يف يشرتط ال :أي »به العلم وال«. املعاوضة يف احلال هو

 األحكام يف االختالف وهذا املعاوضة، يف الاحل هو كام ،بالعوض العلم
 فال ،ًحقيقة املعاوضات من كونه عدم عىلّ يدل واملعاوضة القرض بني

 يف ًظاهرا لكونه ؛»بامل عني متليك إنشاء«: بأنه البيع تعريف يشمله
 .واملقابلة املعاوضة
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 املعاوضة عن خارج القرضّ أن :إىل إشارة »لّفتأم«: + قوله •
 فال ،عوضها وليس املقرتض، عهدة يف العني نفس إدخال هلكون ؛ًموضوعا
 عن باختالفه التعريف عن إخراجه إىل حاجة وال ًأساسا، فيه عوض

 .األحكام بعض يف املعاوضة





 
 
 
 
 

 

  ا سألة ا ا ة
  استعماالت الفقهاء  لبيع

 املسألة بيان •
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 االستعامالت هلذه ِّاملصنف مناقشة •
 وحتقيق زيادة •
 ّالنص عىل أضواء •





 
ُا صنف قال   +:  
 َمن ِوغ ه )ُبعت( صيغة   ا أخوذ  لبيع ٌتعر ف :ذكرنا ما  إن  ثم
 ما َغ  َأخر ٍمعان   ُاستعما  ناَع  َقارب نَم ِبعض نِم ُو ظهر ،ِاتّا شتق

 و  ه ا ش ي، ِك بتمل ِبه تعق ِ  ط ْل ن ،ُا ذكور ُا مليك: هاُأحد :َذكر
 ِا يع ِتعر ف   ِبالقبول ِب ا عق َقيد َأخذ ُ حيث؛ شا نا ُبعض َنظر

ُولعله ،ِا صطلح  ِةّصحو ْ بل،ِا لفظ َمن ِبالقبول ِا قرون ِا مليك ِ بادر ّ
ِجردا  ِعن ِا سلب ُما  ٌفالن َاعب(: يقال و ذا ال ؛ّ  ِقد َي ون ْأن َبعدّ إال ،)َ
ُ أنه):ما  ُبعت(: القائل قول نِم و ستفاد ه،ُغ  ُاش اه ُأنه ال ،ُهغ  ُاش اه ّ ّ 
  .ْفقط َا يع َأوجب

 َمن ُيظهر كما ،ُاالنتقال َوهو ،ِوالقبول ِباإل ا َنِم ُا اصل ُاألثر: ا ا 
  . ِوغ ه ِا  سوط

ِا ر ب ِقدالع ُنفس: ُا الث
َعرف ْمن ُينظر و  ه ،ِوالقبول ِاإل اب َمن ّ ّ 

ُاتفاق ُالظاهر ِ بل:َقال. ِبالعقد َا يع  ِأبواب ِعناو ن   ا ع  هذا ِإرادة   ْهمّ
 طر  ِألحد ًإسما ِاألصل   َ  ْل ست ال  هاِوشبه ِاإلجارةّ ح  ،ِا عا الت

  . ِالعقد
ُ أنهُفالظاهر ،ِ لقبول ِبّا تعق ِ اباإل  بمع ُا يعّأما : ُأقول  ًمقابال َل س ّ

ِول أل ِ إرادة   ِالقر نة ِقيام ِممقا   ُا لفظ ِ إ هَان ف ٌفرد َهو ماّو ن ،ّ
ِجردا  ِاإل اب   َثمرة  الْإذ ؛ا ثمر ِاإل اب  َأرادّ إنما ،)عتب(: ِا خ  ُفقول ،ّ
َا قيد َاإل اب  ِاإل اب   ٌ ستعمل َا يعّ أن  ال،ا ارج َمن ٌ ستفاد ُفالقيد ،ّ

 َمع ها،ِوشبه )ِا مليك(و )ِاإلبدال(و )ِا قل( ُلفظ َو ذ ك ،ِ لقبول ِبّا تعق



  بحوث يف فقه عقد البيع............................................................................... 

 

٣٦٢

ُأنه ُقق  ،ْنعم. معناها   ٌدخل ُ  ِالقبول َبّتعق   بأن أحدْيقل  م ّ  ِالقبول ّ
 ،ِاألثر ِعن ُا أث   نفكي  الْإذ؛ ِا اقل ِنظر   ال ،ا ارِج   ِ النتقال ٌ ط

 ِواالن سار ِا ك  ال ،ِوا وجوب ِاإل اب ِقبيل ْمن ،ًمع  ِ ساو ه وما ُفا يع
ْفتأ ل ـ ٌبعض ُلهّ ي كما ـ ّ.  

 ًفضال ،ِا صطلح ِا يع مع    ِا ذكور ِالقيد ِأخذ ُضعف ُيظهر ُومنه
  . معانيها َ أحدَعلُ  ْأن ْعن

 ،ِالعرف   وال ِا لغة   ْيوجد ْفلم ،ُاالنتقال َوهو ِراألث  بمع ُا يعّأما و
  .  لم سوطً تبعا ٍ اعة ِتعر ف   َوقع ماّو ن

ُيوجه ْوقد : أع  ،ِ لمفعول  ا ب  َمن ُا صدر ِا حدود ِبا يع َا راد   بأن:ّ
ٌت لف وهو ،)ّا بيعية(   . ٌحسن ّ

َ  حْفقد ،ِالعقد  بمع ُا يعّأما و  ِعليه ُإطالقه   بأن:& ا ا  ُا شهيد ّ
 ا شارع؛ ِنظر   ُا اصل ُاألثر َهو َبّا سب   أن:ُوالظاهر. ِةّا س بي ِلعالقة ؛ٌ از
ُ أنهْمن َعرفت  ا ؛ا وجب فعل ْمن ُا اصل ُا قل ال ،ِالعقد ِعن ُبّا سبّألنه  ّ 

ٍتوقف ِدون ْمن ِا وجب ِإ شاء ِبنفس ٌحاصل
 ِوجوب ِكحصول ،ٍ ء   ّ

ِمجردب ِاآل ر ِنظر   ِا  ب    .ِغ ه ِنظر   ا ارِج  ً واجبا ْي  ْ م ْو ن ِاأل ر ّ
 ،)ُا يع َ زم(: ْقو م ْمن والفتاوى ا صوص   َورد ما ُ يع َنظر هذا و  

  . َذ ك ِو و )ِعا ي   ُأقا ( ْ أو،)ب نهما َبيع ال( أو ،)َوجب( ْأو
ُيراد العقود َمن ُ علونه ا ي َا يع   أن:ُوا اصل  ِسما:  بمع ُا قل ِبه ُ

ِتوقفا  ،ِا شارع ِنظر   ِهّقق  ِاعتبار َمع ،ِا صدر
 ِاإل اب ِقّق    ّ

ًبيانية ْل ست ا ع  بهذا ا يع إ  العقد ُإضافةف ،ِوالقبول  انعقد(: يقال و ا ؛ّ
  .)ُا يع ُينعقد ال(و ،)ُا يع



 
  ةبيان ا سأل
 :أمرين بيان إىل املسألة هذه يف + ِّاملصنف ّتعرض

 ال ،املصدري بمعناه البيع هّنأو التعريف، يف البيع من املراد بيان :ّولاأل
 .يسمالا

 أخر، ٍمعان عىل إلطالقه تعريف من ذكره ما منافاة عدم بيان :الثاين
 :لوقا ،+ قابسامل صاحب هاذكر التي املعاين بعض املسألة هذه يف فنقل
 معنى من ذكره ملا منافاهتا عدم ثبتأو ،ناقشهاّثم  فيها، يستعمل البيعّبأن 
 . إن شاء اهللا األمرين هذين بيان إىل ّتعرضن وسوف ،التعريف يف

   ا صنفا راد من ا يع    م 
 فعل يكون الذي املصدري باملعنى البيع بني التفريقـ  سبق فيامـ  ّتقدم
 ؛واملشرتي البائع فعل جمموع يعني الذي االسمي ىباملعن والبيع البائع،
 عني متليك إنشاء«: هّبأن ـ العريف بمعناه ـ البيع + الشيخ فّعر أن بعد ولذا
 بمعناه البيع هو التعريف يف البيع من مقصودهّ أن املقام هذا يف ذكر ،»بامل

 هو الذي »اءالرش« قبال يف البائع، من يصدر الذي الفعل:  بمعنىاملصدري،
 البائع يقصده ما هو بل ،االسمي بمعناه البيع :املراد وليس املشرتي، فعل
 هو وهذا بامل، العني متليك إنشاء يريد  ـالبائع :أي ـ فهو ،»ُبعت«: بقوله
 .التعريف من املراد

 )بعت( صيغة يف املأخوذ للبيع ٌتعريف ذكرنا، ما ّإنّثم «: + قال
 من فاملقصود وغريها، »بائع«و »ُيبيع«و »َعبا«و »ِبع«كـ ،»اتّاملشتق من وغريه
 .البائع قبل من وإجياده البيع إنشاء :هو ات،ّاملشتق هذه مجيع

   العريف البيع اختصاص بيان :املقام يف + ِّاملصنف فمراد ،إذن
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٣٦٤

 من سيذكره ملا ًمتهيدا ؛البائع بفعلـ  »بامل عني متليك إنشاء«: هو الذيـ 
 .ذلك ومناقشة الفقهاء مكال يف للبيع أخرى استعامالت

  استعماالت أخرى  لبيع
 الفقهاء بعض ذكر التي املعاين من ّعدة بيان إىل ِّاملصنف ّتعرض

 استعامله عرصنا قارب من بعض من ويظهر«: + قال ؛فيها البيع استعامل
ّ أن املكاسب عىل ّاملعلقني ةّأجل بعض ذكر وقد ،»ذكر ما غري أخر ٍمعان يف

 سنة ّاملتوىف( )١(+ الغطاء كاشف جعفر الشيخ :هو عرصه قارب ّنمم مراده
 :وهو ،»األنوار مقابس« صاحب :مرادهّ أن الظاهرّ أن ّ إال،)هـ١٢٢٨

 .)هـ١٢٣٧سنة ّاملتوىف( + الكاظمي التسرتي اهللا أسد الشيخ ّحققامل
 يف الغطاء كاشف الشيخ ذكر فقد البحث، هذا إىل ثنانالا ّتعرض وقد
 وقد«: هّنص ما ـ للبيع ّالعالمة تعريف ذكر بعد ـ + مةّالعال لقواعد رشحه

 ،القسمني ِكال جمموع أو االنتقالني، أو العوضني، يف َالنقلني جمموع به رادُي
 النحو عىل عليهام ّدل ما أو والقبول، اإلجياب من بّاملرك العقد :أي

 اختالف نحو وعىل الكتاب، هذا يف به أريد ما يوافق مل وإن ،السابق
 قسمه، ّومرة قسيمه، الرشاء يقع ّفمرة باإلطالقات، ُاختلف لتعريفاتا

 . )٢(» ءهجز ّومرة
 كام ،+  املقابس صاحب هُتلميذ التفريع هذا يف الغطاء َكاشف وتبع

 .املعاين تلك منّ كل بيان عند كالمه نقل من ّيتضح سوف
 ِّاملصنف هاّعد للبيع، ٍمعان أربعة العلامن نهذا ذكر فقد :حال ّأي وعىل

 : ييل، كام +
                                                 

 .١٠٠، ص١ج: املكاسب والبيع؛ و٦١، ص١ج: السيد اليزديحاشية : الحظ) ١(
 .١٣٠ ص:ّرشح الشيخ جعفر عىل قواعد العالمة) ٢(
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  القبول ّقق    ط اإل اب: ّولاأل ا ع 
 إنشاء« :أي ،تعريفه يف + الشيخ ذكره ما نفس البيع معنى فيكون

 عىل البيع صدق يف ًدخيال يكون رشط إضافة مع ولكن ،»بامل عني متليك
 البيع؛ يصدق ال القبول ّحقق يتمل وما املشرتي، قبول وهو ،املعنى هذا

 ّحققيت ال الذي نفعالالا مقولة من :أي األضداد، من البيع لكون وذلك
 ـ القائل رأي بحسب ـ املعنى هذا يف البيع فيكون اآلخر، الطرف بقبولّإال 
: يقال فكام ال واالنكسار، الكرس يف كام ،واالنفعال الفعل مقولة من

 ُتبع«: القائل يقول أن ّصحي ال ،انكسارها بعدّ إال ،»اخلشبة كرست«
 قيدّ بأن القول صاحب واعترب املشرتي، من القبول ّقق حتبعدّ إال ،»داري

 .املعنى هلذا البيع لفظ وضع يف خذأ قد »املشرتي من القبول بّتعق«
 أن: حدهاأ: إطالقات البيع للفظ ّنإ«: + املقابس صاحب قال
 :عن عبارة املعنى هبذا وهو البيع، أوجد:  بمعنى)باع( مصدر يستعمل

 من كان ّاومل ،)١(ًتوليدا أو مبارشة ،ةّخاص املتعاملني أحد من ادرالص لالفع
بحيث  املبيع مالك يف اشتهر وإن فعليهام، منّ كل عىل إطالقه ّصح األضداد

 انضامم )٢(اإلطالقني كال يف ويشرتط فعله،ّ إال اإلطالق عند يتبادر يكاد ال
 :»بعت«: بقوله البيع بأوج ملن يقال فال ،الوجود يف واجتامعهام الفعلني

                                                 
 ّالتي ال يكون ترتب األثر فيها باختيار الفاعل، كإحراق النار،: ة هيّألفعال التوليديا) ١(

ّا ال تكون باختيار الفاعل، إنام ما يتمكّفإهن  أو ،ن الفاعل من إجياده هو تقريب النارّ
ب النقل ّأن يكون ترت:  هوًب توليداّ البيع يتسبّ فيكون مراده من أن: وعليه،إرضامها

 وهو ،ام البائع ينشئ ويوجد السببّ عن إرادة الفاعل، وإنًاليه خارجواالنتقال ع
 . دون اختياره،ب، وهو االنتقالّ املسبّحققاإلجياب والقبول، فيت

 . من البائع واملشرتيّ كل: بمعنى أوجد البيع عىل<باع> إطالق :أي) ٢(
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٣٦٦

 فيه احلكم بل ،اآلخر ومثله وقبوله، اآلخر قول ّينضم أن بعدّ إال ،باعّأنه 
 ،الوضع صلأ يف ميمةالض اعتبارّ إال اإلطالق هذا حلرص وجه وال ،ظهرأ

 ّ فإنهواملطاوعة، والتأثري واالنفعال الفعل مقولة من هو ما يف الشأن هوكام 
 كالكرس اآلخر، حصول بعدّ إال حدمهاأ عىل ّالالد اللفظ يطلقال 

 .)١(»...ذلك ونحو واالنكسار
  ا ع  هذا ّةأدل

 عىل به ّيستدل أن يمكن ماـ  القائل كالم توجيه يفـ  ِّاملصنف ذكر وقد
 :ومها املعنى، هذا يف احلقيقة عالئم من عالمتني ّقق حت:وهو املعنى، هذا

 فيه ّحقق يتما هو إطالقه ندع البيع من يتبادر ما ّإن حيث ؛التبادر .١
 :منه يتبادر ماّ فإن ،»داري ُبعت«: القائل قول يف كام ،ًمعا والقبول اإلجياب

 .البائع من التمليك إنشاء ّجمرد ال ،املشرتي من القبول ّققحت
 املشرتي من قبول فيه يكون ال الذي البيع ّإن حيث ؛السلب ةّصح .٢

ًعمراّ أن ّ إالداره، بيع زيد نشأأ فلو عنه، البيع عنوان سلب ّصحي  ،يقبل مل َ
 . داره باع ًزيدا ّإن: يقال وال البيع، يصدقفال 

 بل ،اللفظ من بالقبول املقرون التمليك لتبادر هّولعل«: + الشيخ قال
 أن بعدّ إال ،)ماله فالن باع(: يقال وهلذا ال ،ّجردامل عن السلب ةّصحو

 اشرتاهّ أنه ،)مايل بعت(: القائل قول من ويستفاد غريه، اشرتاه قد يكون
 .»فقط البيع أوجبّأنه  ال ،غريه

  والقبول اإل اب   ّبا  ت األثر: ا ا  ا ع 
 من ئالناش األثر :هو للبيع خرآلا املعنى ّأن :+ املقابس صاحب ذكر
 منه ويراد داره، زيد باع: فيقال نتقال،الوا النقل هوو والقبول، اإلجياب

                                                 
 .١٠٧ص : مقابس األنوار )١(
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 ال ،الرشعي أو العريف النقل وهو ،البيع عىل بّاملرتت األثر خصوص
 الدار نقل :أي ،ًمعا أثرمها بل ،هب بّاملتعق وال ،القبول عن ّجردامل اإلجياب
  .املشرتي إىل البيع بواسطة
 بّاملرتت األثر: ثالثها«:   ـاملعنى هذا بيان يفـ  + املقابس صاحب قال

 مع والرشعيـ  ًمطلقاـ  العريف لالنق :وهو ًمعا، العقد جزئي ّقق حتعىل
 .)١(»باالعتبار وخيتلفان ًأيضا، باالنتقال عنه ّويعرب العقد، ةّصح

 فواّعر الذين الفقهاء بعض كلامت من ظاهرال هو البيع من املعنى وهذا
 ما يف + الطويس كالشيخ ،»...غريه إىل شخص من عني انتقال«بـ البيع
 وقد ،وغريهم ،+ّ احليل مةّوالعال ،إدريس وابن املبسوط، يف عنه ّتقدم
 .نفسه البيع ال أثر االنتقال بكون ذلك مناقشة ّتقدم
  العقد: ا الث ا ع 

 من بّاملرك البيع عقد نفس البيع من املراد يكون أن :هو اآلخر واملعنى
  .البيع عقد كتاب :أي البيع، كتاب: قالُي كام ،والقبول اإلجياب
 عن ّتقدم كام ،»بالعقد البيع ّعرف من ينظر وإليه«: + الشيخ قال

 باإلجياب البيع فّعر ّنمم وغريهم + ّولاأل والشهيد +ّ احليل ّحققامل
 .نيّاللفظي والقبول
 الفقهاء ّاتفاقـ  للبيع ثةالثال املعاين هذه ذكر ّـ عمن + الشيخ نقلّثم 

 كالبيع املعامالت، عناوين من ـ العقد وهوـ  املعنى هذا إرادة عىل
 . العقود أبواب وسائر ،اإلجارةو ،واملساقاة ،املضاربةو

 همّاتفاق الظاهر بل :)عرصه قارب من أي( :قال«: + ِّاملصنف قال
                                                 

 .١٠٧ص:  مقابس األنوار، الطبعة احلجرية)١(
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٣٦٨

 وشبهها اإلجارةّ حتى املعامالت، أبواب عناوين يف املعنى هذا إرادة عىل
 .»العقد طريف ألحد ًساما األصل يف هي ليست التي

 مراده ّأن :التفريع صاحب إىل )الفقهاء اقّاتفب( القول هذا نسبة ناُلّوتد
 الشيخ وليس املقابس، صاحب + الكاظمي ّحقق املهو عرصه قارب ّنمم

 ،العقود أقسام يف التفريع هذا إىل األخري ّتعرضي مل؛ إذ + الغطاء كاشف
 بباب ألصق ًال ـوقبو ًإجياباـ  العقد«:  بمعنىالبيع ّإن: بالقول اكتفىبل 

 الكالم بسط الذي املقابس صاحب بخالف ،)١(»الفقهاء ومذاق ،املعامالت
 .ذلك توضيح سيأيت، كام العقود أقسام بيان يف

  إشارة إ  تقسيم عناو ن ا عا الت
 املعامالت باب يف العقود ألفاظ من املرادّ أن + ِّاملصنف ذكر أن بعد

 إىل اإلمجال بنحو أشار ني،ّياللفظ والقبول اإلجياب : بمعنى،العقد :هو
 املعامالت عناوين بيان يف ،+ املقابس صاحب إليه ّتعرض ّمهم مطلب

 :أقسام ثالثة عىل تكون املعامالت عناوين ّأن :ذكر، حيث وتقسيمها
 كام ،بالطرفني ئهمبد قيام عىل له املوضوع بمعناهّ يدل ما :ّولاأل القسم

 ،واملكاتبة ،واملساقاة ،واملسابقة ،كاملزارعة ،املفاعلة باب من ًمصدرا يكون
 هذين ّأن :الواضح فمن ِكالقراض، ،ِالفعال أو وغريها، واملضاربة
 ًعنوانا املصدران نهذا ُجعل فإذا املبدأ، يف االشرتاك عىل نّيدال املصدرين
 املوجب من الفعل صدور عىل بوضعه ً ّداال العنوان يكون ،للمعاملة
 بطبيعة املشاركة عىل  ًّالدا يكون ما ًأيضا القسم هذا يف ويدخل ًمعا، والقابل

 امّهنإ؛ إذ والرشكة كالصلح املصدرين، هذين وزن عىل يكن مل وإن ،ئهمبد
                                                 

 .١٣١ص: رشح الشيخ جعفر) ١(
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 من القسم هذا كون يف إشكال وال ،واحد طرف من يصدران ام البطبيعته
 .القبولو اإلجياب منه يراد املعامالت عناوين

، ال عقدال طريف ألحد ًموضوعا املعاملة عنوان يكون أن :الثاين القسم
 وهو ،لإلجياب أسامء العناوين هذهّ فإن واخللع، والضامن كالبيع كليهام،

 البائع، به يقوم ملا سما فالبيع القبول، عىلّ تدل أن دون العقد، طريفأحد 
 والقبول، اإلجياب من املتعاقدين فعل جمموع ال ،واإلنشاء اإلجياب وهو

 .شاهبهام وما واخللع الضامن وكذلك
 من الصادر العقد املراد يكون ًأيضا العناوين من قسمال هذا ويف
 جنسه، من هو الذي ّالكل وإرادة اجلزء إطالق باب من وذلك ؛الطرفني
 ًعنوانا أخذه عند يستعملّ أنه ّ إاللإلجياب، ًموضوعا كان نإو فالبيع

 واملراد البيع، كتاب: فيقال والقبول، اإلجياب من بّاملرك العقد يف للمعاملة
 .فقط البائع من الصادر الفعل البيع ال عقد :منه

 حدأل ًفعال يكون ال الذي املعاملة عنوان وهو :الثالث القسم
 الوديعة يف كام ،األمور من أمر أو ٍلعني سما هو بل ،كليهامل وال ،املتعاقدين
 فعل ليس  ـًورشعا ًوعرفا ًلغةـ  األلفاظ هذه معنىّ فإن ،اإلجارةو والعارية

 يف للحفظ يؤمتن الذي املال لنفس سما هو بل ،كليهام وال ،ديناملتعاقأحد 
ّأما  ،العارية يف به لالنتفاع ُيعار أو ،»لديك وديعتي هذه«: فيقال الوديعة،
 قال .للمؤجر املستأجر يدفعه الذي للعوض موضوعة اّ فإهناإلجارة

ٍأجر من َأعطيت ما: اإلجارة«: الفراهيدي ْ  .)١(»ٍعمل يف َ
 عناوين يف كأخذها ًجمازا، املصدر  بمعنىتؤخذ قد عناوينال هذه ولكن
 أو ،الوديعة أو العارية، كتاب«: فيقال العقد، منها فرياد املعامالت،

                                                 
 .١٧٣، ص٦ج: كتاب العني) ١(
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٣٧٠

 من الصادر والقبول اإلجياب :االستعامالت هذهّ كل يف واملراد ،»اإلجارة
 ؛ إذةّبيّواملسب ةّالسببي عالقة هو املجازي االستعامل هلذا حّواملصح الطرفني،

 هو ،العني منفعة قبال يف يدفع ما عىل اإلجارة عنوان إطالق يف السبب ّإن
 وهو السبب، منه ويراد ب،ّللمسب املوضوع »اإلجارة« لفظ فيطلق العقد،

 .»العقد«
 رابع أي( :رابعها«:   ـاألقسام هذه بيان  يف + املقابس صاحب قال
 ، والقبول اإلجياب من بّركامل العقد نفس :)البيع فيها يستعمل التي املعاين
 منها كانّ مما العقود، ألفاظ ساير يف الفقهاء بني املعروف الشائع هو وهذا

 واملزارعة واملضاربة ِكالقراض ،بمعناه أو واملفاعلة، ِالفعال بصيغة ًمصدرا
 ،عني اسم أو ،لحوالص والرشكة واملكاتبة واملباراة واملسابقة واملساقاة
 املال، نفسـ  ًورشعا ًوعرفا ًلغةـ  معناهاّ فإن دقة،والص والعارية كالوديعة

 ،األصل يف اإلجارة ونحوها ًنادرا، ًأيضاـ  املصادر معنى يف تستعمل وقد
 )١( أو.والرمايةـ  الباء بسكون ـ بقكالس ،القول، ال الفعل  بمعنىًمصدراأو 

 لغري امّعم نإو نيئاجلز جمموع، ال سببه أو أثره أو العقد جزئي أحد بمعنى
 .)٢(»...امنوالض والرهن واإلقالة لفوالس كالبيع وذلك ؛ّالقوليني
 يكون ما :وهو ،العناوين من الثالث القسم يف ّالتجوزّأن  :ّ شكوال

 عالقةّن إ  إذ؛العقد طريف ألحد ًساما يكونّ مما أقوى  ـاإلجارةكـ  للعني ًساما
 االستعامل تصحيح مقام يف ءواجلز ّالكل عالقة من بعدأ بيةّواملسب ةّيّالسبب

   غريه يف ّصحي ّ فإنهوأمثاهلا، اإلجارة من العقد إرادة ّصح فإذا املجازي،
 هذا عن + ِّاملصنف ّعرب :هنا ومن أوىل، باب منـ  والضامن كالبيعـ 

                                                 
 .العقود ألفاظ من كان ما :أي )١(
 .١٠٨ـ ١٠٧ص: مقابس األنوار) ٢(
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 ًاسام األصل يف هي ليست التي وشبهها اإلجارة ىّحت...«: بقوله املعنى
 يف ضعفأ مدخوهلا كون عىلّ يدل »ىّحت« بـ التعبريّ فإن ،»العقد طريف ألحد

 ،»الصغارّ حتى يعرفه األمر هذا«: يقال كام ،قبلهاّ مما باحلكم صافّتالا
 .أوىل بطريق يعرفونه غريهمّ أن :يعني

 بهّ استدل ما إىل اإلشارةـ  املقام يف كالمه منـ  + الشيخ فمراد ،إذن
 فقواّات الفقهاءّ أن فذكر العقد، يف البيع استعامل عىل + املقابس صاحب

 له، املوضوع املعنى هو يكن مل نإو املعامالت، عناوين من العقد إرادة عىل
 فيكون ،اإلجارةك ،حدمهاأ أو الطرفني لفعل ًموضوعا ليس ما يفّحتى 
 لفعل املوضوع البيع ذلك يف بام ـ اإلجارة غري يف هلا واستعامهلم همّاتفاق
 .أوىل باب من ـ فقط البائع

   ذه االستعماالت ناقشة ا شيخم
 يف البيع استعامل :من + املقابس صاحب ذكره ما + الشيخ ناقش

 ذكره ما مع االستعامالت هذه منافاة عدم األمر هناية يف ثبتأو خر،ُأ ٍمعان
 ِّاملصنف ذكرها التي الوجوهّأما  ،بامل عني متليك وكونه ،للبيع معنى من

 :ييل، كام املعاين تلك بحسب فنذكرها مناقشته يف +
   القبول ّقق    ط اإل اب   ا يع إطالق مناقشة .١

 خصوص يف البيع استعامل منـ  + املقابس صاحب ذكره ماّأما 
 منه ويراد البيع يطلق قد؛ إذ صحيح فهوـ  بالقبول بّاملتعق اإلجياب

 ذلك ال ّولكن البائع، من اإلنشاء مطلق، ال بالقبول قبّاملتع خصوص
 مطلق :هو ،للبيعّ احلقيقي املعنى كون من + ِّاملصنف إليه ذهب ما يفينا

 عىل داللتهّ ألن ال؛ أم املشرتي من القبول بهّتعق سواء ،املوجب من اإلنشاء
 تكن مل ،»داره زيد باع«: قولنا مثل يف والقبول لإلجياب نّاملتضم البيع إرادة
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 البيع خصوص إرادة عىل ةّمقامي قرينة وجود من بل ،الوضع من ناشئة
 البيع ّقق حتعن خبارإلا مقام يف كونه وهي ًمطلقا،، ال بالقبول َّاملتعقب

 عليه الداللة فتكون القبول، عىل املعنى هبذا البيع اشتامل يف ريب وال ر،ّاملؤث
 البيع لفظ لكان القرينة هذه وجود ولوال واملدلول، ّالدال دّتعد باب من
 لفظ وضع من ًمستفادا للبيع املعنى هذا يكون فال ،دّجرامل اإلنشاء عىل  ًّداال
 لكون ؛يستقيم ال التبادر من بهّ استدل فام بالقبول، َّاملتعقب خلصوص البيع
 للمعنى ًمنافيا يكون فال ،اللفظ ّحاق من، ال القرينة وجود من ًناشئا التبادر

 .واإلنشاء اإلجياب خصوص وهو ،البيع له املوضوع
 رشط عن ّجردامل »التمليك إنشاء«: هي ،البيع ةحقيق كونت وعليه

 ّ إالالبيع، هذا فرادأ من بالقبول بّاملتعق اإلنشاء ويكون بالقبول، بّالتعق
 أو ةّلفظي قرينة قيام عىل ّتوقفت بخصوصه إرادته عىل البيع لفظ داللةّأن 

 ّتوقفت وال ،الوضع من ناشئة فهي رشط بال البيع عىل داللتهّأما  ة،ّمقامي
 املعنى هذا وجودّ أن :الواضح ومن له،ّ احلقيقي املعنى هو كونه ؛يشء عىل

 للبيعّ احلقيقي املعنى اختصاص: من + ِّاملصنف ذكره ما ينايف ال املجازي
 .احلقيقة منّ أعم ًدائام فاالستعامل اإلنشاء، خصوص يف

 للقبول، بّاملتعق اإلجياب  بمعنىالبيعّأما : أقول«: + الشيخ قال
 مقام يف اللفظ إليه انرصف )٢(فرد هو وإنام )١(ّوللأل ًمقابال ليسّ أنه ظاهرفال
 فقول ،ّجردامل اإلجياب يف ثمرة إذ ال؛ املثمر اإلجياب إرادة عىل القرينة قيام

ّ أن  ال،اخلارج من مستفاد فالقيد ّاملقيد، اإلجياب أرادّ إنام )بعت(: املخرب
 .»لقبولل بّاملتعق اإلجياب يف مستعمل البيع

                                                 
 .بامل عني متليك إنشاء: وهو ،+ املصنِّف اختاره الذي ّاألول املعنى :أي )١(
 .املطلق التمليك إنشاء أفراد من )٢(
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   ا صنف  تار   شاهد
 بّالتعق رشط بال اإلجياب هو البيع معنى كون عىل ًشاهدا الشيخ ذكر
 ،واإلبدال ،النقل«كــ  ألفاظ من البيع يرادف ماّ أن :وهو بالقبول،
 يلتزم مل؛ إذ القبول عىل مفاهيمها صدق ّتوقفي ال  ـ»وشبهها ،والتمليك

: قال فمن األلفاظ، هذه معاين يف القبول باشرتاط األصحاب منأحد 
 للنقل هئإنشا ّجمرد عىل ّدل ،»هاُلتّبد أو ،هاُأبدلت أو ها،ُكتّمل أو داري، ُنقلت«

 هذه يف داللة فال ،اآلخر الطرف قبولّأما  والتبديل، واإلبدال والتمليك
 .هّققحت عىل األلفاظ
 لقبول،ا اشرتاط عن ةّجمرد وهي ،للبيع مرادفة األلفاظ هذهّ أن وبام

 ّقق حتإىل بالنسبة رشط بال لإلنشاء ًموضوعا كذلك البيع يكون أنّفالبد 
 . املشرتي من القبول
 وشبهها، والتمليك ،واإلبدال ،النقل لفظ وكذلك«: + الشيخ قال

 .»معناها يف دخل له القبول ّتعقبّ بأن  أحديقل ملّ أنه مع
  وا    العر  ا يع ب  ا فر ق
 يف البيع ّقق حتيف القبول اشرتاط عدم :+ الشيخ مكال من فهمُي قد
 له، البائع إنشاء ّمجردب ًاّحققمت البيع فيكون عليه، اآلثار بّوترت ،اخلارج

 وال ،النقل ّققحي ال اإلنشاء هذاّ فإن :إشكال وبال املشرتي، يقبل ملوإن 
 القبولّ أن :+ ِّاملصنف ذكر ولذا ؛البيع عىل بةّاملرتت اآلثار عليه بّترتت

 صدق يف ًرشطا ليس ّهولكن عليه، اآلثار بّوترت ًخارجا البيع ّقق حتيف رشط
 آثار عليه بّترتت ال ّهولكن البائع، إنشاء عىل البيع فيصدق البيع، مفهوم
 .املشرتي من القبول بّبتعقّ إال البيع

 اآلثار بّترت عدم مع ًصادقا البيع مفهوم يكون كيف: يتساءل وقد
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 عليه؟
 مطلب إىل اإلشارة إىل + ِّاملصنف عمد التساؤل هذا عىل بةولإلجا

 :نحوين عىل اخلارج يف ةّحققاملت األمورّ أن :وهو ،ّمهم
 ،ًاّحققمت ٍبنظر يكون فقد األنظار، باختالف هّققحت خيتلف ما :ّولاأل
 هذينّ فإن ،»واإلهانة اإلكرام« :مثل يف كام ،ّحققمت غري آخر ٍوبنظر

 قد مها بل ،األنظار فيها ختتلف ال مةّمسل واحدة حقيقة هلام ليس املفهومني
 ٍشخص، بنظر ًإكراما األفعال من ًفعال فيكون آخر، إىل نظر من خيتلفان
 .آخر بنظر وإهانة

 اإلجياب امفهوم وهو ،+ ِّاملصنف ذكره ما نذكر ّأدق ٍوكمثال
 حيث ؛»املاء رشب عليك ُأوجبت«: خرآل شخص قول يف كام ،والوجوب

 من منزلة أعىل بِاملوج كان إذا ّإال الوجوب ّقق حتيعترب العرف ال ّنإ
العرف ّ فإن ،املاء رشب عليه وأوجب العايل الداين أمر فإذا عليه، َاملوجب

 يفّأما  له، اآلمر ةّأهلي لعدم الوجوب؛ ّقق حتيعترب وال ،ًإجيابا ذلك يّيسم ال
 .ًمعا اّققحت قد واإلجياب الوجوبّ فإن اآلمر نظر

 حقيقة له تكون بل ،األنظار باختالف هّققحت خيتلف ما ال :الثاين
 الكرس« مثالب لذلك ِّاملصنف لّيمثو عدم،ُت أو توجد أنّ إما ةّمشخص

 باختالف خيتلف ال ،»نكرساف اإلناء كرست«: الشخص فقول ،»واالنكسار
 فيكون ّحققيت أو ال ،ًصادقا القائل فيكون الكرس ّحقق يتنأّإما  بل ،األنظار
 .ًكاذبا

ّ أنه :أي والوجوب، اإلجياب قبيل من ـ + ِّاملصنف برأي ـ والبيع
 للبيع هئإنشا يف البائع يوجده فام:  وعليهاألنظار، ختالفاب صدقه خيتلف
 ال البائع بنظر لكن والتمليك، نتقالالا ّحققويت بل ،ًومتليكا ًنقال يكون
 وال إجيابه، ّمجردب واالنتقال النقل عنده ّحقق يتللبيع بِاملوجّ فإن الرشع،
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 فيحصل له، ومعلول للنقل ثرأ االنتقالّ ألن ؛املشرتي قبول عىل ّتوقفي
 والوجوب اإلجياب يف احلال هو كام ،البائع نظر يف لكن ،تهّعل وجود عند
 .اآلمر بنظر

 ّقق حت:للبيع واحلصول ّحققالت من نحوين هناكّ أن :ّقق حتفقد ،إذن
 املفهوم ّققحتو ،ئهوإنشا البائع إجياب ّمجردب ّحقق يتام وهو البيع، مفهوم
 بحصولّإال  ّحققيت ما ال وهو الرشع، أو العرف لدى البيع من املمىض
 .الثاين، ال ّولاأل هو املقام يف حتقيقه بصدد نحن وما املشرتي، من القبول
 يف ال ،اخلارج يف لالنتقال ٌرشط القبول ّقق حتنعم،«: + ِّاملصنف قال

 االنتقال :وهو األثر، ّحققفيت، »األثر عن التأثري ّينفك إذ ال؛ الناقل رنظ
 فالبيع« ًخارجا، ذلك حيصل مل وإن منه، النقل صدور ّمجردب الناقل بنظر
 كام ـ واالنكسار الكرس ال ،والوجوب اإلجياب قبيل من ،ًمعنى يساويه وما
 .»ّفتأمل ـ ٌبعض ّختيله

 عىل تبعه وقد ،+ املقابس صاحب إىل »ٌبعض ّختيله كام«: بقوله وأشار
 ،وغريمها + احلكيم ّوالسيد + اليزدي ّكالسيد الفقهاء من العديد ذلك

 .ّيتضحسكام 
 ،املطلب ضعف إىل إشارةّ أنه :ٌبعض ذكر فقد ،»ّفتأمل«: + قولهّأما 

 ةّدق إىل إشارةّ أنه :والصحيح ،)١(+ اليزدي ّالسيد ذلك إىل ذهبكام 
  .الالحقة املسألة يف عليه ؤهبنا عليهّيدل  كام ،وتأييده املطلب
 الذي املطلب ّدقة ّجمرد إىل ٌةإشارّ أنه الظاهر«: + املامقاين ّحقق املقال
 معنى يف املذكور القيد أخذ ضعف بناء ّيصح مل ّوإال ،توهينه إىل، ال ذكره
 نم ليسّ مما املوهون املبنى عىل البناءّ أن رضورة ؛عليه املصطلح البيع
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  .)١(»!؟بعلامئهم فكيف ،العقالء مقاصد
 البيع ال معنى يف يؤخذ مل بالقبول بّالتعق قيدّ أن :سبقّ مما ضحّات وقد

 واالصطالح، اللغة يف اإلنشاء ّجمرد عىلّ يدل البيع بل ،ًاصطالحا وال ًلغة
 عىل البيع داللةّأما  القبول، عىل ّتوقفي ال البائع بنظر واالنتقال النقل ّأنو
 ّمقامية، أو ةّلفظي قرينة كان سواء آخر، ٍّدال من فيستفاد بالقبول ّلتعقبا

 تعريف يف بالقبول بّالتعق قيد خذأ ةّصح عدم :األمر هذا عىل بّويرتت
 إنشاء« سوى البيع فليس االصطالحي، أو اللغوي املعنى أريد سواء البيع،
 .»بامل عني متليك

 هذا خذأ من مشاخيه بعض إىل + الشيخ نسبه ما ّصحي فال :وعليه
 ،اللغوي املعنى يف ًمأخوذا يكن مل نإو للبيع، االصطالحي املعنى يف القيد

، حيث مشاخينا بعض نظر وإليه« :بقوله البحث ّأول يف ذلك إىل أشاركام 
 .»املصطلح البيع تعريف يف بالقبول بّالتعق قيد أخذ

 إىل ذهب كام ،لغويال التعريف يف القيد هذا خذأـ  ًأيضاـ  ّصحي كام ال
 لغة  البيعّ أن ـ كالمه من ّمر فيام ـ ذكر، حيث + املقابس صاحب ذلك

 القيد أخذ ضعف يظهر ومنه«: الشيخ قال. أربعة ٍمعان بني ّلفظي مشرتك
 .<)٢(معانيها أحد جيعل أن عن ًفضال املصطلح، البيع معنى يف املذكور

  األثر   ا يع إطالق مناقشة .٢
 من يراد أن :هو للبيع + املقابس صاحب ذكره الذي ينالثا املعنى

 وهو ،عليه بّيرتت ما »البيع« معنى فيكون االنتقال، هو الذي أثره البيع
                                                 

 . ١٧٥، ص٢ج: مالآلغاية ا) ١(
 .؛ لرجوع الضمري إىل البيع)معانيه: (ّاألصح) ٢(
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 فواّعر الفقهاء بعضّ أن :ذكرنا وقد املشرتي، إىل البائع من العني انتقال
 .)هماررأس قُدست( ّاحليل مةّوالعال إدريس وابن الطويس كالشيخ باالنتقال، البيع

 البيع معاين أحد املعنى هذا كون عىلـ  + ِّاملصنف أجاب وقد
: هو للبيع اللغوي املعنىّ ألن ؛العرف يف وال اللغة يف يثبت ملّبأنه ـ  ّقيقيةاحل

 ختارها ما يكون أنّ إما :فهو العريف املعنىّأما و ،ّتقدم كام ،»بامل مال مبادلة«
 هو أو ة،ّخاص البائع فعل وهو ،»بامل عني متليك إنشاء« وهو ،+ الشيخ
ّأما  آخرون، إليه ذهب، كام املتعاقدين من والقبول لإلجياب الشامل العقد
  ـاالنتقال أو الرشعي، أو العريف النقل :وهو  ـأثره وإرادة البيع إطالق
 اتهّمشتق أو »البيع« لفظ من فهم إن ـ هو بل ،للبيع ةّاحلقيقي املعاين من فليس

ّإال  إليه ُيصار وال األثر، وإرادة رّاملؤث إطالق باب من ًاّجمازي ًىمعن يكون ـ
 الشيخ ذكره الذي االصطالحي للمعنى ًمنافيا يكون فال : وعليهبالقرينة،

+. 
 الطائفة كشيخ ،الفقهاء بعض تعريفات يف للبيع املعنى ذلك ورد ،نعم

 :هو العرفو  أاللغة يف البيع معنى كون عىلّيدل  ال ذلكّ أن ّ إالوغريه، +
 من ذكر ما غري ـ باالنتقال البيع تعريف توجيه يف ذكر وقد االنتقال،
 ّاملبني للفعل مصدر هو الذي البيع هو املقام يف تعريفه املرادّ أن ـ ةّاملجازي

 هذا ذكر وقد بامل، عني متليك إنشاء :البيع كون مع يتناىف فال ،للمجهول
 ّإن: قيلّ ربام بل«:  ـله ًاقدانـ  قال، حيث + اجلواهر صاحب التوجيه
 حينئذ فيوافق للمجهول، ّاملبني للفعل ًمصدرا للبيع باالنتقال التعريف
 املحدود،ّ احلد يف ّالتجوز من ويسلم املعلوم، للفعل ًمصدرا بالنقل تعريفه
 .)١(»فيه ما فيه كان وإن
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 إىل بةالنس ةّحيثي: تانّحيثي له ّتعديامل املصدرّ أن :التوجيه هذا وبيان
 ةّحيثي وهي املفعول، إىل النسبة ةّوحيثي الصدور، ةّحيثي وهي الفاعل،
: فيقال الفاعل، إىل ينسب تارة »ًعمرا زيد رضب« يف فالرضب ،الوقوع

ُرضب«  وتارة ًضاربا، كونه منه ويراد زيد، من صدوره فيه فيلحظ ،»ٍزيد ْ
ُرضب«: فيقال املفعول، إىل ينسب  عىل الرضب عوقو فيه فيلحظ ،»ٍعمرو ْ
 .ًمرضوبا كونه منه ويراد عمرو،
 جهة فيه لوحظت قد »متليك إنشاء«ّ بأنه البيع تعريف يكون :هنا منو

 صادر هو بام البيع هو فيه فَّاملعر فيكون البائع، وهو ،الفاعل من الصدور
 فعل من البيع كون :وهو ،+ ِّاملصنف ملختار ًموافقا فيكون البائع، من

 ،املفعول عىل الوقوع جهة فيه لوحظت فقد باالنتقال تعريفها ّأم فقط، البائع
: عنه فيقال العني، عىل واقع هو بام البيع هو فيه َّواملعرف ،ّاملعوض وهو

 نقل« البيع حقيقة كون ينايف وال ٍحينئذ، تعريفه فيستقيم ،»العني انتقال«
 وانتقاهلا عنيال ةّمبيعي: هو فيه فَّاملعر لكون ؛الفاعل فعل هو الذي »العني
 .البائع من الصادر للنقل ثرأ هو الذي

 من صدوره جهة إىل ًناظرا باالنتقال البيع تعريف يكون ال :وبالنتيجة
ّ حقيقي استعامل :هو بل ،رّاملؤث به وأريد األثر عىل أطلق ًجمازا يكونل البائع،
 تنتقل اّهنأل ؛ّحقيقي العني عىل االنتقال إطالقّ أن ّوالشك ة،ّاملبيعي منه أريد
   البيع كون التعريف هذا ينايف ال :وبالنتيجة بالبيع، املشرتي إىل البائع من

 .البائع من النقل أو التمليك، إنشاء: هوـ  واالصطالح والعرف اللغة يفـ 
 الوجهّأما  ،»حسن ٌفّتكل«ّ بأنه التوجيه هذا عىل + ِّاملصنف ّعلق وقد

 بمعناه البيع هو تعريفه املراد البيع من ُيفهم ما لكون فهو ًفا،ّتكل كونه يف
 املصدر من ّتشتق التي ةّاملبيعي ال ،الفاعل من يصدر ما وهو املصدري،



  ٣٧٩.............................................................للبيع الفقهاء استعامالت

 

 العني، عىل البيع وقوع :وهي املصدر، صلأ عىل زائدة ةّبحيثي وتكون
 استعامل علجي فال ،البيع من ُيفهم ّامع ُالبعدّ كل ًبعيدا املعنى هذا فيكون
 .رّاملؤث وأريد األثر عىل أطلق ًجمازا يبقى بل ،ًاّحقيقي الاالنتق يف البيع

 البعد غاية يبعد؛ إذ زمبالال تعريفّ أنه الظاهر«: + اليزدي ّالسيد قال
ًحدا االنتقال ليكون ّاملبيعية البيع من املراد يكون أن  .)١(»له ّ

 ، فالالبيع من املفعويل املعنى إرادة تّصح إن هّفألن ؛ًحسنا كونهّأما و
 . البائع من الصادر البيع وهو تعريفه، املراد املعنى عن خروجه يوجب
 وال اللغة يف يوجد فلم االنتقال، وهو األثر  بمعنىالبيعّأما و«: + قال

 املرادّ بأن :ّيوجه وقد ،للمبسوط ًتبعا مجاعة تعريف يف وقع امّوإن العرف، يف
 ٌفّتكل وهو ،)املبيعية( :أعني للمفعول، ّاملبني من املصدر املحدود بالبيع
 .»ٌحسن

  العقد   ا يع إطالق مناقشة .٣
 من يراد أن :فهو للبيع، املقابس صاحب ذكره الذي الثالث املعنىّأما 
 مجيع عناوين إطالق يف املراد هو كام ،والقبول اإلجياب  بمعنىالعقد، :البيع

 يف واملراد اح،النك وكتاب ،اإلجارة وكتاب البيع، كتاب: قالُفي املعامالت،
ّ أن :من + الشيخ إليه ذهب ما خيالف وهو عقودها، :العناوين هذه مجيع
 من ّركبامل العقد ال ،فقط البائع من اإلجياب هو للبيع العريف املعنى

 .والقبول اإلجياب
 استعاملّ بأن :+ الثاين الشهيد عن نقله بام ذلك عىل + أجاب وقد

 وهو بّاملسب وأريد البيع، وهو لسببا أطلق حيث ؛جمازي العقد يف البيع
 . ِّاملصنف ذكره ما هو للبيعّ احلقيقي املعنى كون ذلك ينايف وال العقد،
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ّ بأن :& الثاين الشهيدّ رصح فقد العقد،  بمعنىالبيعّأما و«: + قال
 .»ّالسببية لعالقة ؛ٌجماز عليه إطالقه

  ا ع  هذا تصحيح   ا ا  ا شهيد  م
 تارة، بالعقد :للبيع الفقهاء تعريف املسالك يف ثاينال الشهيد ذكر

 إرجاع من + ّولاأل الشهيد ذكره ما نقلّثم  أخرى، تارة وباالنتقال
ّثم  املخصوصة، الصيغة عن بّمسب االنتقالّ ألن ؛ّولاأل إىل الثاين التعريف
 عنه االحرتاز ينبغي ٌجمازّ بأنه :اإلرجاع هذا عىل + الثاين الشهيد  أشكل

 البيع، حقيقة يف األصحاب عبارات اختلفت«: + قال .التعريفات يف
 اإلجياب َنفس  ـ& والشهيد النافع، يف ِّاملصنف منهم  ـٌمجاعة فجعله
 ًعرفا املتبادر هو ذلكّ بأن :عليه ّواحتجوا األعيان، مللك الناقلني والقبول

 وهو قد،الع أثرّ أنه :إىل آخرون وذهب، فيه حقيقة فيكون ،البيع معنى من
 ّأن إىل ًنظرا ؛ّولاأل إىل حتقيقاته بعض يف & الشهيد ّورده...  العني انتقال
 السبب، عىل بّاملسب اسم فأطلق االنتقال، يف سبب املخصوصة الصيغة
 . بالغاية ّاملغيى ّوعرف
 يف عنه االحرتاز جيب ّجمازي، املذكور اإلطالقّ ألن نظر؛ وفيه

 ّوأما ،ٍمنتف وهو واضحة، قرينة قيام  معّال  إّللامهية، الكاشفة التعريفات
 .)١(»...جائز فغري املعنى هبذا بالغاية التعريف
 ّاعتبارية أمورـ  املعامالت من وغريهـ  البيعّ أن ّتقدم :املطلب بيان
 يف املعترب فيعترب احلياة، أمور لتسيري ؛اآلثار عليها بّويرت املعترب يعتربها
 األثر بّيرتت وال والقبول، باإلجياب العوضني ّكيةمل انتقال ـ ًمثال ـ البيع
 اإلجياب فيكون واملشرتي، البائع من والقبول اإلجياب ّقق حتبعدّ إال عليه

                                                 
 .١٤٥ـ١٤٤، ٣ج: مسالك األفهام) ١(
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 فيمكن عليه، األثر بّوترت البيع ّحققلت السبب بمثابةـ  العقد أوـ  والقبول
 اباإلجي أو العقد، وهو حصوله، يف ًسببا يكون ما منه ويراد البيع يطلق أن

 .والقبول
  بمعنىالبيع عقد :هو البيع لفظ استعامل من مرادهم فيكون :وعليه
 البيع إطالق كون يف ّوالرس احلقيقة،، ال املجاز نحو عىل والقبول اإلجياب

 اإلجياب  بمعنىالعقدّ أن من ّتقدم ما :هو ًاّحقيقي، ال ًاّجمازي العقد عىل
 ،حقيقة فيه يستعمل فال ،املعنى مقولة من والبيع اللفظ، مقولة من والقبول

 .ةّالسببي بعالقة ًجمازا العقد يف البيع استعامل يكونبل 
  ا شهيد  م   إش ل
 بالعقد البيع تعريف محل من ـ + الثاين الشهيد أفاده ما عىل يشكل قد
 لفظّ بأن ـ السبب عىل بّللمسب املوضوع اللفظ إطالق باب من ،املجاز عىل
 كام ،معناه يف للقبول دخل وال فقط، البائع فعل هو الذي للنقل ضعُو البيع
 العقد جزء عن بّمسب املعنى هبذا والبيع ،+ ِّاملصنف تعريف يف ّتقدم
 بعالقة العقد عىل البيع إطالق ّصحي لكي جمموعه عن ال ،القبول وهو
 السبب معنى يف بّاملسب استعامل عن ًاخارج اإلطالق هذا فيكون ة،ّالسببي
 .فقط جوابه ذكر بل ،اإلشكال هذا إىل + ِّاملصنف ّتعرضي ومل. ًجمازا

   ا صنف جواب
: ـ +  الثاين الشهيد توجيه عىل يورد أن يمكن َّعامـ  + الشيخ أجاب

 االنتقال  بمعنىالعريف،، ال الرشعي باملعنى البيع هو البيع من مرادهّبأن 
 للعقد وأثر والقبول، اإلجياب  بمعنىالعقد عن ًباّمسب يكون الذي الرشعي

 .شكالاإل هذا عليه جهّيت وال ،ةّالسببي عالقة ّصحفت شارع،ال بنظر
 ،»بامل عني متليك إنشاء«بـ + الشيخ عنه َّعرب الذي العريف املعنىّأما 
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 أو القبول ّقق حتسواء فقط، املوجب إجياب عىل بل ،العقد عىل ًاّتوقفم فليس
 كاإلجياب األنظار، فيها ختتلف التي وراألم منّ أنه :ّتقدم وقد ،ّحققيت مل

 آخر، بمثال لذلك ّومثل واالنكسار، الكرس قبيل من وليس والوجوب،
 يف حيصل مل وإن أمره بنفس ّحقق يت؛ إذاآلمر بنظر الرضب وجوب: هو

 ّحقق يتمل وإن ّ فإنهالعايل، إىل الداين من بالرضب األمر صدر لو كام ،اخلارج
 لدى ّحقق يتّ أنهّ إال ـاآلمر غري بنظر وكذلك  ـاخلارج يف الرضب وجوب
 ما تأكيدـ  التمثيل هذا منـ  +  ِّاملصنف ومقصود أمره، ّمجردب اآلمر
 عىل ّتوقفي وال اإلجياب، ّمجردب ّحقق يتالعريف البيعّ أن :وهو سبق،

 ختتلف التي األمور من فهو عليه، ّتوقفي الرشع نظر يف كان نإو القبول،
 .فيها األنظار
 الثاين الشهيدّ رصح فقد العقد،  بمعنىالبيعّأما و«: + الشيخ قال

 األثر هو بّاملسبّ أن :والظاهر ،ةّالسببي لعالقة ؛ٌجماز عليه إطالقهّ بأن :&
 فعل من احلاصل النقل ال ،العقد عن بّاملسبّ ألنه الشارع؛ نظر يف احلاصل
 ّتوقف دون نم املوجب إنشاء بنفس حاصلّ أنه :من عرفت ملا ؛املوجب

 يرص مل وإن األمر ّمجردب اآلمر نظر يف الرضب وجوب كحصول يشء، عىل
 .»غريه نظر يف اخلارج يف ًواجبا

  والفتاوى ا صوص   ا يع استعماالت
 البيع هّنأو البيع، من املسالك صاحب مراد + ِّاملصنف َّبني أن بعد
 الفقهاء وفتاوى اياتالرو لسان يف ورد ماّ كل ّإن: قال ،العريف، ال الرشعي

 ذلك، وغري »بينهام بيع ال« أو ،»البيع وجب« أو ،»البيع لزم«: قوهلم يف
 ال ،والقبول اإلجياب عىل بّاملرتت الرشعي البيع هو البيع من مرادهمف

 .فقط املوجب بفعل احلاصل النقل
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 بيع ال( أو ،)وجب( أو )البيع لزم(: قوهلم من...«: بقوله + وأشار
 ،النصوص يف وردت موارد ّعدة إىل »ذلك ونحو )البيع يف أقاله(و  أ،)بينهام

 :منها نامذج إىل نشري الرشعي، ثرألا  بمعنىالذي البيع فيها استعمل
َعمر رواية يف كام ،البيع بلزوم التعبري .١ َ ِبن ُ َحنظلة ْ ََ ْ ْعن ،َ ِأيب َ ِعبد َ ْ اهللا  َ

ٍرجل ِيف«: × ُ َباع َ ًأرضا َ ْ َعىل َ ُعرشةّ أهنا َ َ َ ٍأجربة، َ َ ِْ َفاشرتى َ َ ْ ِاملشرتي َ َ ْ ُمنه ُ ْ ِ 
ِبحدوده، ِ ُ ُ َونقد ِ ََ َالثمن، َ َ َووقع َّ َ ُصفقة ََ َ ْ ِالبيع، َ ْ َ َوافرتقا، ْ َْ َ َّفلام َ َ َمسح َ َ َاألرض َ ْ َ َإذا ْ ِ 

َهي ُمخسة ِ َ ْ ٍأجربة َ َ ِْ َقال ،َ ْإن: × َ َشاء ِ َاس جع َ َ ْ َ َفضل ْ ْ ِما ِ َ َوأخذ َ َ َ َاألرض، َ ْ َ ْ
ْو ن 

ِ َشاء َ َ 
َا يع َ رد ْ َ َوأخذ ْ َ َ ُما  َ َ ُ ه، َ ْأنّ إال ُ  َ

َي ون  ُ َإ  َُ  َ
ِجنب ِ

ْ َتلك َ ْ ِاألرض ِ ْ َ ْ
ًأيضا  ْ َأرضون، َ ُ َ َ

 
ْفليؤخذ َ ْ ُ ْ ُو  ون َ ُ َ ُا يع َ ْ َ ًالزما ْ

ِ
ُا وفاء:  وعليهَُ ، َ َ َ ِبتمام ْ َ َ ِا يع ِ ْ َ ْ...«)١(. 

: قال ،× اهللا عبد أيب عن احللبي كرواية ،»البيع وجب«بـ التعبري .٢
َأيام« ُّ ٍرجل َ ُ َاشرتى َ َ ْمن ْ ٍرجل ِ ُ ًبيعا َ ْ َفهام َ ُ ِباخليار َ َ ِ ْ َيفرتقا،ّ حتى ِ ِ َ ْ َفإذا َ ِ َافرتقا َ َ َ َوجب ْ َ َ 

ُالبيع َْ ْ«)٢(. 
ُأنه«: يقطني بن ّعيل كرواية ،»بينهام بيع ال«بـ التعبري .٣ َّ َسأل َ َ َأبا َ ِاحلسن َ َ َ ْ 

ِعن × ِالرجل َ ُ ُيبيع َّ ُيقبضه  فالَِ َُ ِ ُصاحبه ْ ُ َوال َِ ُيقبض َ ِّ َالثمن؟ َُ َ َقال َّ ّفإن  :× َ

َاألجل َ َ ْ
َب نهما  ُ َ ُثالثة َْ َ ٍ يام ََ  

َ
َ بضّ فإن ، َ ُ يعه، َ َ ْ ِ و ال َ َ يع فال َ َب نهما َْ ُ َ َْ«)٣(. 

 عبد أيب عن ،محزة بن هارون رواية يف كام ،»البيع يف أقاله«بـ التعبري .٤
َ  م«: قال ،× اهللا ٍ بد اَ  ْ ٍ سلم َ ِ ْ َأقال ُ َ َ

ً سلما  ِ ْ ٍ يع ِ  ُ ْ ُأقا  َ َ َ َ
ُا   َ وجل َ عز   ُ  ته َ َ َ ْ َ 

َيوم ْ ِالقيامة َ َ َ ِ
ْ«)٤(. 

                                                 
 .١ :ديثاحل  جربان،ّأهنا عىل ً باب من اشرتى أرضا،٢٨، ص١٨ج:  وسائل الشيعة)١(
 .٧ :ديثاحل باب الرشط واخليار يف البيع، ،١٧٠، ص٥ج: الكايف) ٢(
 .٧٨، ص٣ج: االستبصار )٣(
 .٨، ص٧ج: هتذيب األحكام) ٤(
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٣٨٤

 هو االستعامالت هذهّ كل يف البيع من مرادهمّ أن + الشيخ فذكر
 . املصدر اسم  بمعنىيكون وما الرشعي، البيع

 والفرق ،املصدر سما إىل املقام هذا يف نشري ،أكثر املطلب ولتوضيح
 .املصدر وبني بينه

  ب نهما والفرق ا صدر سماو ا صدر
 كام نهامّنبي والفقه، النحو يف اصطالحان املصدر سماو املصدر من ٍّللك

 :ييل
ّأما و ،إلخ... األكل كالرضب، ،)١(احلدث عىل ّدل ما: النحو يف املصدر

 غري عىل يأيت ماّ أنه :دراملص وبني بينه التفريق يف قيل فقد املصدر سما
: القاعدة حسب »اغتسل«و »أتوض« فمصدر ُوالغسل، كالوضوء القاعدة،

 .)٢(مصدر يَسما والغسل الوضوء فيكون ،»اغتسال«و »ؤّتوض«
 املصدر سماو واحلدث، الفعل نفس عىل املصدر طلقُفي الفقه يفّأما 

 للفقيه نظر وال ،فقتّتا أم حروفهام اختلفت سواء الفعل، ذلك حصيلة عىل
 احلدث نفس به رادُي ًتارة فالرضب للقاعدة، ًخمالفا املصدر سما كون إىل

 به يراد وقد ،ًمصدرا فيكون الفاعل، من صدروه ةّحيثي فيه خذؤفي والفعل،
 .مصدر سما فيكون صدوره، ةّحيثي عن ًاّجمرد ونتيجته الرضب حصيلة
 .)٣(»الفاعل من صدورهو حدوثه ّحيثية إلغاء مع املصدر هو« املصدر فاسم
 البيعّ أن :واحلاصل«: قوله من ِّاملصنف مراد ّيتضح :ذلك ضحّات إذا
 هّققحت اعتبار مع املصدر اسم  بمعنىالنقل به يراد العقود من جيعلونه الذي

                                                 
 .٥٥٧، ص١ج: رشح ابن: الحظ) ١(
 .٩٩، ص٢ج:  نفسهاملصدر: راجع) ٢(
 .٦٤، ص٢ج: ، السيد اليزديحاشية املكاسب) ٣(
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 من الفقهاء فمراد ،»والقبول اإلجياب ّقق حتعىل ّتوقفامل الشارع، نظر يف
 لدى البيع حلدث حصيلة يكون ما :»دالعقو من البيع«: قوهلم يف البيع

 اإلجياب عىل ّتوقفم الرشعي النقل ّققحتو ،الرشعي النقل وهو الرشع،
 ،»والقبول اإلجياب من احلاصل النقل«: البيع من مرادهم فيكون والقبول،

 .والقبول اإلجياب عن بّاملسب هو البيع من املصدر سما أو النقل وهذا
 البيع عقد«: ًمثال قوهلم يف البيع إىل قدالع إضافةّ أن :ذلك من ويظهر

 نفس العقد معنى ليس :أي ة،ّبياني تكون، ال »والقبول اإلجياب من بّمرك
 هنا اإلضافةّن إ بل ، »البيع هو عقد«: البيع عقد معنى فيكون ،البيع معنى
 عقد« أو ،»البيع حلصول ٌعقد«: أي املسبب، إىل بّالسب إضافة باب من

 عنها ّويعرب وغريها، والنكاح اإلجارة عقد قبال يف ،»النقل حلصول
 .ةّالالمي باإلضافة
 »البيع عقد« قوهلم يف ضافةاإل كون عدم عىل ًشاهدا + الشيخ ويذكر

 مل« أو ،»البيع انعقد«: لقوهلم كان ملا للعقد ًبيانا البيع كان لوّ أنه :وهو ،ةّبياني
 انعقاده، وعدم العقد ادانعق إىل يرجعّ ألنه ؛ٌلّحمص معنى »البيع ينعقد
 من ّحقق يتأن بعد نيّاللفظي والقبول اإلجياب:  بمعنىهو الذي والعقد
 مدلول منه أريد إذا البيع ّفإن« ،ّحققيت ملّنه إ :يقال نأل معنى، ال الطرفني
ّ فإن ؛أخرى وعدمه ،تارة نعقادالبا يوصف فال ،عنه ّيتخلف فهو ال العقد
 ّ فإنه؛العقد مدلول ينعقد ال :يقال أن ليعق فال ،وجوده الزم انعقاده
 .)١(»املوضوع فرض مع ،ٌخلف
 العقد، ّقق حتبعد البيع عىل واإلثبات النفي ورود ةّصح ندركّ إننا مع

 ضافةاإل تكون أنّ إال االستعامل هلذا حّمصح وال التعبري، هذا ننكر وال
                                                 

 .٨٤، ص١ ج:، اإلصفهاينحاشية املكاسب) ١(
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٣٨٦

 الرشعي ثرألا بّترت بمعنى بل ،العقد  بمعنىيستخدم مل البيع ّوأن ة،ّالمي
 مل أو ،البيع انعقد«: قوهلم معنى فيكون له، وأثر العقد عن بّمسب هو الذي
 العقد ّقق حتفبعد ب،ّيرتت مل أو ،الرشعي األثر عليه بّترت أي ،»ينعقد

 ًجامعا العقد كان إذا الرشعي األثر بّيرتت أن يمكن )والقبول اإلجياب(
 إضافةف«: بقوله + الشيخ مراد وهذا ،بّيرتت أن ال ويمكن للرشائط،

 ينعقد ال: و البيع، انعقد: يقال ولذا ؛ّبيانية ليست املعنى هبذا البيع إىل العقد
 .»البيع

 متليك إنشاء«: هو للبيعّ احلقيقي املعنىّ أن :ّمر ما مجيع من صّفتلخ
ّ أهنا بعنوان + املقابس صاحب ذكرها التي ة ـالثالث املعاين ّنأو ،»بامل عني
 وهو ،ّولاأل املعنىّأما  ،عليها املوافقة يمكن ال  ـللبيع ةّيقيحق ٍمعان

 بل ،+ الشيخ اختاره ما قبال يف هو فليس بالقبول ّتعقبه برشط جيابإلا
 الثاين املعنىّأما و القرينة، وجود ومع ًجمازا معناه غري يف للبيع استعامل هو
ّأما و العرف، يف وال اللغة يف يثبت فلم البيع أثر  بمعنىاستعامله وهو

 .جماز وهو ب،ّاملسب  بمعنىبّللسب استعامل فهو العقد  بمعنىاستعامله
  ز ادة و قيق

 بعضها إىل ّتعرضن املسألة هبذه الصلة ذات املطالب من العديد توجد
 :للفائدة ًإمتاما ؛باختصار

   تلف فيه األنظارّ  ما ا ناقشة   كون ا يع
 بإجياب حيصل ما :هو لبيعل العريف ىاملعن ّأن :+ ِّاملصنف من رّتكر
 العريف البيعّ أن اعترب كام ،املشرتي قبول عىل ّتوقفي أن دون املوجب،
 دون العريف البيع ّحقق يتأن فيمكن ،فاّويتخل خيتلفا أن يمكن والرشعي

 يف األنظار ختتلف التي ّعتباريةاال األمور من البيع إذ الرشعي؛ البيع ّققحت
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 ناقش وقد واالنكسار، الكرس بخالف والوجوب، اإلجياب يف كام ،هاّققحت
 :هي وجوه، ّعدةب + أفاده ما يف الفقهاء من ّعدة

ًأوال  هو البيع معنىّ أن :إىل وذهبوا الفقهاء، من ةّعد ذلك يف خالف :ّ
 صاحب دليل بنفس ذلك عىل واّواستدل بالقبول، بهّتعق برشط اإلجياب
 خيرب من يعترب العرف ّإن حيث ؛لبالس ةّصحو التبادر :وهو + املقابس

 ما بخالف إخباره، يف ًكاذبا املشرتي من القبول ّقق حتعدم مع داره بيع عن
ّ إال ذاك وما ة،ّصحال رشوط بعض فقدان مع والقبول اإلجياب ّقق حتلو

 . القبول عىل هّتوقفو اإلجياب ّمجردب للبيع العريف املفهوم ّقق حتلعدم
 ـ البائع بنظرّ حتى ـ ّحققيت ال التمليك شاءإن بمعنى فالبيع :وعليه

 الرشط عىل املرشوط ّتوقف القبول عىل ّتوقفي بل ،اإلجياب ّمجردب
 فقياسه:  وعليهيصدق، فال ّوإال ،البيع صدق القبول حصل  فإنر،ّاملتأخ
 إيقاع، فهو واحد، طرف من يقع اإلجيابّ ألن صحيح؛ غري اإلجياب عىل
 عىل ةّتوقفم بكوهنا العقود وقوام ،ّتفاقباال دالعقو من فهو البيعّأما 

 املوجب بإجياب ًعرفا يصدق ال النكاحّ أن فكام ها،ّققحت يف والقبول اإلجياب
 .البيع فكذلك فقط،

: أقول«:  ـ+ ِّاملصنف كالم عىل تعليقه يفـ  + اليزدي ّالسيد قال
 البيع قّق حتيف ًمعتربا ّالتعقب كون من البعض ذلك ذكره ما هو حقيقالت

 من املتبادرّ فإن لب؛الس ّوصحة بادرالت من ذكره ملا وذلك املصطلح؛ باملعنى
 من حلوقه واعتبار بالقبول، ّاملتعقب مليكالت هو ّمترصفاته وسائر البيع لفظ
 املشرتي، يقبل ملّ أنه واملفروض داري، بعت: قال فلو ّاملتأخر، طالرش باب
 .إخباره يف كاذبّنه إ :يقال

 ـ ُاملثمر البيع إىل االنرصاف جهة من ذلك ّأن من ـ + ِّاملصنف هذكر وما
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٣٨٨

 الرشائط مجيع فقد يف كذلك يكون أن وجب كذلك كان لوّ أنه :فيه
ًرشعيا ًصحيحا يكن ومل القبول ّقق حتلوّ أنه مع ،ّرشعيةال  فقد جهة منـ  ّ

 به خباراإل ّيعد وال عنه، ًمنرصفا فظالل يكون وال ًقطعا، ًبيعا يكونـ  بعضها
ّيعد املشرتي قبل وما ،ُبعت: قال لو ًوأيضا الكذب، من معه  أو ،ًتناقضا ُ
 تعيني عدم مع ُبعت: قال لو ما بخالف البيع، قصد إرادة عىل قوله حيمل
 .ًقطعا ًتناقضا ليس ّ فإنهالرشائط، سائر فقد من نحومها أو منالث أو املبيع

ًخارجيا، ال ًاّيإنشائ ًمتليكا كان وإن البيع ّأن: واحلاصل ّ أن : بمعنى،ّ
 الرشع نظر يف هّققحت اعتبار دون من اإلنشائي، وجوده عني ّخارجيته
 يف للوجوب ٌوإجياد ،إنشائي إجيابـ  ًأيضاـ  هو الذي األمر نظري والعرف،

ًخارجيا ًوجوبا كونه اعتبار غري من اآلمر نظر ّ أنه ّ إالالعرف، أو عالرش عند ّ
 املنشئ، نظر يف ّلكيةامل معه حيصل ما بل ،ًبيعا يإنشائ متليكّ كل ليس

 بل ،البائع نظر يفّ حتى ّملكيةلل ًوإجيادا ًمتليكا يكون ال قبول بال فالتمليك
ّيعد  للعايل اينالد أمر ّإن حيث ـ اإلجياب وبني بينه الفرق يف ّوالرس ًلغوا، ُ

ًحقيقيا ًوأمرا ًحقيقة، ًإجيابا يكون  ع،والرش العرف نظر يف ًمثمرا يكن مل وإن ّ
 للعايل اينالد أمر ّمجردفب اإليقاع، باب من اإلجياب ّأن: ـ البيع بخالف
ّأنه :  بمعنى،العقود من ّ فإنه،البيع بخالف ًحقيقة، نظره يف الوجوب حيصل
 . ًّالمستق ًإيقاعا وليس العقد، جزء

 حصلت فإذا املعاملة، من جزء هو الذي مليكالت هو البيع: وباجلملة
 اءالرش يقابل ما الفعيل فالبيع اء،الرش :ولقبوهلا ،البيع :إلجياهبا يقال رفيهابط

 كونه لزم املشرتي قبول عدم مع البائع إنشاء ّمجردب البيع ّقق حتولو ّالفعيل،
ّأنه : بمعنى، ال العقود من هو بل ،كذلك ليسّ أنه مع اإليقاع، باب من

 إيقاعني عن عبارة ليس عقدوال العقد، جزءّأنه : بمعنى بل ،عقد بنفسه
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: أحد قال لوّ أنه :ذكرنا ما حّيوض ّومما مرتبطني، إيقاعني، بل ّمستقلني
 حضور وال ،حضورها عدم مع داقالص من بكذا نفيس من فالنة أنكحت
 إنشاءّ أنه وال ،نكحّ أنه يصدق ال  ـوشعورمها علمهام وال بل  ـوكيلها

ّيعدل  ب،ًقطعا اإلنشاء هذا ّمجردب ّوجيةالز  نظر يفّ حتى ًلغوا إنشاؤه ُ
 .)١(»نفسه

 والوجوب اإلجياب قبيل من البيعّ أن :من + الشيخ ذكره ماّأما  :ًثانيا
 بخالف شخص، بنظر نيّحققمت يكونان فقد األنظار، فيهام ختتلف ذينلال

 ؛بينهام التفريق ةّصح بعدمـ  ًأيضاـ  عليه شكلُأ فقد واالنكسار، الكرس
 دّالتعد امّوإن فيه، دّتعد ال واحد أمر هو الفاعل من الصادر الفعل ّإنحيث 
 اعتباران مها واالنكسار والكرس والوجوب فاإلجياب االعتبار، من ينشأ

 الفاعل إىل بالنسبة الفعل هذاّ أن :األمر غاية واحد، ٍّوجودي ٍألمر ونظرتان
 به ّتعلقي وما القابل إىل وبالنسبة ،ًوكرسا ًإجياباّ يسمى اإلصدار وجهة

 بني الوجود يف دّتعد يوجد، فال ًوانكسارا ًوجوباّ يسمى والكرس اإلجياب
 :يقالّ حتى واإلجياد، والوجود واالنكسار، والكرس والوجوب، اإلجياب

 .واحد ّوجودي أمر هو بل ،الوجوب ّقق حتدون ّحقق يتقد اإلجياب ّإن
 ّولاأل ّ أن:يف والوجوب اإلجياب عن واالنكسار الكرس خيتلف ،نعم

 اإلجياب بخالف ه،ّحققبت األنظار ختتلف فال ،ّقيقيةاحل األمور من
 ّتقدمامل املثال يف كام ،الداين األمر عند انّحققيت قد امّ فإهنوالوجوب،

 قد اإلجيابّ أن  ال،غريه عند كذلك يكونان وال عنده، ّتامني فيكونان
 .بعد عنده حيصل مل والوجوب هعند حصل

                                                 
؛ ٢٠ـ ١٨ص: هنج الفقاهة:  والحظ؛٦٢، ص٢ج: ، السيد اليزديحاشية املكاسب) ١(

 .٤٠، ص٢ج: حمارضات يف الفقه اجلعفريو
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 :اعترب، حيث + ِّاملصنف أفاده ما يف اإلشكال ّيتضح ،ذلك ضحّات إذا
 من القبول حيصل مل وإن إجيابه بنفس البائع بنظر ًاّحققمت يكون قد البيعّأن 

ّحتى  ّحقق يتأن يمكن ال البيع ّإن:  ـاإلشكال هذا طبقـ  فيقال املشرتي،
 نحو عىل كان ولو املشرتي من القبول حلاظ بعد ّإال املوجب، نفس عند
 يمكن، ال االعتبار بعني املشرتي قبول املوجب يأخذ مل فام ر،ّاملتأخ لرشطا

 .نظره يفّ حتى فعله عىل البيع يصدق أن
 مّمتقو ّمعاميل البيع يف التمليك ّإن فحيث«: + اخلوئي ّالسيد قال
ّ حتى املشرتي قبول عىل تعليقه دون من البائع يعتربه أن يستحيل ،بالطرفني

 فيكون املشرتي، قبول عىل ّاملعلق التمليك يعترب نأو ّالبد بل ،نظره يف
ًمعلقا واملعترب ،ًاّفعلي االعتبار  االعتبارات من وغريها ةّالوصي يف، كام ّ
 .)١(»ةّالتعليقي

   إش ل   ما استفاده ا صنف من ا سا ك وتوجيهه  
 بكون الترصيح :+ الثاين الشهيد إىل نسب + ِّاملصنفّ أن :ّتقدم

 وقد ب،ّاملسب وإرادة السبب إطالق باب من ،ًجمازا العقد عىل البيع قإطال
 بعدم :الشهيد كالم من الشيخ استفاده ما عىل األعاظم بعض أشكل
ًأوال ًاّجمازي االستعامل لكون الشهيد اختيار عىل داللته  ةّصح وعدم ،ّ
 . ًثانيا ةّاملجازي

ًأوال :ذلك وبيان قدس ( النائيني ّحققملوا اليزدي ّالسيد منّ كل ذكر :ّ
 بمعنى البيع استعامل ةّجمازي بيان ليس + الثاين الشهيد مرادّ أن :)سرمها
 استعامل كون :مراده بل ،+ ِّاملصنف استفاده كام ،ةّالسببي لعالقة العقد

                                                 
: ، للخراساينحاشية املكاسب: الحظو ؛٤١، ص٢ج: حمارضات يف الفقه اجلعفري) ١(

 .٧ص
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 يف االختالف إىل ـ ترى كام ـ اإلشكال هذا ّومرد ،ًجمازا العقد يف االنتقال
 .+ ينالثا الشهيد كالم تفسري

 + الثاين الشهيد كالم من يستفاد ماّ أن :+ النائيني ّحقق املذكر فقد
 إىل باالنتقال البيع تعريف ّرد :من + ّولاأل الشهيد ذكره ما عىل ّالرد هو

 عىل االنتقال إطالق فيكون العقد، عن بّمسب االنتقالّ ألن بالعقد؛ تعريفه
 السبب للفظً استعامال  ـقدبالع تعريفه حسبـ  العقد  بمعنىهو الذي البيع
 هذا ّأن :السابق كالمه يف + الثاين الشهيد عليه ّعلق :هنا ومن ب،ّاملسب يف

 .التعريفات يف يستعمل، ال ٌّجمازي االستعامل
 عبارات اختلفت«: قال فقد ،+ الثاين الشهيد عبارة إىل ولنرجع
 ،افعالن يف ّفاملصن منهم ـ مجاعة فجعله البيع، حقيقة يف األصحاب

 ّاحتجواو ،األعيان مللك نيَالناقل والقبول اإلجياب نفس ـ & الشهيدو
 .فيه حقيقة فيكون ،البيع معنى من ًعرفا املتبادر هو ذلكّ بأن :عليه

 ّورده. إلخ... العني انتقال وهو العقد، أثر )١(ّ أنهإىل آخرون وذهب
 املخصوصة ةالصيغ ّأن إىل ًنظرا ؛ّولاأل إىل حتقيقاته بعض يف & الشهيد
ِّوعرف ،)٣(السبب عىل )٢(بّاملسب اسم ُفأطلق االنتقال، يف ٌسبب  ّاملغيى ُ
 .)٤(»...ّجمازي املذكور اإلطالقّ ألن نظر؛ وفيه ،بالغاية

 الشهيدّ أن ـ املستشكل توجيه حسب ـ + الثاين الشهيد مراد فيكون
 من املرادّ ألن ؛بالعقد تعريفه إىل باالنتقال البيع تعريف ّرد + ّولاأل

                                                 
 .البيع :أي )١(
 .االنتقال بمعنى البيع وهو )٢(
 .العقد:  أي)٣(
 .١٤٥ـ١٤٤ص، ٣ج:  مسالك األفهام)٤(
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 :+ الثاين الشهيد عليه عرتضاف السببية، لعالقة العقد :هو هنا االنتقال
:  وعليه،ٌجماز »االنتقال« من العقد وإرادة باالنتقال البيع تعريفّبأن 

  بمعنىالبيع استعامل يف هي + الثاين الشهيد ذكرها التي ةّفاملجازي
 مل وإن ـ البيع استعامل كون :من الشيخ استفاده ما ال ،العقد وإرادة االنتقال

 .ًجمازا العقد  بمعنىـ االنتقال معناه يكن
  ـالتمليك إنشاء هو البيع معنىّ أن يعترب الذيـ  ِّاملصنف فمثل :وعليه

 ًجمازا، العقد  بمعنىالبيع استعامل بكون الشهيد بكالم ّيستدل أن يمكنهال 
 .ِّاملصنف تعريف عىل ًءبنا كذلك هو كان وإن

: أقول«:  ـ + ِّاملصنف كالم عىل التعليق يفـ  + اليزدي ّسيدال قال
ّ أنه خيفى فال ،املسالك يف كالمه إىل اإلسناد هذا يف + ِّاملصنف نظر كان إن

 عىل وال ،عليه أعثر فلم آخر مقام يف كالمه إىل كان وإن املقام، عن ّأجنبي
 .)١(» ... :املسالك يف قال .نقله من

 إىل ٌناظر )جمازي املذكور اإلطالقّ ألن نظر؛ وفيه( :قولهّ أن خيفى وال«
 :بدعوى ؛بالعقد تعريفه إىل باالنتقال البيع تعريف ّرد من هيدالش صنعه ما

 وهو ب،ّاملسب اسم إطالق باب من ،ًجمازا العقد منه وأريد االنتقال ذكرّأنه 
 عقدال عىل البيع إطالق بكون له دخل وال العقد، وهو ببالس عىل االنتقال
 .)٢(»فيه حقيقةّ أنه ظاهره بل ،ًجمازا

 اإلجياب  بمعنىالبيع استعامل :هو + الشهيد مرادّ أن مناّسل لو :ًثانيا
 بني العالقةّ بأن القول عىلّ حتى ًاّيجماز االستعامل هذا يكون فال ،والقبول

                                                 
 :قال ّثم السابقة، املسالك عبارة ونقل )١(
، ١ج: املكاسب والبيع:  وراجع؛٦٣، ص١ج: ، السيد اليزديحاشية املكاسب) ٢(

 .١٠٦ص
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 من ليس بّاملسب يف السبب استعاملّن إ إذ ؛)١(ةّالسببي عالقة والعقد البيع
 سبب النار يف اإللقاءّ أن فكام فقط، العناوين يف خيتلفان امّألهن ؛جازامل

 حرقأ: فيقال ،ًجمازا ليس اإللقاء يف اإلحراق استعامل ويكونـ  لإلحراق
 من اإلحراقّ أن مع ،ًاّجمازي ال ًاّحقيقي االستعامل هذا ويكون اخلشب، عمرو
 كونه يف والسبب ر؛النا يف اخلشب إلقاء هو عمرو به قام وما النار، فعل
 بحسب واحد كفعل يلحظا نأ يمكن واإلحراق اإللقاء كون :هو ًاّحقيقي

 بالعنوان إحراقّ أنه ّ إاليل،ّاألو بالعنوان إلقاء هو فاإللقاء الثانوي، العنوان
ّ إال يل،ّاألو بالعنوان عقد والقبول اإلجيابّ فإن البيع، كذلكف  ـالثانوي

 )االنتقال هو الذي( البيع يوجدان امّهنأ باعتبار يالثانو بالعنوان بيع امّأهن
 فيكون ،إحراقّ أنه حقيقة عليه يصدق الذي لقاءإلكا فيكونان انه،ّققوحي

 .ًاّجمازي ال ًاّحقيقي االستعامل
 إىل نسبته كون :من املعروف عىل ًبناءّأما و«: + النائيني ّحقق املقال
 ء يش والسبب بّاملسب ّ؛ ألنًأيضا فكذلك ،السبب إىل بّاملسب نسبة العقد
 حيث ؛واإلحراق كاإللقاء ،والثانوي يلّاألو العنوان باعتبار يتفاوت واحد

 وليس إحراق، :الثانوي وبعنوانه ،إلقاء :يلّاألو بعنوانه الواحد الفعل ّنإ
 يكون فال ،الكلمة يف املجاز منـ  إلقاء هو بامـ  عليه اإلحراق إطالق
 عىل اإلحراق كإطالقّ إال العقد نفس عىل لعقدا ثرأ بمعنى البيع إطالق
 .)٢(»لّفتأم ،ًأصال البني يف ةّجمازي فال ،اإللقاء

                                                 
اإلجياب ( العالقة بني البيع وبني العقد ّأن :+  النائينيّحققيرى بعض الفقهاء كامل) ١(

 .)املكاسب والبيع: راجع(. ةّ ال عالقة السببي،اهي عالقة اآللة بذهي) والقبول
 .١٠٧ص: املكاسب والبيع) ٢(
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  ّأضواء   ا ص
 .بامل عني متليك بإنشاء البيع تعريف من »ذكرنا ما ّإنّثم «: + قوله •
 البيع :أي ،»)بعت( صيغة يف املأخوذ للبيع تعريف«: + قوله •
 .سميالا بمعناه ال ،الفاعل إىل نسبته حلاظ مع املصدري بمعناه
 ّحقق املوهو ،»عرصنا قارب من بعض من ويظهر«: + قوله •
 ونفائس األنوار مقابس« كتابه يف + الكاظمي التسرتي اهللا أسد الشيخ
 .»األرسار

 فيكون »ذكر ما غري أخر ٍمعان يف« البيع :أي ،»استعامله«: +  قوله •
 .ائلالق رأي عىل ٍمعان أربعة يف حقيقة البيع
 كاشف جعفر الشيخّ أنه يبدو ،»مشاخينا بعض نظر وإليه«: + قوله •
ّ أنه آخر ٌوبعض ،+ اجلواهر صاحبّ أنه البعض واحتمل ،+ الغطاء

 .ًمجيعا كالمهم عىل نعثر ومل ،+ النراقي ّحققامل
 البيع تعريف يف بالقبول ّالتعقب قيد أخذ حيث«: + قوله •

 .والعقود التاملعام سائر يقابل ما وهو ،»املصطلح
 :أي ،»اللفظ من بالقبول املقرون التمليك لتبادر ّولعله«: + قوله •
 هذا لكون + ِّاملصنف يذكره الذي ّولاأل الدليل هذا البيع، لفظ من

 :أي ،»ّجردامل عن السلب ةّصحو بل« ،للبيع ّاحلقيقية املعاين من املعنى
 .بالقبول ّالتعقب عن ّجردامل

 »االنتقال وهو والقبول اإلجياب من احلاصل األثر: الثاين«: + قوله •
 إليه نقلها بل ،البيع نشأأّ أنه يراد وال ،»عمرو إىل داره زيد باع«: فيقال

 ّاحليل ّوالعالمة ،إدريس كابن »وغريه املبسوط من يظهر كام« ،البيع بواسطة
 .هحقيقت البيع ال ثرأ االنتقالّ بأن تعريفهم مناقشة ّتقدم وقد ،)قدس سرمها(
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 وإليه والقبول، اإلجياب من ّاملركب العقد نفس: الثالث«: + قوله •
 ،+ّ احليل ّحقق املتعريف يف ّتقدم، كام »بالعقد البيع ّعرف من ينظر

 .+ ّولاأل والشهيد
 مرادهّ أن عىل دليل وهذا املقابس، صاحب :أي ،»قال«: + قوله •

 هذه ذكر من هو إذ ؛+ املقابس صاحب هو »عرصه قارب من«بـ
 .التفريعات

 املعنى هذا إرادة عىل« الفقهاء :أي ،»همّاتفاق الظاهر بل«: + قوله •
 ذكره ما إىل + ِّاملصنف من إشارة وهذه ،»املعامالت أبواب عناوين يف
 العنوان يكون ما: إىل املعامالت عناوين تقسيم من + التسرتي ّحققامل

 وما ،وغريمها لحوالص كاملضاربة املتعاقدين، من الصادر للفعل ًموضوعا
 كان وما ،والبيع كاخللع فقط، املوجب من الصادر للفعل ًموضوعا كان

  .والوديعة اإلجارةك للعني، ًموضوعا
 املعامالت عناوين يف األلفاظ ههذ خذأ من الفقهاء مراد فيكون وعليه

 من ومرادهم ،اإلجارة وكتاب البيع، وكتاب املضاربة، كتاب: فيقال العقد،
 كون مع ،اإلجارة وعقد البيع، عقد كتاب :أي العقد، :ينالعناو ههذ

 .لذلك توضع مل بعضها
 ًساما األصل يف هي ليست التي وشبهها اإلجارة ىّحت«: + قوله •
 العقد عىل وأمثاهلا اإلجارة يطلقون الفقهاء كان فإذا ،»العقد طريف ألحد
 عةموضو كوهنا عدم مع الطرفني، من الصادر والقبول اإلجياب بمعنى
 ألفاظ من اآلخرين القسمني استعامل فيكون للعني، بل ،العقد طريف ألحد
 .أوىل باب من العقد  بمعنىالعقود
 .للبيع االستعامالت هذه ملناقشة بداية ،»أقول«: + قوله •
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 الذي املعنى وهو ،»ّوللأل ًمقابال ليسّ أنه فالظاهر«: + قوله •
 من الصادر التمليك نشاءإ هو العريف البيعّ أن :من + ِّاملصنف اختاره
 العريف البيع أفراد من »فرد هو امّوإن« ،املشرتي قبول عىل ّتوقف دون البائع،

 .»...اللفظ إليه نرصفا« البائع بإجياب ّحققاملت
 ّحققبت »ّاملقيد اإلجياب أرادّ إنام ،)بعت(: املخرب فقول«: + قوله •
 مقام يف كونه رينةبق ،»اخلارج من ٌمستفاد فالقيد« ،املشرتي من القبول
 دّتعد باب من ّاملقيد اإلجياب عىل داللته فتكون املثمر، البيع عن اإلخبار
ّ حتى »للقبول ّاملتعقب اإلجياب يف ٌمستعمل البيعّ أن ال« واملدلول، ّالدال
 .+ ِّاملصنف اختاره الذي للمعنى ًمغايرا يكون
 لبيعا كون ةّصح عىل ـ االستشهاد غرضه »لفظ وكذلك«: + قوله •
 املرادفة األلفاظ بعض بمعاين ـ فقط املوجب طرف من التمليك إنشاء
 : أحديقل ملّ أنه مع وشبهها، )التمليك(و )اإلبدال(و )النقل(« من للبيع
 للبيع، مرادفة األلفاظ هذهّ أن وبام ،»معناها يف دخل له القبول بّتعقّبأن 
 .ًاأيض البيع معنى صدق يف القبول ّقق حتيشرتط ذلك الفك

 يف القبول ّتعقب اشرتاط بعدم لقوله استدراك »نعم«: + قوله •
 بّترت مقام يف »اخلارج يف لالنتقال رشط القبول ّققحت« ،البيع معنى ّققحت

، املشرتي من القبول ّحقق يتمل فام والشارع، العرف نظر يف البيع عىل اآلثار
ّ فإن »الناقل نظر يف ال« ،اآلثار عليه بّترتت وال ًخارجا، البيع ّحققيتال 

 دام فام ،»األثر عن التأثري ّينفك إذ ال« إجيابه؛ ّمجردب عنده ّحقق يتاالنتقال
 يف ال ،بنظره لكن االنتقال، وهو أثره ّحققفيت النقل، أوجب قد املوجب
 البائع، إجياب ّمجردب حيصل العريف البيع يكون أن من مانع وال ،اخلارج

 .القبول ّقق حتبعدّ إال تكون، فال يهعل ّرشعيةال اآلثار ّترتبّأما 
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 ّقق حتيف القبول اشرتاط عدم يف ّللرس بيان »...فالبيع«: + قوله •
 يساويه وما« الشارع، بنظر هّققحت يف واشرتاطه املوجب، نظر يف البيع
 األمور من :أي ،»والوجوب اإلجياب قبيل من« ،والتمليك كالنقل ،»معنى
 هي التي »واالنكسار الكرس ال« ،هاّققحت يف راألنظا ختتلف التي ّعتباريةاال
 ،»بعض ّختيله كام« األنظار، باختالف ختتلفالتي ال  ّاحلقيقية األمور من
 .+ املقابس صاحب وهو

 كام ،تهّصح عىل ٌوتأكيد املطلب ّدقة إىل ٌإشارة ،»فتأمل« :+ قوله •
 .عليه التفريع من يظهر
 يف له دخل ال القبولّأن  من ّتقدم ّ مما:أي ،»يظهر ومنه«: + قوله •
 يظهر ،الرشع دون البائع بنظر ّحقق يتأن يمكن هّوأن للبيع، العريف املعنى

، »املصطلح البيع معنى يف« بالقبول بالتعقّ وهو »املذكور القيد أخذ ضعف«
 أحد جيعل أن عن ًفضال« ،ّتقدم فيام مشاخيه بعض إىل ذلك نسبكام 

 جعله كام ،ةّاللغوي البيع معاينحد  أ:أي ،»معانيه« ّصحاأل ،»معانيها
 نأهو ـ + ِّاملصنف برأي ـ ّولاأل القول كان وإن ،+ املقابس صاحب

 .صحيح غري كليهامّ أن ّ إالالثاين، من
 الثاين املعنى بمناقشة رشوع ،»...األثر  بمعنىالبيعّأما و«: + قوله •
 كابن »مجاعة تعريف يف وقع امّوإن« ،للبيع + املقابس صاحب ذكره الذي

، حيث »للمبسوط ًتبعا« ،كتبه أغلب يف )قدس سرمها( ّاحليل ّوالعالمة ،إدريس
 .»...آلخر شخص من عني انتقال«بـ البيع ّعرف
 تبعه ومن + الطويس الشيخ ذكره ما :أي ،»ّيوجه وقد«: + قوله •
 والعرف، اللغة يف املعنى هبذا يستعمل ملّ أنه مع ،نتقالالبا البيع تعريف يف

 :أي ،»املحدود بالبيع املراد ّبأن« + اجلواهر صاحب التوجيه هذا ذكر وقد
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٣٩٨

 هو َّاملعرف فيكون ،»ّاملبيعية: أعني للمفعول، املبني من املصدر« َّاملعرف
 عنه ُيقال أن ٍحينئذ ّصحفي عليهام، ووقوعه بالعوضني هّتعلق بلحاظ البيع
 ،»وهو« ًانتقاال، وليس نقل ّ فإنهللمعلوم، املبني املصدر ال ،»انتقال«ّأنه 
 ،ةّالبائعي  بمعنىالبيع هو البيع من يفهم ماّ ألن ؛»ٌفّتكل« التوجيه هذا :أي
 .اإلطالق هذا تصحيح يف الوحيد الوجهّ ألنه ؛»ٌحسن«. ةّاملبيعيال 

 فقد« ،والقبول اإلجياب :أي ،»العقد  بمعنىالبيعّأما و«: + قوله •
 العقد بني »ّالسببية لعالقة ؛ٌجماز ليهع إطالقهّ بأن :& الثاين الشهيدّرصح 
 فال ،العقد عن ًباّمسب لكونه ؛العقد عىل البيع فأطلق البيع، وهو أثره وبني
 .+ ِّاملصنف إليه ذهب ما للبيعّ احلقيقي املعنى كون ينايف

 عن »بّاملسب ّأن« + الثاين الشهيد كالم من »والظاهر« :+ قوله •
 البيع من الشهيد مراد فيكون ،»لشارعا نظر يف احلاصل األثر هو« العقد
 بّاملسب هّألن« ؛الرشعي البيع هو ةّالسببي لعالقة العقد عىل لفظه أطلق الذي
 فعل من احلاصل النقل« + بّاملسب من مراده ليس :أي ،»ال، العقد عن

 حاصلّ أنه :من عرفت ملا« ؛املختار عىل العريف البيع معنى هو، كام »املوجب
 الرضب وجوب كحصول يشء، عىل ّتوقف دون من ،وجبامل إنشاء بنفس
 يرص مل وإن األمر، ّمجردب« بالرضب دهّسي العبد أمر لو، كام »اآلمر نظر يف

 ّنمم ًصادرا بكونه اخلارج يف هّققحت شرتاطال ؛»غريه نظر يف اخلارج يف ًواجبا
 .واإلجياب األمر ةّأهلي له

 بّاملسب الرشعي ألثرا بمعنى البيع إىل :أي ،»هذا وإىل«: + قوله •
 البيع، لزم: قوهلم من والفتاوى النصوص يف ورد ما مجيع نظر« ،العقد عن
 وردت األلفاظ هذه ومجيع ،»البيع يف أقاله : أوبينهام، بيع ال : أووجب، :أو
 .ّتقدم كام ،الروايات لسان يف
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 مع + الثاين الشهيد كالم حاصلّ أن :أي ،»واحلاصل«: + قوله •
 من جيعلونه الذي البيع ّأن« ،توجيه من + ِّاملصنف رهذك ما مالحظة
 البيع«: قوهلم يف كام ،ّالسببية بعالقة العقد بمعنى ويستعملونه ،»العقود
 ،»املصدر سما:  بمعنىالنقل به يراد«ّ إنام »وقبول إجياب من ّمركب عقد
 مع« لكن البائع، عن صدوره ةّحيثي عن ًاّجمرد البيع حصيلة يكون ما :أي
 هّققحت ال ،»والقبول اإلجياب ّقق حتعىل ّتوقفامل الشارع، نظر يف هّققحت عتبارا

 .القبول عىل ّتوقفي ال ّ فإنهالبائع، بنظر
 ليس :أي ،»ّبيانية ليست املعنى هبذا البيع إىل العقد فإضافة«: قوله •
: بمعنى ،»البيع عقد«: قوهلم يكون فال ،البيع معنى نفس هو العقد معنى
 بل ،عنه ٌبّمسب ذكره الذي باملعنى والبيع ٌسبب، العقد ّ ألن؛بيعال هو عقد
 .البيع حلصول ٌعقد :أي واملسبب، بّالسب بني تكون ّالمية إضافة هي

 ّبيانية، البيع إىل العقد إضافة كون لعدم :أي ،»ولذا«: + قوله •
ّن  أ:ذلك من ومرادهم ،»البيع ينعقد ال: و البيع، انعقد: يقال« ّالمية وكوهنا
 كان ولو ،ّيتم مل أو ّتم قد العقد أثر هو الذي املصدر سما:  بمعنىالبيع
: اهّمؤد ّ؛ ألنينعقد مل أو ،البيع انعقد: يقال أن ّصح ملا العقد  بمعنىالبيع
 من هّققحت بعد والقبول اإلجياب  بمعنىوالعقد ينعقد، مل أو ،العقد انعقد

 .ثباتاإل أو النفي به ّتعلقي أن ّصحي، ال الطرفني





 
 
 

  ا بحث ا الث
  ّم؟األع أو ،ألفاظ العقود هل   اسم  لصحيح

 لةأاملس بيان •
 لةأاملس ريخأت •
 املسالة يف العلامء أقوال •
 النزاعّ حمل حترير •
  للصحيح بالوضع القول •
 للصحيح الوضع ّأدلة •
 بالصحيح ّاملصنف للقول مناقشة •
 بالصحيح للقول ِّاملصنف توجيه •
 بالصحيح القول عىل اتقطالباإل ّتمسكال إمكان •
 وحتقيق زيادة •

ü الثاين الشهيد استدالل عىل إشكاالت 
ü التخطئة عىل ّفاملصن كالم محل 

 ّالنص عىل أضواء •





 
 

  :+  قال ا شيخ
 َعقد  أن :  ِا سا ك َنِم »ِا م  ِكتاب«     نصا ا  َا شهيد ّإن  ثم

  خواص ِ وجود ؛ِالفاسد   ٌاز  ،ِا صحيح   ٌحقيقة ِالعقود َمن َُهغ و ِا يع
ِصحةو ِ  بادر ،ِا جازو ِا قيقة َ ل  ثم ِمنو :َقال. ِا سلب ّ  ،ِعليه ِبه ُاإلقرار ُ

 ِا صحيح َب  ً ش   َ ن  وو ًإ ا ، ْسمعُ   م ِالفاسد َإرادة ّاد  ِ وّح  
 إ  ُانقسامهو ،ِا ش  ة ِاأللفاظ َمن ِكغ ه بأحدهما ُُهتفس  َبلُلق ِالفاسدو

 .انت  ،ِا قيقة َمن   أعمِالفاسدو ِا صحيح
ُاألول ُا شهيد َوقال ُا اهيات: ِقواعده   ّ ُا علية ّ  ِسائرو ِا صومو ِ  صالة ّ

 ُإرادة ُظاهرهو .انت  ،ِفيه  ا   ِ وجوب ّا ج؛ّ إال ِالفاسد   َُقتطل، ال ِالعقود
 .ا قي  اإلطالق

ِمسكا  ِجواز َعدم ُيوجب  لصحيح وضعها   بأنُاهذكر ما ُو ش  ّ  
َ وأحل{ ِ و ِبإطالق

َ َا يع ُاهللا َ ْ َ ِ أدلةِ طالقاتو ،}ْ    ا شكمقام   ِالعقود ِسائر ّ
ُمسكا  ِاإلسالم ِعلماء َس ة  أن َمع فيها، ٍء   ِاعتبار   ِ هذه   بها ّ

 .ا قامات
 ِا اصل   عملُاست إذا ِالعرف   هَشبهو َا يع  إن: َيقال ْأن ُيم ن ،ْنعم

 ُستعملُ  ال ،ِاإل شاء َعند )ُبعت(: ِالقائل قول ْمن ُيراد ا ي ا صدر َمن
ً ؤثرا ًصحيحا َ ن ما  ّ إال ًحقيقة ً ؤثرا َ ن إذا  ثم ،ِالقائل ِرنظ   ْ وو ّ ّ   

 َعند ِا ازل ِبيع َنظ  ،ٍبيع َصورة َ ن ّ الو ،ُعنده ًبيعا  ن ِا شارع ِنظر
 .ِالعرف

ُيراد ا ي ُفا يع  ِالعرف َعند »ُبعت«: ِالقائل ِقول َعقيب َحصل ما ُمنه ُ
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٤٠٤

 َثبوتو َاإلفادة  أنّ إال ِ،غ ه   ٌ ازو ،ِ ألثر ِا فيد ِا صحيح   ٌحقيقة ِا  عو
 .ِا  عو ِالعرف ِنظر   ٌ تلفِ الفائدة

ِتمسك ُوجه ّوأما ِ أدلةِالقبإط ِالعلماء ّ  ّ ما ِا طابات  فألن ِ؛ وهو ِا يع ّ
ِ عيةا  ِا طابات   ِشبههو »ِا يع« ُلفظ َلُ  ،ِالعرف ِطبق   ْوردت ّ   

ُا ؤثر ُا صحيح هو ما  ،»ُبعت« ِلفظ ْمن ُيراد ا ي ِا صدر   أو ،ِالعرف َعند ّ
ِ له ِا  م ِبإطالق  لَستدُف  ً ؤثرا ِكونه   ،ِا وفاء بوجوب أو ،ّ  ِنظر   ّ

ْفتأ ل ًأيضا، ِا شارع ً ال ِ ل مّ فإن ؛ّ   .َآخر ّ



 
  بيان ا سألة

 وما الفقهاء لدى واستعامالته البيع تعريفات +  ِّاملصنف ذكر أن بعد
 البيع لفظّ أن :وهو ،آخر مبحث إىل ّتعرض للبيع، تعريف من هو اختاره
 أو املعامالت، تلك من الصحيح يف حقيقة هي هل املعامالت من وغريه
 ،والثاين ّولاأل :الشهيدين كالم َلَفنق والفاسد؟ الصحيح من ّلألعم
 ناقشهو ذلك، عىل به ّاستدال وما الصحيح، خلصوص وضعها يف الظاهر
 هذا ّحلّثم  هبا، ّتمسكال عن ويمنع ،ّاألدلة إمجال إىل ّيؤديّ أنه :وذكر

 للصحيح، بالوضع القول عىلى ّ حتّاألدلةب ّتمسكال هّووج اإلمجال
  .املقام يف خمتاره إىل وخلص
 عن السابقة املسألة يف نقله بام يرتبط البحث هذاّن أ الواضح ومن
 البيع، ثرأ هو الذي االنتقال  بمعنىالبيع كون :من + الثاين الشهيد
 الشيخ مراد يكون فقد السببية، لعالقة ؛ًجمازا العقد عىل املعنى هبذا ويطلق

 ّإنّثم «: وقوله الثاين الشهيد كالم بنقل املقام هذا يف بحثه تصدير من ـ +
 يف أفاده وما ،السابق كالمه بني التناقض إظهار ـ »...يفّ نص الثاين الشهيد
 العقد يف حقيقة البيعّ أن :األخري من فهمُي، حيث املسالك من اليمني كتاب

 ال ،العقد هو طالنوالب ةّصحبال صفّيت ماّ أن :الواضح ومن الصحيح،
 ّفللمصن ًامراد التناقض هذا إظهار يكون فقد العقد، ثرأ هو الذي االنتقال

، حيث ّاملحشني بعض لذلك أشار، كام +  الثاين الشهيد لكالم نقله يف
 هُداللت باملقام ربطه وجه ّلعل: أقول«: ـ +  ِّاملصنف كالم عىل ًقاّمعلـ  قال
 .)١(»...يعالب معنى يف القبول اعتبار عىل

                                                 
 .١٥٥، ص٢ج: هداية الطالب) ١(
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٤٠٦

  ر خ ا سألةأت
 إليها قّيتطر التي املباحث من ّواألعم الصحيح مسألة تعترب
 يف ونّاألصولي يبحثها ما فعادة خمتلفة، مواضع يف والفقهاء ونّاألصولي
 هي هل العبادات ألفاظّ أن :إىل فيه قونّيتطر، حيث )١(األلفاظ مباحث

 يف بحثت فقد الفقه يفّأما  الفاسد؟ ومن منه ّلألعم أو فقط، للصحيح امءأس
 .سواء ٍّحد عىل واملعامالت )٢(العبادات مباحث
 مسألة إىل ّتعرض من ّأولّ أن فيبدو املسالة هلذه خّنؤر أن أردنا وإذا
 هو  ـّفقهيةال العناوين وسائر بلـ  العقود خصوص يف والفاسد الصحيح

 العقد إطالق«: الرشائع من اليمني كتاب يف قال، حيث +ّ احليل ّحققامل
 حلف لو الفاسد بالبيع ّيرب الو ،الفاسد دون الصحيح العقد إىل ينرصف
  .)٣(»العقود من غريه وكذا ،ّليبيعن

 خلصوص الوضع إرادة يف ًرصحيا ليس ّحقق املكالمّن أ :الواضح ومن
 حلف لو فيام الصحيح إىل العقد نرصافا من أكثر عىلّيدل  إذ ال؛ الصحيح

ّ فإن :معلوم هو وكام داره، يبيع أن حلف لو كام ،العقود من ًعقدا ُينشئ أن
  .ةّخارجي قرينة من ًناشئا يكون فقد الوضع، منّ أعم االنرصاف
 :خيفى وال«:  ـ + ّحقق املكالم عىل هتعليق يفـ  + اليزدي ّالسيد قال

 ّادعىّ ألنه حيح؛الص يف حقيقة كونه إرادة عىلّيدل  ال ّحققامل كالمّأن 
 . )٤(»القرينة جهة من ّفلعله اف،االنرص

                                                 
 .٢٣ص: كفاية األصول؛ و٤٤ص: قوانني األصول: الحظ) ١(
 .)٤٠٣، ص٢ج: مفتاح الكرامة: الحظ(. كام يف حكم فاقد الطهورين) ٢(
 .١٣٨، ص٣ج: رشائع اإلسالم) ٣(
 .٦٤، ص١ج: ، السيد اليزديكاسبحاشية امل) ٤(
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 إىل ّتعرض من ّأول +ّ احليل ّحققاملّ بأن :القول يمكن ذلك مع لكن
 .اإلمجال عىل العقود يف ّواألعم الصحيح مسألة

 يف قالو للصحيح، ًاسام العقد كون فاختار ،+ ّولاأل الشهيد وتبعه
 ما ،»فعالواأل األلفاظ بعض معاين بيان« ويف »الدروس« من اليمني كتاب
ّ أن :منه ويظهر ،)١(»والقبول اإلجياب مع للصحيح ٌاسم والعقد«: ّنصه
 ،العقود من ٍبعقد أيتبأن ي أقسم فلو الفاسد، دون للصحيح موضوع العقد

 .الفاسد بالعقد أتى لو ّيربفال 
 والصوم كالصالة ة،ّاجلعلي اتّاملاهي«:  ـًأيضا القواعد يفـ  + وقال
 فلو فيه، ّامليض لوجوب ؛ّاحلجّ إال الفاسد عىل طلقت ال ،العقود وسائر
 الدخول وهو ة،ّصحال ىّبمسم اكتفى الصوم أو الصالة ترك عىل حلف
 ىّتسم ال ألهنا ؛عدمه وحيتمل ،احلنث يزل مل ذلك بعد أفسدمها فلو فيهام،
 يف دخل أو الصالة، يف ّحترم لوّأما  ،الفساد مع ًصوما وال ًرشعا ًصالة
 .)٢(»ًقطعا حينث مل الدخول، من  انعم مع الصوم

 عقد«: ـ + ِّاملصنف نقله كام ـ املسالك يف قالف + الثاين الشهيدّأما 
 وهكذا ،)٣(»...الفاسد يف جماز الصحيح يف حقيقة العقود من وغريه البيع

 .والبحث بالدراسة الفقهاء وتناوهلا ،ّفقهيةال املباحث يف املسألة هذه دخلت
   ا سألةأقوال العلماء  

 إىل ّاألعم أو للصحيح املعامالت ألفاظ وضع مسألة يف العلامء اختلف
 :أقوال

                                                 
 .١٧٢، ص٢ج: ةّالدروس الرشعي) ١(
 .١٥٨، ص١ج: القواعد والفوائد) ٢(
 .٢٦٣، ص١١ج: مسالك األفهام) ٣(
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٤٠٨

 إىل اليزدي ّالسيد نسبه وقد الصحيح، خلصوص بالوضع القول :ّولاأل
 كالمه من استظهرنا نإ ّ احليلّحقق املإىل نسبته ويمكن ،)١(الفقهاء أكثر

ّأما  ،ّتقدمامل كالمهام يف الشهيدين ىلإو للصحيح، الوضع إرادة السابق
 العقود ألفاظ وضعـ  فيه نحن ما يفـ  ختارا فقد األنصاري الشيخ

 .عليه الشهيدين كالم ومحل ر،ّاملؤث لصحيحل
 هاممنّ كل عىل البيع فيطلق والفاسد، الصحيح من ّلألعم الوضع :الثاين

، دياليز ّالسيد الرأي هذا اختار وقد ،ًحقيقة ـ العرف بنظر الفاسدّحتى  ـ
ّ أن : بمعنى،ًأيضا العريف الصحيح منّ أعم ّ أنهالظاهر: أقول«: قالحيث 
 ّالتعقب مع بعوض عني متليك ّفكل بيع،  ـًأيضاـ  العرف نظر يف الفاسد
 .)٢(»ً اّجد واضح وهذا ال، أم عوالرش العرف أمضاه سواء ،بيع بالقبول

: والتحقيق«: قال، حيث اخلوئي ّالسيد ًأيضا ّلألعم الوضع إىل وذهب
 عرفت ملا وذلك ؛ًجزما ٌباطل للصحيح املعامالت ألفاظ بوضع القول ّنأ

 العتبارات توضع مل واإليقاعات العقود ألفاظ من ونحوه البيعّ أن :من
 تبديل العتبار موضوعـ  ًمثالـ  فالبيع اخلارج، يف ما ٍبمربز مربزة ةّخاص
 حلقه سواء ،اخلارج يف برزأ إذا بالقبول بّاملتعق ّلكيةامل يف بالعوض العني

 االعتبار عىل البيع عنوان فيصدق يلحقه، مل أو الرشعي أو العريف اإلمضاء
 دخل فال : وعليهاملتبايعني، سوى عاقل وال رشع العامل يف يكن مل ولو املربز

 الرشعي اإلمضاء دخل عن ًفضال البيع مفهوم صدق يف العقالء إلمضاء
 .)٣(»فيه

                                                 
 .٦٤، ص١ج: ، السيد اليزديحاشية املكاسب: الحظ) ١(
 .نفسهاملصدر ) ٢(
 .٤٧، ص٢ج: حمارضات يف الفقه اجلعفري) ٣(
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 ألفاظ بحث يف ّواألعمأ للصحيح الوضع نزاع جريان عدم :الثالث
 ةّصحلل دخل دون البسيطة عانيهامل موضوعة اّألهن ؛ًأصال املعامالت
 :من إليه ذهب ما عىل ًبناء النائيني ّحقق املاختاره ما وهو فيها، والفساد

 عدم أو ،بآالهتا الوجود بني أمرها ُيدور طةيسب َمعاين املعامالت كون
 ّواألعم الصحيح بني النزاع جريان عدم :التحقيق ّإن«: + قال؛ وجودها

 البسيطة ةّالوحداني ملعانيها ٌموضوعة ألفاظها ّنأو املعامالت، ألفاظ يف
 املوجودة املعاين وهي ،ّالكل عند فيها اختالف بال ،اجلميع عند املعلومة
 .)١(»اهّنّبي ما عىل املخصوصة الصيغ استعامل بآلة فاعلها بإجياد

  ال اعّ ل   ر ر
ّمترشعي وال ،ّرشعية ٌحقيقة له ليست البيعّ أن :ّتقدم  عىل ٍباق هو امّوإن ،ةّ

 ،»بامل عني متليك إنشاء«:  ـ + ِّاملصنف لدى ـ هو الذي العريف، معناه
 عىلو املشرتي، قبول عىل ّتوقفي أن دون البائع طرف من ّحقق يتالذيو

 ليستّ أهنا ّ إالللبيع، خرىاأل االستعامالت من العديد وجود من الرغم
 العقد وعىل القبول، بّتعق برشط اإلجياب عىل كإطالقه احلقيقة، وجه عىل
 .والقبول اإلجياب من بّاملرك

 :أي العقد،  بمعنىيكون ما :هوفـ  هذا بحثنا يفـ  البيع من املرادّأما 
 هعلي البيع إطالقّ أن :+ الثاين الشهيد من ّتقدم قدو والقبول، اإلجياب
 صفّيت الذي هوّ ألنه وذلك ة؛ّبيّواملسب ةّيالسبب لعالقة ؛ًاّجمازي يكون
  بمعنىالبيع: يقال  ألنمعنى فال ،املعاين سائر دون والبطالن ةّصحبال

 فيكون منه ّحقق يتأنّ إما هّ؛ ألنباطل أو صحيح البائع من اإلجياب
                                                 

 .١٠٩، ص١ج: املكاسب والبيع) ١(
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٤١٠

 االنتقال،  بمعنىالبيع يف ذلك يقال  ألنمعنى كام ال ،ّحققيت أو ال ًموجودا،
 ًسببا خذأ فيام اخلالف فينحرص والعدم، الوجود بني أمره يدورـ  ًأيضاـ  فهو
 ما؛ إذ والقبول اإلجياب  بمعنىالبيع وهو عليه، الرشعي األثر بّترت يف

 صحيحّنه إ :فيه يقال أن يمكن ما هو ًرشعا البيع ثرأ ّقق حتيف ًسببا يكون
 .بهاّترت عدم  بمعنىٌفاسد أو عليه، ةّعتبارياال ّلكيةامل بّترت بمعنى

   املتضايفة األمور من كانا ّامل والفساد ةّصحال ّإن«: أخرى وبعبارة
 ام الف عليه، تواردمها ّصح اإذّ إال منهام بواحد يشءال صفّيت يكادال حيث  ـ

 التمليك  بمعنىالبيع كان ـ ًأيضا ةّصحبال ّيتصف، ال ًأصال بالفساد ّيتصف
ًإنشائيا أو كان ًاّيقيحقـ  ًمطلقا  ّعلته، مع يكون بل ،منهام بواحد صفّيت ال ـ ّ
 البيع هبام ّيتصف امّوإن واالنتقال، النقل بمعنى البيع وكذا بدوهنا، يكون وال

 تأثريه، يف اعترب ملا ًواجدا كان لو ًصحيحا فيكون والقبول، اإلجياب بمعنى
 .)١(»...بعضه أو ّلكله ًفاقدا كان إذا فيام ًوفاسدا
 ما عىل ،+ الثاين الشهيد كالم يف التنايف نلحظ أن يمكن :هنا من
ُاملصنف فهمه  :سبق فيام ذكرّأنه  حيث ؛فيه املناقشة تّتقدم وقد كالمه، من ّ

 يف يقول فيام جمازي، العقد عىل إطالقه ّنأو لالنتقال، ٌموضوع البيعّأن 
 هذا توجيه يفـ  نيّحققامل بعض ذكر وقد للصحيح، موضوعّنه إ :املقام
 أن قبل :أي األصل، يف العقد عىل البيع إطالق ةّجمازي من مرادهّأن ـ  التنايف
 حقيقة وأصبح ،األصل من نقل اللفظ هذاّ أن ّ إالالعقد، إىل البيع لفظ ينقل
 للصحيح ًموضوعا ويكون والقبول، ةّصحبال صافهّات ّصحي لذا ؛العقد يف

 . النقل ّقق حتبعد ًحقيقة
 ما ينايف  ـهاهناـ  + الثاين الشهيد عن نقله ماّ أن خيفى ال«: + قال

                                                 
 .٨ص: ، اخلراساينحاشية املكاسب) ١(
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ّ إال ّالسببية، بعالقة ًاجماز العقد عىل البيع إطالق كون :من ،ًسابقا عنه نقله
 بالنقل، وحقيقة ،األصل يف ًجمازا عليه إطالقه كون :مراده يكون أن
 .)١(»لّفتأم

 ،ًجمازا العقد  بمعنىالبيع كون عىل الشهيد كالم داللة بعدم قلنا لوّأما 
 فال ،)٢(األعاظم بعض عن ّتقدم كام ،للعقد ًموضوعا بكونه ظاهر هوبل 
 .كالميه بني ٍتناف يبقى

  القول با وضع  لصحيح 
 من وغريهـ  البيع عقد كون إىل ذهب الفقهاء بعضّ أن :سبق فيام ذكرنا
 جزاءألا جلميع املستجمع الصحيح خلصوص ًاموضوعـ  العقود

 ما عىل اهلبة أو النكاح أو البيع عقد عنوان إطالق ّصحي فال ،رشائطوال
  .ألحدها ًفاقدا يكون

 وضع إىل ذهب الذي ،+ الثاين الشهيد عبارة + ِّاملصنف ذكر وقد
 البيع عقد« :املسالك يف قال، حيث الصحيح خلصوص املعامالت أسامء
 ّخواص جودلو ؛الفاسد يف جماز ،الصحيح يف حقيقة العقود من وغريه
: قوهلم إطالق عند السامع ذهن إىل املعنى كمبادرة فيهام، واملجاز احلقيقة

 إرادة ّادعى لوّ حتى عليه، به اإلقرار محلّثم  ومن وغريه، داره، فالن باع
 ولو ،ّخواصه من ذلك وغري السلب ّصحة وعدم ًإمجاعا، تسمع مل الفاسد

 من كغريه ،بأحدمها هتفسري لقبل ،والفاسد الصحيح بني ًمشرتكا كان
 .املشرتكة األلفاظ

                                                 
 .املصدر نفسه) ١(
، ١ج: ، السيد اليزديحاشية املكاسب؛ و١٠٦، ص١ج: املكاسب والبيع: الحظ )٢(

 .٦٣ص
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٤١٢

 اإلطالق كان وحيث ،احلقيقة منّ أعم والفاسد الصحيح إىل وانقسامه
 كان سواء اإلثبات، عىل حلف ولو ،بالفاسد ّيرب، ال الصحيح عىل ًحمموال
 ،فيه رشط لفقد أم واخلنزير، كاخلمر ،للمعاوضة ّصالحيته لعدم فساده
 .)١(»وعينه مقداره كجهالة

 خلصوص موضوعة العقود وسائر البيع عقدّ أن :كالمه من لّواملتحص
 بالعقدّ إال ّيرب ال ،داره يبيع أن فّاملكل قسمأ لو ولذا الفاسد، دون الصحيح
 .الفاسد عىل البيع صدق لعدم ًحانثا؛ يكون فاسد ببيع تىأ فلو الصحيح،

  ة ا وضع  لصحيحّأدل
 بوجود الصحيح خلصوص الوضع عىل + الشهيدّ استدل وقد
 :وهي الفاسد، دون ،الصحيح يف احلقيقة عالمات

ًأوال   ا بادر: ّ
 دون ،الصحيح هو اتهّومشتق »البيع« من الذهن إىل يتبادر ما ّإن حيث
 ،ًرشعا الصحيح البيع ّقق حتمنه يتبادر »داره زيد باع«: قيل فلو الفاسد،

 دون ،الصحيح هو قودالع من املتبادر لكونّ إال ذلك وما آثاره،ّ كل بّوترت
 البيع فيكون احلقيقة، عالمات من التبادرّ فإن :معروف هو وكام الفاسد،
 .الصحيح خلصوص موضوعة العقود وسائر

  الفاسد العقد عن ا سلب ةّصح: ًثانيا
 ّيعني مل لو كام ،الفاسد العقد عن البيع عنوان يسلب أن ّصحي حيث
 ةّصحّأن ّ شك وال ًبيعا، ليس هذا: يقال أن ّصحفي البيع، يف العوض
 والزم ،ًجمازا الفاسد يف البيع استعامل فيكون املجاز، عالمات من السلب

                                                 
 .٢٦٣، ص١١ج: مسالك األفهام) ١(
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 .ّاألعم، ال للصحيح ًموضوعة العقود وسائر البيع كون ذلك
، حيث غموض من ختلو، ال املسالك يف + الثاين الشهيد عبارة ّإنّثم 

 ّصحة عدم«: للصحيح الوضع عىل السلب ةّصحب االستدالل يف قال
 الصحيح، البيع عن البيع عنوان سلب ةّصح عدم :منه ويفهم ،»السلب
 خلصوص املعامالت ألفاظ وضع :هو + عيهّيد ماّن إ ؛ إذتام غري وهو

 ةّصح بعدم عىّاملد هذا إثبات يمكن وال ،ّلألعم وضعها وعدم الصحيح،
 ال ،ّملألع الوضع كون عىل ًبناءّ أنه الواضح من إذ ؛الصحيح عن السلب

 عدم« يكون فال ،والفاسد الصحيح منّ كل عن البيع عنوان سلب ّصحي
 فيكون الصحيح، خلصوص الوضع عىل ًدليال الصحيح عن »السلب ةّصح

 دليل الفاسد عن السلب ةّصحّ بأن  :ِّاملصنف رهّقر ما هو التعبري يف األفضل
 .ّاألعم دون ،الصحيح يف حقيقة البيع فيكون عليه، البيع إطالق ةّجمازي عىل

 من )اليمني كتاب( يفّ نص الثاين الشهيد ّإنّثم «: + الشيخ قال
 يف ٌجماز الصحيح، يف ٌحقيقة العقود من غريهو البيع عقد ّأن :عىل املسالك
 .»السلب ّصحةو كالتبادر املجاز،و احلقيقة ّخواص لوجود الفاسد؛

   لصحيح ا وضع   ٌشاهد
 عىل ـ + ِّاملصنف ذكره ـ كالمه من نقلناه فيام + الشهيد واستشهد

 آخر إىل داره ببيع شخص ّقرأ لو بام :الصحيح العقد خلصوص البيع وضع
 وقوع إقراره يف قصد هّنأو ،ًباطال كان بيعهّ أن عىّداّثم  الرتافع، مقام يف

 عاءّدا يسمع وال باإلقرار، يؤخذ احلالة هذه مثل ففي الفاسد، البيع
 لفظ كان لو؛ إذ فقط للصحيح ًاسام البيع كون عىل ٌشاهد وهذا البطالن،

 كام ،الفاسد بالعقد تفسريه منه بلُلق والفاسد، الصحيح بني ًمشرتكا البيع
 .املشرتكة األلفاظ يف احلال هو
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ٍدفع وهم ُ  
 :منها الصحيح خلصوص املعامالت أسامء بوضع القول عىل شكلُي قد

 الصحيح إىل يمهاتقس ةّصحب ّيستدل ّلألعم وضعها عيّيد منّبأن 
 البيع هذا: ويقال فاسد، أو ،صحيحّ إما البيع: يقال أن ّصحي؛ إذ والفاسد
 أو ،ًاّغرري لكونه فاسد؛ البيع وذاك ة،ّصحال لرشوط الستجامعه صحيح؛
 كال يف ًحمفوظا البيع مفهوم كون عىل دليل وهذا فيه، العوض جلهالة

 ألفاظ فتكون أقسامه، يف ًحمفوظا يكون أنّ البد املقسم ّإن  إذ؛القسمني
 .والفاسد الصحيح من ّلألعم ًموضوعة املعامالت
ّن إ :فقال اإلشكال، هذا عىل اإلجابة إىل + الشهيد ّتعرض :هنا من
 عىلّيدل  ال والفاسد الصحيح إىل املعامالت وسائر البيع انقسام ّجمرد

 عىل استعمل ًمقسام جعل الذي البيع يكون أن يمكن؛ إذ ّلألعم وضعها
 صلأ يوجد فال ،احلقيقة منّ أعم االستعاملّ ألن احلقيقة؛، ال املجاز نحو
 .االستعامل ّجمرد من فيه املستعمل يف حقيقة اللفظ كون يثبت

 تعيني يف جيريّ أنه ّ إال،»احلقيقة أصالة« وهو ،ٌّلفظي ٌصلأ هناك ،نعم
أو ّ احلقيقي املعنى هو هل منه املراد يف ّويشك لفظال يستعمل عندما املراد
ّ أن :تثبت احلقيقة أصالةّ فإن احلقيقي، باملعنى العلم مع ،املجازي املعنى
 من؛ إذ فيه نحن ّعام بعيدة هاّولكن املجازي،، ال ّ احلقيقياملعنى هو املراد

 الصحيح من ّاألعم يف استعمل ،ًمقسام جعل الذي البيعّ أن :املعلوم
 املجاز، أو احلقيقة نحو عىل االستعامل هذا كون يف ّنشكّننا أّ إال والفاسد،

 .املقام يف االحتاملني أحد لنا ّيعني ٌصلأ يوجد وال
ّثم  ِمنو : ـ املسالك يف + الثاين الشهيد أيـ  قال«: + الشيخ قال

 كان لوو ًإمجاعا، يسمع مل الفاسد إرادة ّادعى لوّ حتى عليه، به اإلقرار ُمحل
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 األلفاظ من كغريه ،بأحدمها تفسريه لقبل الفاسدو الصحيح بني ًمشرتكا
 .»احلقيقة منّ أعم الفاسدو الصحيح إىل انقسامهو املشرتكة،

     ا قامّول م ا شهيد األ
 للصحيح، الوضع ـ البحث ّأول يف ّتقدم كام ـ + ّولاأل الشهيد اختار

 للصحيح، بالوضع القائلني أقوال ذكر مقام يف قوله + ِّاملصنف نقل وقد
 يف ذلك ذكر األخريّ أن :يف الثاينالشهيد  عن ّولاأل الشهيد أير وخيتلف

 مطلق إىل البحث مّعم فقد ّولاأل الشهيدّأما  املعامالت، ألفاظ خصوص
ـ  + قال، حيث املعامالت أو العبادات من كانت سواء ،ّفقهيةال العناوين

 طلقُتال  ،العقود وسائر والصوم كالصالة ة،ّاجلعلي اتّاملاهي«:  ـالقواعد يف
 أو الصالة ترك عىل حلف فلو فيه، ّامليض لوجوب ؛ّاحلجّ إال الفاسد عىل

 ذلك بعد أفسدمها فلو فيهام، الدخول وهو ة،ّصحال ىّبمسم اكتفى الصوم
 مع ًصوما وال ًرشعا صالة ىّتسم ّهنا الأل ؛عدمه وحيتمل ،احلنث يزل مل

 مل الدخول، من مانع مع الصوم يف دخل أو الصالة، يف مّحتر لوّأما  ،الفساد
 .)١(»ًقطعا حينث

 ة،ّاجلعلي اتّاملاهي من كانت سواءـ  ّفقهيةال العناوينّ أن :ومراده
 الشارع أمضاها التي اإلمضائية اتّاملاهي من أو وغريها، والصوم كالصالة

 أن حلف لو ولذا ؛ًجمازاّ إال الفاسد، عىل تطلق ال  ـكالعقود خيرتعها، ومل
 .حينث مل صحيحة، غري بصالة جاءو الصالة يرتك

 هذه بوضع ًرصحيا يكن مل نإو »الفاسد عىل تطلق ال«: + وقوله
 هو اإلطالق من مرادهّ أن يظهرّ أنه ّ إالالصحيح، خلصوص األلفاظ

                                                 
 .١٥٨، ص١ ج:القواعد والفوائد) ١(
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٤١٦

 ال ،له املوضوع املعنى يف اللفظ واستعامل احلقيقة نحو عىل اإلطالق
 غري عىل العناوين هذه إطالق يف إشكال إذ ال؛ املجازي االستعامل
 .ًجمازا ال حقيقة اإلطالق ذلك كون يف املناقشةّ إنام ،ًجمازا الصحيح
 ًاموضوع عتربها، حيث ّاحلجـ  ذكرهّمما ـ  ّولاأل الشهيد استثنى وقد
 ّاألدلة بعض ورود هو :ذلك يف ّوالرس والفاسد، الصحيح من ّلألعم
 لو، كام ًفاسدا كان نإو ّحلجا إمتام لزوم عىلّ تدل التي ّاحلج باب يف ةّاخلاص

 يف ويقضيها ته،ّحج ّيتم أن عليه جيب ّ فإنهالوقوفني، قبل باجلامع ّاحلج فسدأ
 زرارة، رواية يف كام ،عقوبة الثانية وتكون األوىل، له وحتتسب القابل، ّالعام
ُسألته« :قال ُ ْ َ ْعن َ ٍحمرم َ ِ ْ َغيش ُ ِ ُامرأته َ َ َ َ َوهي ْ ِ ٌحمرمة َ َ ِ ْ َقال ،ُ ِاهلنيَج: × َ ْ َ  أو ِ

ِعاملني؟ ْ َِ ُقلت َ ْ ِأجبني: ُ ْ ِ ِالوجهني ِيف َ ْ َ ْ َ ًمجيعا ْ ِ َقال ،َ ْإن: × َ َكانا ِ ِجاهلني َ ْ َ ِ َاستغفرا َ َْ ْ َ 
َرهبام ُ َّ َومضيا ،َ ََ َعىل َ َحجهام، َ ِ ِّ َوليس َ َْ َعليهام َ ِ ْ َ ْوإن ،ٌء َْيش َ ِ َكانا َ ِعاملني َ ْ َِ َفرق َ ِّ َبينهام ُ ُ َ ْ َ 
َمن ِكانَامل ِ َحدثاَأ الذي َ َ ِفيه، ْ َوعليهام ِ ِ ْ َ َ ٌبدنة، َ َ َ َوعليهام َ ِ ْ َ َ ْمن ُّجْاحل َ ٍقابل، ِ ِ َفإذا َ ِ َبلغا َ َ َ 
َكانامل َأحدثا الذي َ َ ْ ِفيه َ َفرق ِ ِّ َبينهام ُ ُ َ ْ َيقضياّ حتى َ َِ َنسكهام، ْ ُ َ َويرجعا ُُ َِ ْ َإىل َ ِاملكان ِ َ َْ 

َأصاباالذي  َ ِفيه َ َأصابا َما ِ َ ُقلت ،َ ْ ُّفأي: ُ َ َّاحلج َ َ ِتنيْ ْ َهلام؟  َ ُ َقال َ َاألوىل: × َ ُ  التي ْ
َأحدثا َ ْ َفيها َ َأحدثا، َما ِ َ ْ َواألخرى َ ْ ُ ْ َعليهام َ ِ ْ َ ٌعقوبة َ َُ ُ«)١(. 

ّ أهنا :والظاهر الفاسدة، األوىل ةّاحلج عىل ّاحلج × اإلمام أطلق فقد
 سائر بني منـ  فقط ّاحلج عنوان فيكون املجاز،، ال احلقيقة نحو عىل

 .والفاسد الصحيح من ّلألعم ًموضوعاـ  ّهيةفقال العناوين
 ّاجلعلية ّاملاهيات: قواعده يف ّاألول الشهيد وقال«: + الشيخ قال
 لوجوب ّاحلج؛ّ إال ،الفاسد عىل تطلق، ال العقود سائرو الصومو كالصالة

 .»احلقيقي اإلطالق إرادة :ظاهرهو .انتهى فيه، ّامليض
                                                 

 .عد اجلامّ الرجل واملرأة بتعمّ، باب فساد حج١١٢، ص١٣ج: وسائل الشيعة) ١(
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   مناقشة ا صنف  لقول با صحيح
 ألفاظ وضع يف الظاهر الشهيدين كالم + ِّاملصنف ذكر أن بعد

 بدأ الصحيح، خلصوص ـ ّرشعيةال اتّاملاهي من وغريها بل ـ املعامالت
 القول عىل هّيتوج، حيث إشكاالت من القول هذا عىل يرد ما بذكر

 :ومها إشكاالن، بالصحيح
   لبيع ّ عيةا  ا قيقة ثبوت: ّولاأل اإلش ل
  .كالمه مضمون من يفهم امّوإن اإلشكال، هلذا + ِّصنفامل ّتعرضي ومل

 العناوين سائر أو ـ املعامالت ألفاظ بوضع القول عىلّ أنه :وحاصله
ّن إ ؛ إذللبيع ّرشعيةال احلقيقة وجود يثبت الصحيح، خلصوص ـ ّفقهيةال
 قيد أخذ عىل ّتوقفي الفاسدة لألفراد له املوضوع املعنى شمول عدم«
 باحلقيقة التزام وهذا املعامالت، معنى يف يرادفها ما أو ةّرشعيال ةّصحال
 .)١(»ممكن غريّ أنه مع كالعبادات، للشارع خمرتعات معانيها وكون ،ّرشعيةال

 احلقيقة ثبوت بعدمـ  بحثه أوائل يفـ  + ِّاملصنف ترصيح ّتقدم وقد
 .للبيع ّترشعيةامل وال ،ّرشعيةال

  ّا شك عند باإلطالق ّمسكا  إ  ن عدم: ا ا  اإلش ل
 ألفاظّ بأن قلنا إذا: باإلمجال وبيانه الوجه، هذا + ِّاملصنف ذكر وقد

 أن ال :ذلك من يلزم ،الرشعي الصحيح خلصوص موضوعة املعامالت
 يف جزء أو رشط اعتبار يفّ الشك عند ّاألدلة اتإطالقب ّتمسكال من نّنتمك
 وهذا ات،طالقاإل هذه إمجال إىل ذلك ّيؤديو املعامالت، وسائر البيع
 .احلالة هذه مثل يف طالقاتباإل ّتمسكال يف األصحاب لسرية ٍمناف

                                                 
 .٢٥، ص٢ج: إرشاد الطالب) ١(
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٤١٨

 من عنوان صدق أحرزوا ما إذا الفقهاء لدى الثابت ّأن: ذلك وبيان
 أو أمر ةّجزئي يف واّوشك املواضيع، من موضوع عىل ّفقهيةال العناوين
 إطالقه أو العنوان كذل بعموم ونّتمسكي مّ فإهنالعنوان، ذلك يف تهّرشطي
 أكرم«: املوىل قال إذا: ذلك عىل وكمثال املشكوك، الرشط أو اجلزء لنفي
 ّخيتص أم الفاسق، العامل يشمل هل »العامل« عمومّ أن يف وشككنا ،»العامل

 إكرام إلثبات »العامل« بعموم ّتمسكن احلالة هذه مثل ففي ؟فقط بالعادل
 .ًأيضا الفاسق العامل

 والفاسق للعادل ًشامال يكون ال »العامل« لفظ عمومّأن  :الواضح ومن
 الفاسقّ أن : بمعنىوالفاسق، العادل من ّلألعم موضوعّ بأنه :قلنا إذاّإال 

ّ أن :وهو ،ّالعام موضوع ّقق حت:اخلارج من وأثبتنا عامل،ّ أنه عليه يصدق
 . إكرامه وجوب ونثبت العموم، هبذا ّتمسكفن ًعاملا، الفاسق هذا كون

 خلصوص وضع بل ،ّلألعم يوضع مل العامل لفظّ بأن :قلنا إذاّأما 
 الشخصّ بأن وشككنا العامل، عنوان عليه يصدق ال الفاسق ّنأو العادل،
 ّتمسكن أن الصورة هذه يف يمكن فال ؟فاسق أم عادل هو هل الفالين
 ّقق حتنحرز ملّإننا ؛ إذ إكرامه وجوب إلثبات »العامل أكرم« بإطالق
 .العامل عنوان عليه يصدق، فال ًفاسقا يكون فقد ع،املوضو
 موضوعة املعامالت وسائر البيع عنوانّ بأن قلنا إذا :البحثّ حمل ويف

 وشككنا ،ّرشعيةال والرشائط األجزاء جلميع املستجمع الصحيح خلصوص
 هذه مثل ففي اشرتاطها، عدم أو ،ًمثال البيع صيغة يف ةّالعربي اشرتاط يف

َ أحلو{ بعموم ّتمسكال كننايم ال احلالة َ
َا يع ُاهللا  ْ َ  مل ناّألن ؛االشرتاط لنفي }ْ

 البيع وضع عىل ًبناء؛ إذ البيع وهو اآلية، هذه موضوع ّقق حتنحرز
 البيع رشوط من ًرشطا الصيغة ةّعربي تكون قد ،ًرشعا الصحيح خلصوص
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 وال العمومات، من وغريها اآلية هذه موضوع إحراز يمكن فال ،الرشعي
 تلك تكون بل ،تهّشطري أو يشء ةّرشطي يفّ الشك عند هبا ّتمسكال يمكن

 وهو األصل إىل فريجع الناحية، هذه من جمملة والعمومات طالقاتاإل
 .مشكوك رشط أو جلزء ًفاقدا كان ماّ كل بفساد فيحكم الفساد،
 بوضعها القول عىل ـ املعامالت ألفاظ ّإن«: + اخلوئي ّالسيد قال
 مقام يفّاملتكلم  كان ولو بإطالقها ّتمسكي، ال جمملة تكون ـ للصحيح
 فاقد عىل املفهوم صدق إحراز فرع باإلطالق ّتمسكالّ ألن وذلك البيان؛
 خلصوص الوضع فرض ومع احلكم، موضوع يف دخله املحتمل القيد

 ته،ّرشطي أو تهّجزئي حيتمل ما فاقد عىل املفهوم صدق يف ّيشك الصحيح
 عند املعامالتّ أدلة بإطالقات ّتمسكال ةّصح يف إلشكالا يقع :هنا ومن

ّ أن مع للصحيح، بوضعها القول عىل تهاّصح يف يشء دخل يفّالشك 
 العلامء، من أحد فيه ّتوقفي ومل سلف، عن ًخلفا ثابت أمر هبا ّتمسكال

ّ استدل :هنا ومن !للصحيح؟ بوضعها لقولا مع ذلك جيتمع فكيف
ًإنا العلامء بفعل بعضهم  .)١(»...ّلألعم الوضع عىل ّ
 ونّتمسكي مّ فإهن:الفقهاء باستدالالت إملام أدنى له ملن واضح هو وكام

 تلك موضوع ّقق حتحيرزون مّأهن يعنيّ مما احلاالت، هذه مثل يف بالعمومات
 ؛صحيحة غري للصحيح الوضع دعوى كون عىلّ يدل وهذا العمومات،
 .رالعصوّ كل يف الفقهاء لسرية ملخالفتها
 بعد ،األصول يف بحثه رّمقر عنه نقله ما يف ـ + األنصاري الشيخ قال

 ألفاظ وضع دعوى: أقول«:  ـ ّتقدمامل + الثاين الشهيد كالم نقل
 منها املقصود أثر برتتيب وحكم الشارع أمضاه ما خلصوص املعامالت

                                                 
 .٤٥، ص٢ج: حمارضات يف الفقه اجلعفري) ١(
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٤٢٠

 ّدل ما بعموم ّتمسكال من ةّكاف العلم أهل ديدن عليه ّاستقر ما ينايف عليها،
 اعتباره عىل دليل ال أمر اعتبار يف أو فيها،ّ الشك عند املعاملة ةّمرشوعي عىل
 رحى دار ملا هولوال بل ،ذلك من األساطري مأل قد الشهيدّ أن ّ حتىفيها،
 :الفاضل عىّاد وقد بكالمهم، املستأنس عىل خيفى يكاد كام ال الفقه،
َّوأحل{: تعاىل قوله بعموم ّتمسكال جواز عىل اإلمجاع َ َالبيع اهللاُ َ َْ ْ{«)١(. 
 والرشائط األجزاء يفّ الشك موارد يف اإلطالقاتب الفقهاء ّتمسكف إذن
ًإنا يكشف   .والفاسد الصحيح من ّلألعم ًموضوعا البيع كون عن ّ
 عدم يوجب للصحيح وضعهاّ بأن ذكراه ما ويشكل«: + الشيخ قال
َ وأحل{ نحو بإطالق  ّتمسكال جواز َ َا  ُاهللا َ َيعْ  سائرّ أدلة إطالقاتو ،}ْ
 اإلسالم علامء سرية ّأن مع فيها، ٍء يش اعتبار يفّ الشك مقام يف العقود

 .»املقامات هذه يف هبا ّتمسكال
   لوضع  لصحيح  ا صنف توجيه
 بيان يف رشع عليه، يرد وما ،الشهيدين كالم + الشيخ ذكر أن بعد

 :حمورين يف يليها وما قطةالن هذه يف البحث ويتمحور املقام، يف رأيه
 أن دون الصحيح، خلصوص املعامالت أسامء وضع إمكان :ّولاأل
 .بإطالقاهتا ّتمسكال إمكان وعدم ،ةّلاألد إمجال عليها بّيرتت

 .للصحيح الوضع عىل ًبناء باإلطالقات ّتمسكال إمكان توجيه :ثاينال
 : فنقول ،ّولاأل املحور عن املقام يف نبحث وسوف
 ّعتباريةاال األمور من املعامالت من وغريه البيعّ أن ـ ةّمر غري ـ ّتقدم

 فام االعتبار، هذا وراء وجود هلا يكون أن دون املعترب باعتبار مّتتقو التي
                                                 

 .٥ص: مطارح األنظار) ١(
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 بتبادل يقيض ،العقالئي املعترب اعتربه اعتباري أمر هو البيع عليه يطلق
 ّعيني وجود أو حقيقة االعتبار هذا وراء له وليس نة،ّمعي برشوط ّلكيةامل

 يمكن باعتبار، يوجد أن يمكن فكام االعتبار، بنفس مّمتقو هو بل ،ّخارجي
 تكون أن يمكن؛ إذ ةّالنقدي األوراق يف احلال هو كام ،آخر باعتبار يعدم أن

 ّعتباريةاال األمور زّيمي ما وهذا أخرى، دون الدول من ٍدولة لدى معتربة
 ّخارجي وجود هلا بل ،األنظار فباختال ختتلفالتي ال  ّقيقيةاحل عن

 .َّمر كام ،واالعتبارات األنظار عن ّمستقل
 ّكيل الالعنوان أو املفهوم انطباقّ أن :هو املقام يف نضيفه أن ينبغي وما

 أزيد عىل ّتوقفي ال ًاّقرسي االنطباق هذا يكون تارة؛ إذ خمتلف مصاديقه عىل
 إزهاق عىلّ إال ّتوقفيال  الذي القتل يف كام ،ًخارجا املصداق ّقق حتمن

 ،الروح إزهاق عىل القتل فيصدق ه،ّققحت يف للقصد دخل وال ،ًقرسا الروح
 .ال أم ًداّمتعم القاتل كان سواء

 كام ،القصد بحصول ًمنوطا املصداق عىل املفهوم انطباق يكون وأخرى
 امالقي ّمجردب ّحققيت ال ّ فإنهللقادم، القيام عىل التعظيم مفهوم انطباق يف
 من ًمصداقا القيام اعترب قد املعترب كون عىل ّتوقفي بل ،الغري قدوم عند

 ـ ًمثال ّالقبعة كرفعـ  آخر ًعمال اعترب قد املعترب يكون قد إذ ؛التعظيم مصاديق
 إىل معتجم من التعظيم مصداق فيختلف كذلك، القيام يعترب ومل ،ًتعظيام
 ـ ّالقبعة ورفع ،القيام :يأ ـ الفعلني هذين منّ كل يكون ذلك ومع آخر،

 .بينهام ّقيقيةاحل الوحدة من نوع وجود عدم مع التعظيم، ملفهوم ًمصداقا
 القصد عىل ّتوقفي القيام عىل التعظيم انطباقّ فإن :ذلك إىل إضافة

 .بدونه، ال قصد عن ًصادرا الفعل هذا وكون ،ًأيضا
 من وغريه بصدده نحن الذي البيع ّإن: فنقول ذلك ّاتضح إذا
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ّأما  حياهتم، لتنظيم ـ الرشع قبل ـ العقالء اعتربها ةّعرفي أمور املعامالت
 آخر ًطريقا جيعل ومل االعتباري، املفهوم هذا صلأ يف خيالفهم فلم الشارع
 ًاّأساسي ًاّترصف فيها ّترصفي ومل ،ّعتباريةاال املعامالت هذه غري للتعامل
 هذه مصاديق بعض عن ردع نإو االعتباري، عنواهنا يلغي بحيث

 القيود بعض وأضاف الشغار، ونكاح الربوي، كالبيع ة،ّالعرفي املعامالت
 واشرتاط املتعاقدين، يف البلوغ كاعتبار املعامالت، تلك عناوين صدق عىل

 . ًمثال كالطالق املعامالت تلك بعض يف املخصوصة الصيغة
 لكت دائرة حتديد يف سّاملقد الرشع فّترص فقد :حالّ كل وعىل
 أو البيع عنوان صلأ يفقدها أو ،يلغيها أن دون ًوضيقا ًسعة العناوين
 .اإلجارة أو النكاح
 حقيقة يكون والذي البيع له املوضوع املعنى ّإن: نقول ذلك ضحّات ذاإ
 هلذاّ أن ّ إالمنه، املرتقب األثر عليه بّيرتت الذي :أي ،»رّاملؤث النقل« هو فيه،

 ًراّمؤث يكون ما وهو الرشعي، البيع حدمهاأ :نيّحقيقي مصداقني العنوان
، كام العرف بنظر ًراّمؤث يكون ما وهو العريف، البيع: واآلخر الرشع، بنظر
 اوغريمه الرأس وكشف للقادم القيام يشمل الذي التعظيم، يف احلال هو
 .االعتبارات باختالف املختلفة املصاديق من

 يراد الفاسد، دون للصحيح ًموضوعا البيع كون :من املقام يف يقال فام
 العرف، بنظر أو الرشع بنظر كونه من ّاألعم رّاملؤث للنقل موضوعّ أنه :منه
 ًبيعا يكون ّ فإنهالرشع، بنظر ًوباطال العرف، بنظر ًصحيحا البيع كان فإذا

 .نظر دون ٍبنظر لكن ًحقيقة،
 جيهتو يف( يقال أن يمكن نعم،« : ـذلك بيان يفـ  + ِّاملصنف قال وقد
 يف استعمل إذا العرف يف شبههو البيع ّإن: )للصحيح بالوضع القول
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:  بمعنىالبيع فيكون املصدر، اسم:  بمعنى:أي ،املصدر من احلاصل
ّاملسب َ  الذي ،التمليك وهو وحتصيله، إنشاءه البائع يريد الذي ُواملنشأ، بُ
 كان ما يف ّ إالحقيقة يستعمل ال ،اإلنشاء عند )ُبعت(: القائل قول من يراد

ًمؤثرا ًصحيحا  .)١(<القائل نظر يف لوو ّ
 خيتلف تأثريه ّقق حتولكن ،ًراّمؤث يكون ما :هو البيع له املوضوع فاملعنى
 نظر يف ولو ًراّمؤث يكون ما البيع من القائل مراد كان فإذا األنظار، باختالف
ّأما  ،هل املوضوع معناه يف ًحقيقة البيع استعمل فقد الربوي، كالبيع العرف

 املعترب غري اهلازل بيع يف كام ،العرف بنظرّ حتى ًراّمؤث ليس ما مراده كان إذا
 .ًجمازا فيه البيع استعامل فيكون ،العرف لدى

 كان إذا )العرف لدى رّاملؤث البيع من مراده كان أن بعد(ّثم «: + قال
ًمؤثرا  يكن مل إذا يأ( ّإالو ،)الشارع عند :أي( عنده ًبيعا كان الشارع نظر يف ّ
 عند اهلازل بيع نظري بيع، صورة كان )ًمعا والرشع العرف لدى ًراّمؤث

 .العرف
 العرف عند )ُبعت(: القائل قول عقيب حصل ما منه ُيراد الذي فالبيع

 اإلفادة ّأنّ إال غريه، يف ٌجمازو لألثر، املفيد الصحيح يف ٌحقيقة الرشعو
 .»رشعالو العرف نظر يف ٌخمتلف الفائدة ثبوتو

 ٌموضوع ـ للصحيح بالوضع للقول التوجيه هذا عىل ًبناء ـ فالبيع
 فقد والرشع، العرف بني خيتلف التأثري ّولكن ر،ّاملؤث الصحيح خلصوص

 بصدق ّيرض ذلك الّ أن ّ إالالرشع، دون العرف بنظر ًصحيحا البيع يكون
 الرشع، دعن رّمؤث غري كان نإو ،ًحقيقة ٌبيع اخلمر بيع مثلف عليه، البيع
 .العرف لدى منهّ أخص الرشع لدى فالصحيح: وعليه

                                                 
 . يف نظر العرف: كام سيأيت، أي»يف نظرهم« ّاألصح) ١(
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 الوضع من الشهيدين ملراد + ِّاملصنف توجيه بيان يف الكالم متام هذا
 ّاألدلة بإطالقات ّتمسكال ةّصح ذلك عىل بّويرتت الصحيح، خلصوص

 .+ ِّاملصنف من بيانه سيأيت ما وهو بالصحيح، القول عىل
     القول با صحيح باإلطالقاتّمسكإ  ن ا 

 القول إمكان :الشهيدين كالم توجيه يف + ِّاملصنف ذكرهّ مما ضحّات
 نحو عىل ضحّات كام ،العريف الصحيح خلصوص املعامالت ألفاظ بوضع
 بالوضع القول عىل أوردا اللذين اإلشكالني عىل اإلجابة وجه اإلمجال

 للبيع، ّرشعيةال احلقيقة بثبوت القول استلزامه: ومها الرشعي، للصحيح
 .بإطالقاهتا ّتمسكال إمكان وعدم العقودّ أدلة وإمجال

 ًبناءـ  الصحيح من املرادّ بأن :عليه جابُفي ،ّرشعيةال باحلقيقة القولّأما 
 توجد فال ،الرشعي، ال العريف الصحيح هوـ  + ِّاملصنف توجيه عىل

 .فيه إشكال ّمما ال وهو ة،ّعرفي حقيقة بل ،للبيع ّرشعية حقيقة
 تقديم عىل ّتوقففت ،ّاألدلة بإطالقات الفقهاء ّمتسك عىل اإلجابةّأما و
 عناوين بني ّفرقواـ  ّواألعم الصحيح بحث يفـ  الفقهاء ّأن: وهي مة،ّمقد

 إىل الفرق ومرجع للصحيح، بوضعها القول عىل ًبناء واملعامالت العبادات
 ةّفامهي للعرف، جوعر دون الرشع اخرتعها ّرشعية اتّماهي العبادات كون

 والرشائط، األجزاء من مجلة من نةّمتكو واعتربها الشارع، أوجدها الصالة
 الوضع رّيتصو أن يمكن :هنا ومن ،)١(العرف إىل ذلك يف يرجع ومل

 وشككنا فيها، للصحيح بالوضع قلنا فلو:  وعليهفيها، الصحيح خلصوص
 أو ةّلرشطيا نحو عىل الصالة مفهوم صدق يف األمور بعض دخل يف

                                                 
 .٨٣، ص٢ج: مصباح الفقاهة: الحظ) ١(
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 ذلك لنفي الصالة ةّألدل اللفظي باإلطالق ّتمسكن أن يمكننا ال ،ةّاجلزئي
 عىل الصالة مفهوم بصدق ًاّتعلقمّ الشك لكون املشكوك؛ الرشط أو اجلزء
 أن يمكن ،نعم .ذلك إمكان عدم :ّتقدم وقد فيه، دخله يف ّيشك ملا الفاقد
 باإلطالق ّتمسكال دون ملية،الع األصول أو ةّاملقامي اإلطالقات إىل يرجع

 . اللفظي
 .العبادات ألفاظ إىل بالنسبة هذا
 اتّماهي ليستّإهنا  حيث ؛األمر فيختلف املعامالت ألفاظ يفّأما 
 لدى متداولة كانت عرفية أمور هي بل ،الشارع أوجدها ةّواخرتاعي ةّجعلي

 تاملعامال تلك إمضاء فهو الرشع به قام ماّأما  الشارع، قبل العرف
 كام ،توسعتها أو مواضيعها تضييق يف فّالترص بعض مع كان نإو وقبوهلا،
 ةّعرفي معامالت هي ،وغريها والنكاح اإلجارةو فالبيع:  وعليه،ّتقدم

 .العرف لدى املفهوم واضحة
 ،ةّالعرفي للمعامالت ًإمضاء كوهنا :املعامالتّ أدلة من املستفاد ّأن كام

 :البيع ةّحليّ أدلة من يفهم فال ،املعامالت لتلك جديد ملفهوم التأسيسال 
 خصوص يف ّرشعيةال اخلطابات ّإن بل ،ةّخاص ّرشعية معاملة إجياد

 تلك مفاهيم حتديد يف العرف عليه تسامل ما طبق عىل جاءت املعامالت
 دّحيد أن دون ،ًحراما واخلمر ،ًراّمطه املاء الشارع اعترب فكام املعامالت،

 كذلك ًمخرا، أو ًماء العرف يهّيسم ما إىل ارتكز بل ،راخلم أو املاء مفهوم
 ةّالعرفي مفاهيمها بنفس واستعملها ،اإلجارةو والنكاح، البيع، ةّيّبحل حكم

 ّملا اخلطابات ّفألن«: بقوله + ِّاملصنفإليه  أشار ما وهذا ،الواضحة
 .»العرف طبق عىل وردت
 ّمتسك توجيه يف + ِّاملصنف كالم بيان إىل نرجع ،ذلك وضوح بعد
 :بتقريبني ذلك ذكر وقد البيع،ّ أدلة بإطالقات الفقهاء
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   ا قا  طالقباإل ّمسكا : ّولاأل ا قر ب
ِمحل...«: بقوله + ِّاملصنف ذكره ما وهو  يف وشبهه )البيع( لفظ ُ
 .»العرف عند ّاملؤثر الصحيح هو ما عىل ّرشعيةال اخلطابات
 الصحيح خلصوص املعامالت لفاظأ بوضع القول عىل ـ يمكننا: وبيانه

 املصدر، اسم عىل ّرشعيةال اخلطابات يفـ  ًمثالـ  »البيع« نحمل أن ـ رّاملؤث
َ أحلو{: تعاىل قوله مثل يف البيع من املراد فيكون البيع، عن بّسبُامل :أي َ

ُاهللا  

َا يع ْ َ  ًاّخاص ًاسام البيع كان نإو فهنا البيع، من احلاصلة ّلكيةامل هو }ْ
 يشمل فال ،الشارع بنظر الصحيحة املعاملة من احلاصل األثر صوصخل

 للصحيح بالنسبة لفظي إطالق له يكون وال العرف، بنظر الصحيح
 تعاىل اهللا ّنإ :قال بل ،وأسباهبا ّلكيةامل تلك مفهوم ّيبني ملّ أنه ّ إالالعريف،

 اخلطابات ههذّ بأن :نقول أنّ إما ٍفعندئذ البيع، من احلاصلة ّلكيةامل ّحلأ
َ أحلو{: قوله فيكون وأسباهبا، ّلكيةامل تلك مفهوم بيان أمهلت َ

َا يعُاهللا   ْ َ ْ{، 
ً ارة{و َ ٍراضَت َعن َ  واضح ىّمؤد هلا وليس ،مهملة ّاألدلة من وغريها }َ

 .وعال َّجل احلكيم عنه هّنزُي ما وهو ومفهوم،
  ـمرادهّ كل بيان مقام يف كونه معـ  لذلك بيانه عدمّ بأن :نقول أن اّوإم
 الصحيح بمعنى، البيع مفهوم بيان يف العرف إىل ارتكز كونه عن ٌكاشف

 اعتباره، عدم الشارع ّبني فيامّ إال عنده صحيح عندهم فالصحيح ر،ّاملؤث
 اإلطالقات تلك وتكون البيع، ةّحلي ألدلة املقامي اإلطالق ّحقق يتوهبذا
 يف ّوشك العرف لدى ًبيعا نهكو أحرز ما بإمضاءّ الشك موارد يف مةحمك
 صدق بعد ًمثال، ةّالعربي بغري ُاملنشأ البيع يف كام ،الشارع قبل من هئإمضا
 من البيعّ أدلة إمجال يلزم وال ه،ئوإمضا تهّيّبحل فيحكم عليه، العريف البيع
 .بالصحيح القول
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: تعاىل قوله يف البيع ّإن«:   ـالوجه هذا تقرير يفـ  + اخلوئي ّالسيد قال
}أحلو َ َ

َا يعُاهللا   ْ َ  عىل اخلطابات لورود العرف؛ عند رّاملؤث عىل ملُحي } ْ
 هلا يكن مل نإو الرشيفة اآلية ّإن: أخرى وبعبارة. ةّالعرفي املحاورات طريق
 احلكم ورود :وهي ماته،ّمقد من مةّمقد ّأول إحراز لعدم ؛ّكالمي إطالق
 اآلية يف واإلمضاء التحليل قّعل حيثّ أنه ّ إالعرفت،، كام املقسم عىل

 بمنزلة هو؛ إذ أسبابه من سبب إمضاء دون من ٌلغو وهو ب،ّباملسب الرشيفة
 ٌثرأ بّاملسب إمضاء عىل ٍحينئذ بّيرتت فال ،األسباب مجيع بإلغاء حّيرص أن

 احلكيم لكالم ًصونا ؛العرف عند رّاملؤث هو ما عىل محله منّ فالبد ًأصال،
 هذا عن ّويعرب ة،ّالعرفي األسباب مجيع إمضاء :النتيجة فتكون ة،ّاللغوي عن

 .)١(»املقامي باإلطالق
  ا لفظي طالقاإلب ّمسكا : ا ا  ا قر ب

 البيع ملبأن حي :البيعّ أدلة بعمومات الفقهاء ّمتسك توجيه ويمكن
 كام ،»بامل عني متليك إنشاء«: وهو املصدر، عىل اإلطالقات لسان يف الوارد
 معنى فيصبح فقط، للموجب ًفعال يكون ما وهو ،+ ِّنفاملص فهّعر
َ أحلو{ َ

َا يعُاهللا   ْ َ  فيشمل ً،الحال ًمطلقا البائع قبل من النقل إنشاء كون :}ْ
 ّصحوي اإلطالق، ّحققفيت التمليك، إنشاء عنوان ًعرفا عليه يصدق ماّكل 

 يف إشكال يبقى وال ة،ّالعرفي البيوع بعض ةّيّحل يفّ الشك عند إليه الرجوع
 .بالعمومات ّتمسكال ةّصح
 اللفظ ّإن حيث ؛ًاّلفظي هنا بكونه :السابق عن اإلطالق هذا وخيتلف 
 من ناشئة فالداللة ،ًعرفا التمليك إنشاء عليه يصدق ماّ كل ةّيّحل عىلّيدل 

 فيه حيصل بام ّخاص هو بل ،ًمطلقا اللفظ يكن فلم السابق يفّأما  اللفظ،
                                                 

 .٤٦، ص٢ج: حمارضات يف الفقه اجلعفري) ١(
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٤٢٨

 .مرادهّ كل بيان مقام يف كونه من اإلطالق نشأ امّوإن ر،ّؤثامل بالبيع التمليك
 هو ما: قوله عىل عطف( أو«:  ـالوجه هذا تقرير يفـ  + الشيخ قال
 عىل )ّرشعيةال اخلطابات يف وشبهه البيع لفظ حيمل أي ر،ّاملؤث الصحيح
 أو ،ّبحله احلكم بإطالق ّفيستدل ،)ُبعت( لفظ من يراد الذي املصدر
ًمؤثرا كونه عىل ،فاءالو بوجوب  كونه إثبات بعد :أي( ًأيضا الشارع نظر يف ّ

 .»آخر ّالً حم للكالمّ فإن ؛ّفتأمل ،)العرف بنظر ًراّمؤث
  ّأ لبيان ا 
   )قدس سرمها( الشهيدين مقصودّ أن :هو ّتأملبال أمره من املرادّ أن يبدو

 يف كذلك هكون :هوـ  فيه وحقيقة ،للصحيح اسم ًحقيقة البيعّ أن :منـ 
ّ حتى الرشعي، أو العريف للصحيح موضوع البيعّ أن  ال،عةّاملترش عرف
 بل ،الصحيح من املراد تفسري يف فّويتكل باإلطالقات، ّتمسكال يشكل
 ،لدهيم الصحيح عىلّ إال طلقُي ال عةّاملترش لدى املتعارف البيعّ أن :مرادهم

 باإلتيانّ إال ّيرب فال ،ارهد بيع عىل حلف لو ولذا ؛ًبيعا الفاسد ونّيسمفال 
 األجزاء ةّلكاف املستجمع الصحيح وهو عة،ّاملترش لدى املتعارف بالبيع

 ليشكل ؛ّاألدلة لسنةأ يف الوارد البيع إىل للشهيدين نظر وال والرشائط،
 .الرشعي الصحيح خصوص منه املراد كان إذا ،هبا ّتمسكال إمكان بعدم

 كالمّ أن :إىل ٌإشارة ّأملبالت األمرّ أن رالظاه«: + املامقاين ّحقق املقال
 كالم ًخصوصا عني،ّاملترش بني فيام اآلن املتداول هو ما إىل ٌناظر هيدينالش
 يف ذكره بقرينة  مان،الز هذا عرف يف فيه حقيقة هي وما الثاين، هيدالش

 فال :هذا وعىل ،)عليه به اإلقرار محلّثم  ومن(: قوله وداللة األيامن، كتاب
 .)١(»ًرأسا عرفت بام ّحله إىل حاصل يبقى وال ،ًأصال اإلشكال ّجهيتو

                                                 
 .٧٦، ص٢ج: غاية اآلمال) ١(
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   قيقز ادة و
 ًإمتاما ؛باختصار نذكرها املسائل بعض بيان إىل البحث حيتاج قد
 :وهي للفائدة،

  إش الت   استدالل ا شهيد ا ا 
 الصحيح خلصوص الوضع عىل + الثاين الشهيد استدالل ّتقدم
 يف بالبيع ّقرأ لو بام لذلك واستشهد الفاسد، عن بالسل ةّصحو ،بالتبادر
 عليه أشكل وقد ،منه يسمع ال ّ فإنهالفاسد، البيع إرادة عىّواد املرافعة،

 عىل ةّاملقامي أو ةّاحلالي القرائن من التبادر يكون أن بإمكان :الفقهاء من ةّعد
 خلصوص الوضع عىل ًعالمة يكون فال ،البيع مطلق، ال رّاملؤث البيع إرادة

 .)١(اللفظ ّحاق من ًناشئا كان إذاّ إال كذلك يكون ال ّ ألنهالصحيح؛
 خلصوص البيع وضع عىلّيدل  ال ّ فإنهبالبيع، إقراره يف احلال وكذلك

 البيع إىل نرصافالا إىل ًمستندا املعاملة ةّصحب احلكم يكون قد؛ إذ الصحيح
 عىل إقراره فيحمل ري،الغ عمل يف اجلارية ةّصحال أصالة إىل أو ،)٢(الصحيح
 .)٣(الفاسد دون الصحيح

    ل  م ا صنف   ا خطئة
 ـ ّلكيةامل كمفهومـ  ّعتباريةاال األمورّ أن :+ ِّاملصنف كالم بيان يف ّتقدم

 التي ّلكيةاملف:  وعليهاالعتبار، وراء هلا ةّواقعي وال املعترب، باعتبار مةّمتقو
 اعتربّأنه :  بمعنى،ّعتباريةاال ّلكيةامل :هي لبيع،ا ةّيّحلّ أدلة يف الشارع هاّقرأ

                                                 
 .١٥٦، ص٢ج: ة الطالبهداي: الحظ) ١(
 .١١٠، ص١ج: املكاسب والبيع: الحظ) ٢(
 .٢٤، ص٢ج: إرشاد الطالب؛ و٧٥، ص١ج: ، األيرواينحاشية املكاسب: الحظ) ٣(
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٤٣٠

 العريف االعتبار فيه ّقق حتفام ،ّلكيةامل ّقق حتيف البيع يف العرف اعتربه ما نفس
 الشارع حكم ما فإذا :هنا من صحيح، والعكس الشارع، بنظر ًبيعا يكون
 نهكو عدم عن ذلك يكشف اخلمر، بيع يف كام ،ةّالعرفي البيوع بعض بإبطال
 عن خروجهّ أن : بمعنىالعرف، بنظر ًبيعا كان نإو الشارع، بنظر ًبيعا

 جائز غريّ أنه ّ إالًعرفا، بيع فهو موضوعي،، ال ّحكمي خروج البيع مفهوم
 .ًرشعا

 للصحيح بالوضع القول عىل ًبناءّ أنه :إىل الفقهاء بعض ذهب وقد
 باب من البيوع بعض ةّيّحل عدم يف العرف مع الشارع اختالف يكون

 األمور من ّلكيةامل كون :عىل الرأي هذا ويبتني العرف، لنظر التخطئة
ّأما  ًواقعا، رّاملؤث هو ملا ٌموضوع البيع ّنأو لتحصيلها، سبب والبيع ،ةّالواقعي
 ففي:  وعليه،ّلكيةامل تلك عن للكشف ًطريقا جعل فقد والعرف الرشع نظر
  ـًمثال اخلمر بيع ببطالن لشارعا حكم يف كام ـ والعرف الرشع اختالف ةحال

 عىل لعّاط لو العرفّ أن : بمعنىًبيعا، بكونه العرف لنظر ًختطئة ذلك يكون
 ًبيعا كونه بعدم حلكماو الرشع، له لّتوص ما إىل لّلتوص البيع ذلك واقع

 هداية يف + األصفهاين ّالتقي قحق املالرأي هذا اختار وقد ًموضوعا،
 .)١(املسرتشدين
 القول عىل املقام يف + ِّاملصنف كالم نيّحققامل بعض محل وقد
 ،ّالتقي ّحقق املمعارصه رأي إىل الشيخ نظر يكون أن ًمستظهرا ؛بالتخطئة

  .ذلك إفادة يف + ِّاملصنف عبارة بقصور ّقرأوإن 
 عبارة«  :  ـ+ الشيخ كالم عىل تعليقه يفـ  + اليزدي ّالسيد قال
 جيبّ أنه ّ إالاملراد، من ذكرنا ما فادةإ عن قارصة كانت وإن + ِّاملصنف

                                                 
 .٣٩٢، ص١ج: هداية املسرتشدين: الحظ) ١(
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 ّوألن ،ّحققامل ذلك كالم من املقام يف ذكره ما مجيع أخذ بقرينة عليه محلها
 ّأنّ إال ّاملؤثر، حيحالص هو والعرف عالرش يف املوضوع ّأن تفيد ظاهرها

 بيع هو ما بعض يكون أن ال :والزمه نظرمها، يف خمتلف واإلفادة أثريالت
ًمؤثرا كونه لعدم ؛الرشع نظر يف ًبيعا العرف نظر يف ةحقيق ّمؤثر  وما عنده، ّ
 له املوضوع يكون أن البعد غاية يبعد؛ إذ املفهوم يف االختالفات إىل هلذا

 بل ،املصداق يف االختالف إىل بينهام االختالف يرجعّ حتى ّاملؤثر مفهوم
 فرض إذا :ومعه ّية،الواقع ّلكيةامل هو الذي لألثر املفيد مليكالت له املوضوع

 لتزاما منّ البد ،ارعلشا عند ّمؤثر غري عندهم ّاملؤثرة مليكاتالت بعض كون
 ّاحتاد من املقصود هو ما ّيتم فال ،عندهم هو ما غري عنده له املوضوع كون

 املصداق يف هلم الشارع ختطئة إىل االختالف رجوع بدعوىّ إال له املوضوع
 ّأن :املعلوم ومن ّالفردية، بعدمـ  ًيضاأـ  حكموا الغطاء كشف لو بحيث
 . الواقع فهم يف، بل الفائدة وثبوت اإلفادة يف ًاختالفا ليس هذا

 باب من لبالط كون إىل ِّاملصنف كالم يف إشارة كان ال وإن وباجلملة
 .)١(»عليه محله منّالبد ّ أنه ّ إالاملصداق يف خطئةالت

  ّأضواء   ا ص
 إىل إشارة يكون قد »...يفّ نص الثاين دالشهي ّإنّثم «: + قوله •
 كون :من ـ عنه نقله فيام ـ + الثاين الشهيد إليه ذهب ما بني التنايف وجود
 يف قوله وبني ة،ّالسببي بعالقة ًجمازا العقد عىل ويطلق االنتقال،  بمعنىالبيع
 له املوضوع املعنى كون يف الظاهر الصحيح، خلصوص موضوعّ أنه :املقام
 .غريه، ال العقد هو والبطالن ةّصحبال صفّيت ماّ ألن د؛العق هو

                                                 
 .٦٥، ص١ج: ، السيد اليزديحاشية املكاسب) ١(
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٤٣٢

 من اليمني كتاب يف + الثاين الشهيد :أي »قال«: + قوله •
ّثم ِمنو« املسالك  ًجمازا الصحيح يف ًحقيقة ونحوه البيع كون ألجل :أي »َ

 لو ىّحت« الصحيح، :أي »عليه« بالبيع :أي »به اإلقرار ُمحل« الفاسد يف
 من وغريه البيع :أي »كان ولو ًإمجاعا، يسمع مل الفاسد إرادة« ّاملقر »ّادعى
 من كغريه ،بأحدمها تفسريه لقبل الفاسدو الصحيح بني ًمشرتكا« العقود
، ال اجلارية بالعني ّفرسهاّثم  ،»ٌعني هذه«: قال لو، كام »املشرتكة األلفاظ
 .الناظرة

 جواب »ةاحلقيق منّ أعم الفاسدو الصحيح إىل انقسامهو«: + قوله •
 وضعه عىل والفاسد الصحيح إىل البيع انقسام ةّصحب االستدالل عن

 .ّلألعم
 :أي »ّاجلعلية ّاملاهيات: قواعده يف ّاألول الشهيد وقال«: + قوله •
 وسائر »الصومو كالصالة« العبادات وهي واخرتعها، الشارع جعلها التي

 ما الرشع أمىض ة،ّإمضائي اتّماهي هي التي »العقود سائرو« العبادات
 ة،ّخاص ّماهية هلا جيعل أن دون املعامالت هذه يف العقالء عليه تعارف
ّ أن : بمعنىّاجلعلية، ّاملاهيات :قوله عىل عطف »العقود سائر« :وقوله

 ّإال« احلقيقة نحو عىل »الفاسد عىل تطلق ال« ّمضائية،إلوا ّاجلعلية ّاملاهيات
 عىل ُيطلق أن يمكنّ أنه ّ إالارع،الش وضعها ّجعلية ّماهية هو الذي »ّاحلج

ًحجا الباطل ّاحلج ّفيسمى الفاسد،  لوجود ذلكّ أن ّ إالاحلقيقة، نحو عىل ّ
 :أي »فيه ّامليض لوجوب« الباطل ّاحلج إمتام وجوب عىل ّدل ّخاص دليل
 ّولاأل الشهيد كالم ظاهر :أي »ظاهرهو« وإمتامه، الفاسد ّاحلج يف امليض

 .»قيقياحل اإلطالق إرادة« +
 العقود :أي »وضعها ّبأن« الشهيدان »ذكراه ما ويشكل«: + قوله •

َ وأحل{ نحو بإطالق  ّتمسكال جواز عدم يوجب للصحيح« َ ُا  َ َا يع   ْ َ ْ{« 
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ً ارة{: تعاىل كقوله البيع،ّ أدلة من وغريها َ َ ٍتراض َعن ِ َ ْأوفوا{و ،}َ ُ ْ َ
ِبالعقود  ُ ُ ْ

ِ{، 
: | كقوله ،»العقود سائرّ أدلة اتإطالقو« البيع،ّ أدلة من وغريها

 يفّ الشك مقام يف« ونحوها »املسلمني بني جائز الصلح«و ،»تيّسن النكاح«
 العقود وسائر البيع صدق نحرز فال ،العقود تلك يف :أي »فيها ٍء يش اعتبار
 تلك يف املشكوك دخول نحرز فال :وبالتايل املشكوك، العقد عىل

 :أي »املقامات هذه يف هبا ّتمسكال اإلسالم ءعلام سرية ّأن مع« اإلطالقات،
 أو ةّاجلزئي نحو عىل العقود وسائر البيع يف يشء اعتبار يفّ الشك مقام

 لنفي ّاألدلة اتإطالقب ّتمسكال عىل الفقهاء سرية قامت فقد ة،ّالرشطي
 الصحيح من ّلألعم وضعها يرون كوهنم عن سريهتم فتكشف اعتباره،
 .تهّعل عن املعلول كشف
 ما يشكل«: قوله عىل ٌاستدراك »يقال أن يمكن نعم،«: + قوله •
 ما عليه يرد ام الب )اقدس سرمه( الشهيدين كالم توجيه دفع :وغرضه ،»ذكراه
 الذي املصدر من احلاصل يف استعمل إذا العرف يف شبههو البيع ّإن« سبق
 أو ع،البي حصيلة يكون ما وهو »اإلنشاء عند )بعت(: القائل قول من يراد
 ال« ،البيع عىل بانّاملرتت واالنتقال ّلكيةامل وهو املصدر، اسم:  بمعنىالبيع

ًمؤثرا ًصحيحا كان ما يف ّإال«... وشبهه البيع: لقوله خرب »حقيقة يستعمل ّ 
 وبعضها ،»الفاعل نظر يف« النسخ بعض يف ورد ،»القائل نظر يف لوو
 .العرف نظر يف :أي نظرهم، يف الصحيحّ أن :والظاهر ،)١(»نظرهم«

ًمؤثرا كان إذاّثم « :+ قوله •  :أي »عنده ًبيعا كان الشارع نظر يف ّ
 كان الشارع، نظر يف ًراّمؤث البيع ذلك يكن مل إذا :أي »ّإالو« الشارع، عند
 عند »بيع صورة كان« ،اخلمر بيع يف كام ،الشارع اشرتطه ما لبعض ًفاقدا

                                                 
 .)٢٠ص، ٣ج: املكاسب: الحظ( . الكتابّققأشار إىل ذلك حم) ١(
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٤٣٤

 الرشط ذلك يشرتطوا مل مّألهن رف؛الع عند ًاّحقيقي ًبيعا كان وإن الشارع،
 بيع صورة يكون، حيث »العرف عند اهلازل بيع نظري« البيع، تأثري ّقق حتيف
 حقيقة اهلازل بيع يكون فال ،البيع ّقق حتيف ّاجلد الشرتاطهم العرف؛ عند

 صورة ّرشعيةال الرشائط أو األجزاء لبعض الفاقد يكون فكذلك عندهم،
 .الرشع بنظر بيع

 »بعت: القائل قول عقيب حصل ما منه يراد الذي فالبيع« :+ قوله •
 لألثر، املفيد الصحيح يف حقيقة الرشعو العرف عند« واالنتقال ّلكيةامل وهو
 يف ٌخمتلف الفائدة ثبوتو« التمليك إفادة :أي »اإلفادة ّأنّ إال غريه، يف جمازو

 ّعتباريةاال األمور من وأمثاله البيعّ أن :عرفت ملا ؛»الرشعو العرف نظر
 .األنظار فيها ختتلف التي

 بيان »نحوهو البيعّ أدلة بإطالق العلامء ّمتسك وجه ّوأما«: + قوله •
 عىل به ُأشكل ّعام وجواب ،ّاألدلة بإطالقات الفقهاء ّمتسك يف للوجه
 من + الشيخ هنّبي ما عىل ًبناء: قيل إذا :يعني للصحيح، بالوضع القول
 ّصحي ال ،ّاملؤثر الصحيح خلصوص ملعامالتا ألفاظ بوضع القول إمكان

 عىل القائمة الفقهاء سرية هونّتوج فكيف ،ّاألدلة اتإطالقب ّتمسكال
 ّملا« املعامالت يف ّرشعيةال »اخلطابات ّفألن«: اجلواب يف فيقال !ذلك؟
 لتلك ةّخاص مفاهيم الشارع خيرتع فلم ،»العرف طبق عىل وردت

، ال ةّمضائيإ عناوين فهي ة،ّالعرفي مهامفاهي إىل ارتكز بل ،املعامالت
 .بتقريبني اإلشكال هذا عن جياب ولذا ؛ّجعلية
ِمحل«: + قوله •  ما عىل ّرشعيةال اخلطابات يف شبههو )البيع( لفظ ُ
 نحمل أن :وهو ،ّولاأل التقريب هو هذا ،»العرف عند ّاملؤثر الصحيح هو
 ،ّلكيةوامل االنتقال :يأ املصدر، سما عىل الروايات ألسنة يف الوارد البيع

َ وأحل{: تعاىل قوله ّمؤدى فيكون َ ُا  َ َا يع   ْ َ  من احلاصلة ّلكيةامل أجاز :أي }ْ
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 كونه مع ها،نّيبي فلم وأسباهبا؟ هائمناش وما ؟ّلكيةامل تلك هي ماّأما  البيع،
 حاصلة ّملكية اعتربه ما ةّصحب لنحكم العرف إىل فنرجع البيان، مقام يف
 كونه يف ّيشك ماّ كل نفي يف إليه نرجع ّمقامي إطالق لنا لّفيتشك ،البيع من

 .فيه ّالعرفية ّلكيةامل ّقق حتصدق إحراز بعد للبيع، ًجزءا أو ًرشطا
 هو وهذا ،»بعت لفظ من يراد الذي املصدر عىل أو«: + قوله •

 إنشاء« وهو املصدري، معناه عىل البيع نحمل أن: وهو الثاين، التقريب
َ وأحل{: تعاىل قوله ّإن فنقول ،»بامل عني متليك َ ُا  َ َا يع   ْ َ  يشمل ٌمطلق ،}ْ

 إطالق اآلية هلذه ويكون املصدري، باملعنى بيعّ أنه ًعرفا عليه صدق ماّكل 
 يف املصدري بمعناه البيع ّحل :أي »ّبحله احلكم بإطالق ّفيستدل« لفظي،

ُأوفوا{: تعاىل قوله يف، كام »الوفاء بوجوب أو« البيع، ّحل آية ْ َ
ِبالعقود  ُ ُ ْ

ِ{، 
ًمؤثرا« التمليك إنشاء :أي املصدري، باملعنى البيع :أي »كونه عىل« ّيستدل ّ 

 .العرف بنظر ًراّمؤث كونه ثبت أن بعد »ًأيضا الشارع نظر يف
 أن احتامل من ّتقدم ما إىل إشارةّ أنه :الظاهر »ّفتأمل«: + قوله •
 يف للصحيح أسامء وأمثاله البيعّ أن :هو )اقدس سرمه( الشهيدين مرام يكون
 .)١(أخرى وجوه له ذكرت وإن بيانه، ّتقدم ما عىل عة،ّاملترش عرف
 الصحيح يف الكالم تفصيل :أي ،»آخر ّال ًحم للكالم ّفإن«: + قوله •

 .األصول كتب يف ّواألعم الصحيح مباحث يف وهو آخر، ٍّ حمليف ّواألعم
ٍ حممد خلقه من صفوته عىل اهللا ّوصىل العاملني، ّرب هللا واحلمد  وآلهّ
 .الطاهرين

                                                 
التعليقة عىل ؛ و٢٣ص: احلاشية األوىل عىل مكاسب الشيخ األنصاري: الحظ) ١(

 .٣١٠، ص١ج:  املكاسب





 
 

  فهرس ا صادر
 الشيخ اهللا آية األستاذ: تأليف ،املكاسب عىل التعليق إىل الطالب رشادإ .١

 الطبعة هـ،١٤١٦ قم، ـ إيران سامعيليان،إ ّمؤسسة التربيزي، جواد
 .الثالثة

 جعفر أيب الطائفة شيخ تأليف ،األخبار من اختلف فيام االستبصار .٢
 حسن السيد احلجة: عليه ّوعلق حققه ،+ الطويس احلسن بنّحممد 

 .هـ١٣٩٠إيران، ـ طهران اإلسالمية، الكتب دار اخلرسان، املوسوي
 العرب من والنساء الرجال ألشهر تراجم قاموس ،األعالم .٣

 دار العلم الزركيل، الدين خري: تأليف واملسترشقني، واملستعربني
 .م، الطبعة اخلامسة١٩٨٠ان،  بريوت ـ لبنللماليني،

حسن :  وأخرجههّ حمسن األمني، حققّد، اإلمام السي الشيعةأعيان .٤
 .هـ١٤٠٣األمني، دار التعارف للمطبوعات، بريوت ـ لبنان، 

 اإلعالم مكتب حتقيق ،& الصدر باقرّ حممد السعيد الشهيد ،اقتصادنا .٥
 قم، ـ كتاب بوستان ّمؤسسة: نرش خراسان، فرع  ـاإلسالمي
 .الثانية الطبعة هـ،١٤٢٥

 العظمى اهللا آية ّالفذ قّاملحق تأليف ،)اإلجارة كتاب (الفقه يف بحوث .٦
 النرش ّمؤسسة هـ،١٣٦١املتوىف + األصفهاين حسنيّ حممد الشيخ
 .الثانية الطبعة هـ،١٤٠٩ إيران، ـ قم املدرسني، جلامعة التابعة

: تأليف العملية، واألصول احلجج مباحث ،األصول علم يف بحوث .٧
 السعيد الشهيد تقريرات الشاهرودي، اهلاشمي حممود ّالسيد اهللا آية
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٤٣٨

 دائرة ّمؤسسة: نرش الصدر، باقرّ حممد ّالسيد العظمى اهللا يةآ األستاذ
 .الثالثة الطبعة هـ،١٤٢٦ قم، اإلسالمي، الفقه معارف

 آية العرص فقيه أبحاث تقرير ،املكاسب بيع عىل التعليق يف الطالب بلغة .٨
 عيل السيد ،+ الگلبيگاين املوسوي رضاّ حممد السيد العظمى هللا

 .هـ١٣٩٩ قم، ـ إيران خيام، مطبعة: نرش امليالين، احلسيني
 اخلميني، اإلمام العظمى اهللا آية األكرب األستاذ لسامحة تقريرات ،البيع .٩

 آثار ونرش تنظيم ّمؤسسة آبادي، ّاخلرم الطاهري حسن السيد اهللا آية
 .هـ١٤١٨ إيران، ـ قم ميني،اخل اإلمام

 دّالسي فيض أيب الدين ّحمب لإلمام ،القاموس جواهر من العروس تاج .١٠
 عيل: وحتقيق دراسة احلنفي، الزبيدي الواسطي احلسيني مرتىضّحممد 
 م١٩٩٤ لبنان، ـ بريوت والتوزيع، والنرش للطباعة الفكر دار شريي،

 .هـ١٤١٤ـ
 أيب الدين مجال لإلمام ،ماميةاإل مذهب عىل الرشعية األحكام حترير .١١

 ،+ ّاحليل ّبالعالمة املعروف رّاملطه بن يوسف بن احلسن منصور
 قم ،× الصادق اإلمام ّمؤسسة: نرش البهادري، إبراهيم الشيخ حتقيق

 .هـ١٤٢٠ إيران، ـ
 بن يوسف بن احلسن الدين مجال الكبري ّالعالمة ملؤلفه ،الفقهاء تذكرة .١٢

 اآلثار إلحياء املرتضوية املكتبة منشورات نم ،+ ّاحليل مطهر بن عيل
 .هـ١٣٨٨ ،)واحد جملد يف القديمة (األوىل الطبعة إيران، اجلعفرية،

 .هـ١٤٢٠الرتاث، إلحياء ^ البيت آل ّمؤسسة وحتقيق نرش :ًأيضا
 احلسني عبد ّالسيد املجاهد العظمى اهللا آية ، املكاسب عىل التعليقة .١٣

 ّمؤسسة: وتعليق تصحيح مية،اإلسال املعارف ّمؤسسة الالري،
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 .املقدسة قم هـ،١٤١٨ اإلسالمية، املعارف
 مجال النحرير مّواملتكل الكبري الفقيه ،الرشائع ملخترص الرائع التنقيح .١٤

 اللطيف عبد السيد: حتقيق ّاحليل، ّالسيوري اهللا عبد بن مقداد الدين
 ـ قم ،+ النجفي املرعيش اهللا آية مكتبة نرش كمري، الكوه احلسيني
 .هـ١٤٠٤ إيران،

: تأليف عليه، اهللا رضوان املفيد للشيخ ،املقنعة رشح يف األحكام هتذيب .١٥
 ّوعلق قهّحق ،+ الطويس احلسن بنّ حممد جعفر أيب الطائفة شيخ
 الشيخ بمرشوعه هنض اخلرسان، املوسوي حسن السيد ةّاحلج: عليه
 ش، هـ ١٣٦٤ إيران، ـ طهران اإلسالمية، الكتب دار اآلخوندي، عيل

 .الثالثة الطبعة
 الكركي، العاميل احلسني بن عيل ،القواعد رشح يف املقاصد جامع .١٦

 حتقيق هـ،١٤٠٨ قم، ـ الرتاث إلحياء ^ البيت آل ّمؤسسة
 .^ البيت آل ّمؤسسة يف التحقيق جلنة: وتصحيح

 وإمام الفقهاء شيخ تأليف ،اإلسالم رشائع رشح يف الكالم جواهر .١٧
 املخطوطة األصل بنسخة قوبل النجفي، حسند ّ حممالشيخ قنيّاملحق

 عىل وأرشف عليه قّوعل قهّحق .ثراه طاب ّفاملصن بقلم حةّواملصح
 اإلسالمية، الكتب دار اآلخوندي، عيل الشيخ :بمرشوعه وهنض طبعه

 إحياء دار: نرش: ً أيضا.التاسعة الطبعة ش، هـ١٣٦٨ إيران، ـ طهران
 .هـ١٤٠٤ السابعة، طبعةال ان،نبل ـ بريوت العريب، الرتاث

 الشيخ الفقيه قّاملحق العظمى اهللا آية سامحة تأليف ،املكاسب حاشية .١٨
 القطيفي، سباع آلّ حممد عباس الشيخ: حتقيق األصفهاين،  حسنيّحممد 
 .هـ١٤١٨ ق،ّاملحق: نرش



  بحوث يف فقه عقد البيع............................................................................... 

 

٤٤٠

 الشيخ: حتقيق ّاملظفر، رضاّ حممد ّالعالمة: تأليف ،املكاسب حاشية .١٩
 .إيران ـ قم بيب،ح نرش الكوثراين، جعفر

 اإليرواين عيل مريزا احلاج الفقيه قّاملحق: تأليف ،املكاسب حاشية .٢٠
 ذوي دار منشورات األصفهاين، الفخار باقر: حتقيق ،+ الغروي
 .هـ١٤٢١ إيران، ـ قم القربى،

ّ حممد الشيخ احلاج عرصه وحيد احلجة لسامحة ،املكاسب ةحاشي .٢١
 .اخلونساري اإلمامي

 املوىل قّاملدق األصويل الفقيه قّاملحق األستاذ فهّؤلمل ،املكاسب حاشية .٢٢
 مهدي دّسي: عليه ّوعلق حهّصح ،+ اخلراساين اآلخوند كاظمّحممد 
 .هـ١٤٠٦ الدين، شمس

 الطباطبائي كاظمّ حممد السيد قّاملحق ّالعالمة فهّملؤل ،املكاسب حاشية .٢٣
 ـ قم  والتوزيع، والنرش للطباعة إسامعيليان ّمؤسسة ،+ اليزدي
 . ه١٣٧٨ إيران،

 + العاميل عيل بن الدين زين للشيخ ،اإلسالم رشائع حاشية .٢٤
 قم اإلسالمية، والدراسات األبحاث مركز ،)الثاين الشهيد(بـ املعروف

 .هـ١٤٢٢ إيران، ـ
 الطويس احلسن بنّ حممد جعفر أيب الطائفة شيخ: تأليف ،اخلالف .٢٥

 إيران، ـ قم سني،ّاملدر جلامعة التابعة اإلسالمي النرش ّمؤسسة ،+
 .هـ١٤٠٧

 بنّ حممد الدين شمس الشيخ: تأليف ،اإلمامية فقه يف الرشعية الدروس .٢٦
 التابعة النرش ّمؤسسة: ونرش حتقيق ،)األول الشهيد (العاميل يّمك

 الطبعة هـ،١٤١٧ إيران، ـ قم العلمية، احلوزة يف سنيّاملدر جلامعة
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 .الثانية
 أمحد السيد: وإرشاف تقديم تىض،املر ّالسيد ،املرتىض الرشيف رسائل .٢٧

 آية مدرسة ،الكريم القرآن دار رجائي، مهدي السيد: إعداد احلسيني،
 .هـ١٤٠٥ إيران، ـ قم الگلپايگاين، العظمى اهللا

 .الثاين الشهيد ،الدمشقية اللمعة رشح يف ّالبهية الروضة .٢٨
د ّ حممجعفر أيب الفقيه الشيخ :تأليف ،الفتاوي لتحرير احلاوي الرسائر .٢٩

 اإلسالمي النرش ّمؤسسة ،+ ّاحليل إدريس بن أمحد بن منصور بن
 .الثانية الطبعة ، ه١٤١٠ إيران، ـ قم املدرسني، جلامعة التابعة

 نجم القاسم أبو ّاحليل ّاملحقق ،واحلرام احلالل مسائل يف اإلسالم رشائع .٣٠
 عيلّ حممد احلسني عبد: وحتقيق وتعليق إخراج احلسن، بن جعفر الدين

 .قم ـ إيران إسامعيليان، انتشارات ال،ّبق
 اهللا عبد الدين هباء القضاة قايض ،مالك ابن ةّألفي عىل عقيل ابن رشح .٣١

 مرص، الكربى، التجارية املكتبة املرصي، اهلمداين العقييل عقيل بن
 .عرشة الرابعة الطبعة م،١٩٦٤

 يخالش األكرب الشيخ ،املطهر ابن ّالعالمة قواعد عىل جعفر الشيخ رشح .٣٢
 الذخائر، دار: نرش ،)١٢٢٨ ـ هـ١١٥٦ (+ الغطاء كاشف جعفر
 .هـ١٤٢٠

 اهللا آية ألبحاث ًتقريرا ،وأحكامه وأقسامه يتهّحج يف دراسة ،ّالظن .٣٣
 .احليدري كامل السيد قّاملحق

 العظمى اهللا آية سامحة تأليف ،املكاسب كتاب رشح يف اآلمال غاية .٣٤
 الذخائر جممع وراتمنش ،+ املامقاين حسنّ حممد الشيخ احلاج

 .تاريخ بدون إيران، ـ قم اإلسالمية،
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٤٤٢

 األقدم البارع الفقيه: تأليف ،والفروع األصول علمي إىل النزوع غنية .٣٥
 الشيخ: حتقيق ،)هـ ٥٨٥ ـ٥١١ (احللبي زهرة بن عيل بن محزة السيد

 .هـ١٤١٧ إيران، ـ قم الصادق، اإلمام ّمؤسسة البهادري، إبراهيم
 الشيخ واملجتهدين الفقهاء أستاذ األعظم يخللش ،األصول فرائد .٣٦

 جممع األعظم، الشيخ تراث حتقيق جلنة: إعداد ،+ األنصاري مرتىض
 .هـ١٤١٩ قم، اإلسالمي، الفكر

 بن يعقوب بنّ حممد جعفر أيب اإلسالم ثقة تأليف ،الكايف من الفروع .٣٧
 أكرب عيل: عليه َّوعلق وقابله حهّصح ،+ الرازي الكليني إسحاق
 الطبعة ش، هـ١٣٦٧ إيران، ـ طهران اإلسالمية، الكتب دار ري،الغفا
 .الثالثة

 جممع احلائري، احلسيني كاظم السيد اهللا اية سامحة: تأليف ،العقود فقه .٣٨
 .الثانية الطبعة هـ،١٤٢٣ إيران، ـ قم االسالمي، الفكر

 الدين جمد الشيخ امةّالفه البحر احلرب ّالعالمة للعامل ،املحيط القاموس .٣٩
 ـ بريوت للجميع، العلم دار الشريازي، الفريوزآبادي يعقوب بنّمد حم

 .لبنان
 بن احلسن منصور أيب تأليف ، يف معرفة احلالل واحلراماألحكام قواعد .٤٠

 ّمؤسسة: ونرش حتقيق ،)ّاحليل ّالعالمة (+ األسدي رّاملطه بن يوسف
 يران،إ ـ قم املقدسة، ّبقم سنيّاملدر جلامعة التابعة اإلسالمي النرش
 .هـ١٤١٣

 عبد أيب اإلمام: تأليف ،والعربية واألصول الفقه يف والفوائد القواعد .٤١
 هـ،٧٨٦ عام ّاملتوىف ،لّاألو بالشهيد املعروف العاميل مكي بنّ حممد اهللا

 ـ قم املفيد، مكتبة منشورات احلكيم، اهلادي عبد السيد الدكتور حتقيق
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 .إيران
 طبعة ّالقمي، القاسم أبو زامري الفقيه قّللمحق ،األصول قوانني .٤٢

 .حجرية
 رضا: حتقيق احللبي، الصالح أيب األقدم الفقيه تأليف ،الفقه يف الكايف .٤٣

 .أستادي
 ،+ اخلميني اإلمام العظمى اهللا آية قّاملحق الفقيه: تأليف ،البيع كتاب .٤٤

 . هـ١٤٢١ إيران، ـ طهران اخلميني، اإلمام آثار ونرش تنظيم ّمؤسسة
: حتقيق الفراهيدي، محدأ بن اخلليل الرمحن عبد أليب ،العني كتاب .٤٥

 دار ّمؤسسة السامرائي، إبراهيم والدكتور املخزومي، محدأ الدكتور
 .الثانية الطبعة هـ،١٤١٠ إيران، ـ قم اهلجرة،

 الشيخ واملجتهدين الفقهاء أستاذ األعظم للشيخ ،املكاسب كتاب .٤٦
 األعظم، الشيخ تراث حتقيق جلنة: حتقيق ،+ األنصاري مرتىض
 قم األنصاري، الشيخ مليالد الثانية املئوية الذكرى بمناسبة العاملي املؤمتر

 .هـ١٤١٥ إيران، ـ
ّ حممد الشيخ اآلخوند الكبري املحقق األعظم األستاذ ،األصول كفاية .٤٧

 الرتاث، إلحياء ^ البيت آل ّمؤسسة: ونرش حتقيق اخلراساين، كاظم
 .هـ١٤٠٩ قم،

 الشهيد العظمى اهللا آية األستاذ دناّسي حاثأب من ،رضار وال رضر ال .٤٨
 .احليدري كامل السيد ،+ الصدر باقرّحممد 

 ابن مكرم بنّ حممد الدين مجال الفضل أيب ّالعالمة لإلمام ،العرب لسان .٤٩
 . ه١٤٠٥ إيران، ـ قم احلوزة أدب نرش املرصي، اإلفريقي منظور

 احلسن بنّ حممد فرجع أيب الطائفة شيخ تأليف ،اإلمامية فقه يف املبسوط .٥٠



  بحوث يف فقه عقد البيع............................................................................... 

 

٤٤٤

 املكتبة الكشفي، تقيّ حممد ّالسيد: وتعليق تصحيح الطويس، عيل بن
 .اجلعفرية اآلثار إلحياء املرتضوية

 أعاد الطرحيي، الدين فخر الشيخ الفقيه ثّاملحد للعامل ،البحرين جممع .٥١
 عاجمامل طريقة عىل بعده وما الكلمة من لّاألو احلرف عىل بناءه

 .إيران سالمي،اإل مكتب اإلعالم ادل،ع حممود: العرصية
 قّاملدق قّاملحق للفقيه ،األذهان إرشاد رشح يف والربهان الفائدة جممع .٥٢

 هـ،٩٩٣ سنة املتوىف +األردبييل محدأ املوىل دهره وفريد عرصه وحيد
 .هـ١٤٠٣ إيران، ـ قم العلمية، احلوزة يف املدرسني جامعة منشورات

 اهللا آية األعظم األستاذ أبحاث تقرير ،الفقه أصول يف حمارضات .٥٣
 الشيخ قّاملدق ّالعالمة: تأليف ،+ اخلوئي القاسم أبو ّالسيد العظمى

 جلامعة التابعة اإلسالمي النرش ّمؤسسة ّالفياض، إسحاقّحممد 
 .هـ١٤١٩ إيران، ـ قم املدرسني،

 العظمى اهللا آية سامحة ألبحاث ًتقريرا ،اجلعفري الفقه يف حمارضات .٥٤
 السيد ةّاحلج ّالعالمة: بقلم ،+ اخلوئي املوسوي القاسم أبو السيد
 .+ الشاهرودي احلسيني عيل

 العظمى اهللا آية سامحة ألبحاث ًتقريرا ،اجلعفري الفقه يف حمارضات .٥٥
 السيد ةّاحلج ّالعالمة: بقلم ،+ اخلوئي املوسوي القاسم أبو السيد
 يران،إ ـ قم اإلسالمي، الكتاب دار ،+ الشاهرودي احلسيني عيل

 إيران، ـ قم اإلسالمي، الفقه معارف دائرة ّمؤسسة: ً أيضا.هـ١٤٠٩
 .الثانية الطبعة هـ،١٤٢٩

 اهللا آية ^ البيت أهل وفقيه الطائفة ملرجع ،اإلمامية فقه يف حمارضات .٥٦
 فاضل: عليها َّوعلق مجعها ،+ امليالين هاديّ حممد السيد العظمى
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 إيران، ـ مشهد دويس،فر جامعة نرش ّمؤسسة امليالين، احلسيني
 .هـ١٣٩٥

 القاسم أبو قّاملحق ّاألجل الشيخ فهّأل ،اإلمامية فقه يف النافع املخترص .٥٧
 الدراسات قسم منشورات ،ّاحليل احلسن بن جعفر الدين نجم

 .الثالثة الطبعة هـ،١٤١٠ إيران، ـ طهران البعثة، ّمؤسسة يف اإلسالمية
 ياألسد رّاملطه بن يوسف بن احلسن منصور أيب تأليف ،الشيعة خمتلف .٥٨

 ـ قم املدرسني، جلامعة التابعة اإلسالمي النرش ّمؤسسة ،)ّاحليل ّالعالمة(
 املدرسني، جلامعة التابعة اإلسالمي النرش ّمؤسسة: حتقيق إيران،
 .الثانية الطبعة ،هـ١٤١٣

 بن أمحد املوىل الفقيه ّالعالمة تأليف ،الرشيعة أحكام يف الشيعة مستند .٥٩
 البيت آل ّمؤسسة: ونرش حتقيق ،١٢٤٥ سنة املتوىف النراقي ديمهّحممد 
 .هـ١٤١٨ إيران، ـ مشهد الرتاث، إلحياء ^

 القاسم أبو السيد العظمى اهللا آية سامحة أبحاث تقرير ،الفقاهة مصباح .٦٠
 انتشارات التربيزي، التوحيدي عيلّحممد : بقلم ،+ اخلوئي املوسوي
 .ش هـ١٣٧٧ قم، ـ إيران ، داوري

 ّالعالمة العامل تأليف ،للرافعي الكبري الرشح غريب يف املنري صباحامل .٦١
 ،إيران اهلجرة، دار: نرش الفيومي، املقري عيل بنّ حممد بن محدأ

 .هـ١٤٠٥
 األنصاري، مرتىض األعظم الشيخ بحث تقريرات ،األنظار مطارح .٦٢

 البيت آل ّمؤسسة نرش الطهراين، النوري القاسم أبو املريزا: تأليف
×. 

 الفيض حمسنّ حممد املوىل الفقيه ثّاملحد العارف ،الرشايع مفاتيح .٦٣
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٤٤٦

 قم النجفي، املرعيش اهللا آية مكتبة انتشارات هـ،١٠٩١املتوىف الكاشاين
 .إيران ـ
 ، السيد العاميلّمفتاح الكرامة يف رشح قواعد العالمة .٦٤
 اهللا أسد الشيخ املحقق مةّللعال ،األرسار ونفائس األنوار مقابس .٦٥

 البيت آل ّمؤسسة ،١٢٣٧ املتوىف عام الكاظمي الدزفويلي التسرت
 .إيران ـ قم ،^

 اهللا أسد الشيخ املحقق مةّللعال ،األرسار ونفائس األنوار مقابس .٦٦
 ـ قم ،^ البيت آل ّمؤسسة ،ـه١٣٣٧ عام املتوىف الكاظمي التسرتي
 .تاريخ بدون إيران،

 النعامن بنّحممد  بنّ حممد اهللا عبد أيب الشيعة فخر تأليف ،املقنعة .٦٧
 اإلسالمي النرش ّمؤسسة ،+ املفيد بالشيخ بّامللق البغدادي العكربي
 .الثانية الطبعة هـ،١٤١٠ إيران، ـ قم املدرسني، جلامعة التابعة

 ،+ النائيني املريزا األعظم األستاذ أبحاث تقرير ،والبيع املكاسب .٦٨
 النرش ّسسةمؤ ،+ اآلميل تقيّ حممد الشيخ ّالرباين ّالعالمة بقلم

 .إيران ـ قم سني،ّاملدر جلامعة التابعة اإلسالمي
 بنّ حممد جعفر أيب الصدوق األقدم اجلليل للشيخ ،الفقيه حيرضه ال من .٦٩

: عليه ّوعلق هحّصح ،٣٨١سنة املتوىف ّالقمي بابويه بن احلسني بن عيل
 إيران، ـ قم سني،ّاملدر جلامعة التابعة النرش ّمؤسسة الغفاري، كربأ عيل

 .الثانية الطبعة هـ،١٤١٣
 النجفيّ حممد بن موسى الشيخ تأليف ،املكاسب رشح يف الطالب منية .٧٠

 ،+ النائيني حسنيّ حممد املريزا قّاملحق تقريرات  ،+ اخلونساري
 .قم هـ،١٤١٨ سني،ّاملدر جلامعة التابعة اإلسالمي النرش ّمؤسسة
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 جوادّحممد  الشيخ ،)الفقهية الرسائل (البالغي ّالعالمة موسوعة .٧١
 .هـ١٤٢٨ إيران، ـ قم اإلسالمية، والثقافة العلوم مركز البالغي،

 بن احلسن ّاحليل ّالعالمة: تأليف ،األحكام معرفة يف اإلحكام هناية .٧٢
 والنرش للطباعة إسامعيليان ّمؤسسة ّاحليل، ّاملطهر عيل بن يوسف

 .هـ١٤١٩ إيران، ـ قم والتوزيع،
 ،+ الطباطبائي حسنيّ حممد دّالسي ةّالعالم األستاذ ،احلكمة هناية .٧٣

 ّمؤسسة السبزواري، الزارعي عيل عباس الشيخ: وتعليق تصحيح
 الرابعة الطبعة هـ،١٤١٧ قم، سني،ّاملدر جلامعة التابعة اإلسالمي النرش
 .املنقحة ةعرش

 الشيخ األصويل والفقيه اإلهلي للحكيم ،الكفاية رشح يف الدراية هناية .٧٤
: عليه ّوعلق حهّوصح قهّحق ،+ ألصفهاينا الغروي حسنيّحممد 
 ـ قم ،× الشهداء سيد انتشارات كالئي، أمري أحدي مهدي الشيخ
 .ش هـ١٣٧٤ إيران،

 السعادات أيب الدين جمد لإلمام ،واألثر احلديث غريب يف النهاية .٧٥
 الطناحي،ّ حممد حممود: حتقيق األثري، ابن اجلزريّ حممد بن املبارك
 هـ١٣٦٤ إيران، ـ قم والتوزيع، والنرش طباعةلل إسامعيليان ّمؤسسة

 .الرابعة الطبعة ش،
 األعظم الشيخ مكاسب من البيع كتاب عىل تعليق ،الفقاهة هنج .٧٦

 حمسن ّالسيد العظمى اهللا آية العرص فقيه تأليف ،+ األنصاري
 .هبمن ٢٢ انتشارات ،+ احلكيم الطباطبائي

 التربيزي، الشهيدي احّفت املريزا ،املكاسب رسارأ إىل الطالب هداية .٧٧
 .هـ١٣٧٥ إيران، ـ تربيز اطالعات، مطبعة
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٤٤٨

 تقيّ حممد الشيخ احلاج العظمىاهللا  آية: تأليف ،املسرتشدين هداية .٧٨
 جلامعة التابعة النرش ّمؤسسة ،+ األصفهاين النجفي الرازي
 .إيران ـ قم سني،ّاملدر

 عفرجّ حممد السيد اهللا آية سامحة ،املكاسب رشح إىل الطالب هدى .٧٩
 .إيران ـ قم هـ،١٤١٦ الكتاب، دار ّمؤسسة اجلزائري، ّاملروج

ّ حممد الشيخ ثّاملحد الفقيه ،الرشيعة مسائل حتصيل إىل الشيعة وسائل .٨٠
 الرتاث، إلحياء ^ البيت آل ّمؤسسة حتقيق العاميل، ّاحلر احلسن بن
 . هـ١٤١٤ قم، الرتاث، إلحياء ^ البيت آل ّمؤسسة: نرش

 عيل بنّ حممد جعفر أيب الدين عامد للفقيه ،الفضيلة نيل إىل الوسيلة .٨١
 مكتبة: نرش احلسون،ّ حممد الشيخ حتقيق محزة، بابن املعروف الطويس

 . ه١٤٠٨ قم،  ـ النجفي املرعيش العظمى اهللا آية
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 ١٢٤....................................................................................وحتقيق زيادة     
 ١٢٤................................................العوض ّعينية الشرتاط ىاخر وجوه     

 ١٢٤...................................................................................اإلمجاع. ١          
 ١٢٥.............الثمن فيه منفعةًعدم صدق البيع عرفا عىل ما يكون . ٢          
 ١٢٦..................................................................دعوى االنرصاف. ٣          
 ١٢٧...........................................ًعدم كون املنافع من األموال لغة. ٤          
 ١٢٨.................................................عدم وجود املنافع أثناء العقد. ٥          
ّعدم تبعية املنفعة للعني يف امللكية. ٦           ّ...........................................١٣٠ 



  ٤٥٣.......................................................................الكتاب فهرس

 

 ١٣٤..............................................................................ّالنص عىل أضواء     
ًجعل عمل احلر عوضا: املسألة الرابعة ّ.................................................١٣٧ 

 ١٤٠.......................................................................................املسألة بيان     
 ١٤١................................................................................النزاع ّحمل حترير     
 ١٤٣.....................................................................................املسألة تأريخ     
 ١٤٤......................................................................املسألة يف لعلامءا أقوال     
 ١٤٧..................................................ّالفقهية املباحث  يف املسألة هذه آثار     
 ١٤٩.....................................................................................املسألة صور     

 ١٤٩............................ّعمل احلر بعد املعاوضة عليه: الصورة األوىل          
 ١٥١.............................ّعمل احلر قبل املعاوضة عليه: الصورة الثانية          

 ١٥٢...........................................................................أدلة القول باجلواز     
 ١٥٢...............................................................................ّأدلة القول باملنع     
ّعدم صدق املالية عىل عمل احلر قبل املع: ّالدليل األول       ١٥٣.........اوضةّ

 ١٥٣...............................................................عدم الصدق العقيل. ١          
 ١٥٤........................................................................................املناقشة          

 ١٥٤..................................................................اجلواب النقيض. أ               
ِّ اجلواب احليل.ب                َ...................................................................١٥٦ 

 ١٥٧...............................................................عدم الصدق العريف. ٢          
 ١٥٨........................................................................................املناقشة          

 ١٦٢.......................ًعدم كون العمل مملوكا قبل املعاوضة: الدليل الثاين     
 ١٦٣............................................................................................املناقشة     
 ١٦٤....................................................................................وحتقيق زيادة     



  بحوث يف فقه عقد البيع............................................................................... 

 

٤٥٤

 ١٦٤..........................................................................املقصود من العمل     
ّملكية احلر لعمله      ّ.............................................................................١٦٦ 
 ١٦٨................................ّالقول بالتفريق بني عمل احلر الكسوب وغريه     
 ١٧٠...................................................ّالقول بعدم اشرتاط املالية يف البيع     
 ١٧١..............................................................................ّالنص عىل أضواء     

 ١٧٥..............................................ًاحلقوق وجعلها عوضا: املسألة اخلامسة
 ١٧٨.......................................................................................املسألة بيان     
 ١٧٩.....................................................................................املسألة تأريخ     
 ١٨٠......................................................................املسألة يف العلامء أقوال     
 ١٨٠............................................................ًاملنع مطلقا: ّالقول األول          
 ١٨١..........................................................ًاجلواز مطلقا: القول الثاين          
 ١٨١..............................................................................ّحترير حمل النزاع     
 ١٨٤.......................................وامللك واحلكم ّاحلق بني للفرق ّإمجايل ٌبيان     
 ١٨٥.........................................................................ّتقسيم الشيخ للحق     
 ١٨٦...........................................باملال املعاوضة يقبل ال ما :ّاألول القسم     

 ١٨٨..............................................ًدليل عدم وقوع هذا القسم عوضا          
 ١٨٩...........االختياري النقل دون لإلسقاط القابلة احلقوق :الثاين القسم     

 ١٩١....................................ًعدم وقوع هذا القسم عوضاالدليل عىل           
 ١٩٢.............................................................إشكال صاحب اجلواهر          

 ١٩٥................................اجلواهر صاحب إشكال عىل ِّاملصنف جواب          
 ١٩٧.................................ّ احلقالفارق اجلوهري بني بيع الدين ونقل          

 ٢٠١..........................................ما يقبل النقل واإلسقاط: القسم الثالث     



  ٤٥٥.......................................................................الكتاب فهرس

 

ّالوجه يف عدم صحة عوضية هذا القسم           ّ.....................................٢٠٢ 
 ٢٠٣...........................................ًالدليل عىل عدم كون احلقوق أمواال          

 ٢٠٤............................احلقوق من القسم هذا ّعوضية ّصحة يف الوجه            
 ٢٠٥...................................ّعدم الدليل عىل اشرتاط املالية: ّاألول               
 ٢٠٥.............................................ّصدق املالية عىل احلقوق: الثاين               

 ٢٠٦....................................................................................وحتقيق زيادة     
 ٢٠٦..............................................ّحقيقة احلق وفرقه عن احلكم وامللك     
 ٢٠٨........................................املشكلة يف تصوير اجلامع ألقسام احلقوق     
 ٢٠٩.........................................................................ّللحق اللغوي املعنى     
 ٢١٠.................................................................ّاحلق حقيقة بيان يف اآلراء     

ٌاحلق نوع من السلطنة: ّ األولالرأي           ّ...........................................٢١١ 
 ٢١٢..............................................ّاحلق مرتبة من امللك: الرأي الثاين          
ّاحلق اعتبار خاص من: الرأي الثالث            ٢١٤................... آثاره السلطنةّ
ّاحلق مشرتك لفظي: الرأي الرابع           ٌ ّ................................................٢١٥ 
 ٢١٨..............ّاحلق هو نفس احلكم والفرق يف اآلثار: الرأي اخلامس          

 ٢٢٠............................................................ِّاملصنف كالم عىل إشكاالت     
ّإمكان اجتامع طريف احلق يف حمل واحد: ّاإلشكال األول           ّ............٢٢٠ 

 ٢٢٢..........................................................................اإلشكال جواب            
 ٢٢٣.......ّاملدعى من ّأخص الثاين القسم يف املنع وجه :الثاين اإلشكال            
 ٢٢٤..........................................................................الثالث اإلشكال            

 ٢٢٥...........................................................................الرابع اإلشكال            
 ٢٢٦..............................................................................ّالنص عىل أضواء     



  بحوث يف فقه عقد البيع............................................................................... 

 

٤٥٦

 تعريف البيع لدى الفقهاء: املبحث الثاين
 ٢٣٥.....................................................تعريف الفقهاء للبيع: املسألة األوىل

 ٢٣٨.......................................................................................املسألة بيان     
 ٢٣٩...................................ّمترشعية وال ّرشعية حقيقة ذا البيع كون عدم     
 ٢٤٠...............................................ّواملترشعية ّعيةالرش احلقيقة إىل إشارة     
 ٢٤٣..................................................................................البيع تعريفات     
 ٢٤٣.....................................................للشيخ الطويس: ّالتعريف األول     
 ٢٤٤..........................................................وجه املساحمة يف هذا التعريف     
 ٢٤٦....................................................الفقهاء من جلامعة :الثاين التعريف     
 ٢٤٧.........................................................اإلشكاالت عىل هذا التعريف     
 ٢٥١........................................املقاصد جامع لصاحب :الثالث التعريف     
 ٢٥٢................................................................ التعريفاإلشكاالت عىل     

 ٢٥٢...........................................................................ّاإلشكال األول          
 ٢٥٣............................................................................اإلشكال الثاين          
 ٢٥٥..........................................................................اإلشكال الثالث          

 ٢٥٦.................................................... واجلواب عليهدفاع عن التعريف     
 ٢٦٠....................................................................................وحتقيق زيادة     
 ٢٦٠..................................ن مقولة االنفعالإشكال عىل كون االنتقال م     
 ٢٦٢.........................................................................وجوه يف دفع الدور     
 ٢٦٦...........................................................................مغايرة النقل للبيع     
 ٢٦٨..............................................................................ّالنص عىل أضواء     

 ٢٧٣.....................................................ِّتعريف املصنف للبيع: املسألة الثانية



  ٤٥٧.......................................................................الكتاب فهرس

 

 ٢٧٨..................................................................................................بيان     
 ٢٧٨............................................................................الوجه يف األولوية     
 ٢٧٩...................................................الوجه يف أخذ اإلنشاء يف التعريف     
 ٢٨٠...............عنها واجلواب تعريفه عىل الشيخ أوردها التي اإلشكاالت     
ّتوقفه عىل صحة اإلجياب بلفظ : ّاإلشكال األول      ُملكت«ّ ّ«.............٢٨٠ 
 ٢٨٢...................................................................................زيادة وحتقيق     
 ٢٨٢.......................................................ِّإشكاالت عىل تعريف املصنف     
 ٢٨٥.........................ّمالحظات عىل جواب الشيخ عن اإلشكال األول     
 ٢٨٧...............................خروج بيع الدين من التعريف: اإلشكال الثاين     
 ٢٨٩.....................................................شموله لبيع الدين: ّالوجه األول     
 ٢٩١..................................دخول التمليك يف مفهوم البيع: الوجه الثاين     
 ٢٩٣...................................................................................زيادة وحتقيق     
 ٢٩٣.....................................................وجه آخر للجواب عن اإلشكال     
 ٢٩٤.......................................................ما هو السبب يف سقوط الدين؟     
 ٢٩٥..............................................................إشكال عىل التنظري بالتهاتر     
 ٢٩٦.................................واب آخر عن دخول بيع الدين يف التعريفج     
 ٢٩٧.................................................شموله للمعاطاة: اإلشكال الثالث     
 ٣٠٠........................................شمول التعريف للرشاء: اإلشكال الرابع     
 ٣٠٤...................................................................................زيادة وحتقيق     
 ٣٠٤......................................شمول التعريف للتمليك يف البيع والرشاء     
 ٣٠٥............................................................إشكال عىل استشهاد الشيخ     
 ٣٠٥.......................................................ّاملراد من الضمنية واالستقاللية     



  بحوث يف فقه عقد البيع............................................................................... 

 

٤٥٨

 ٣٠٥.................................................................ّ رأي السيد اليزدي.١          
 ٣٠٨.........................................................ّ رأي املحقق األصفهاين.٢          
 ٣٠٩.................................................................ّ رأي السيد اخلوئي.٣          

 ٣١٠............صدق التعريف عىل إجارة العني بالعني: إلشكال اخلامسا     
 ٣١١............ّالصلح واهلبة املعوضة دخول : اإلشكال السادس والسابع     
 ٣١٣..........................................دخول الصلح يف التعريف: ّألولاملقام ا     

 ٣١٥...................................................ّاألدلة عىل مغايرة الصلح للبيع          
 ٣١٥....................................ّالتعدي بحرف التعدية: ّالدليل األول               
 ٣١٦................................ّاختالف متعلقات الصلح: الدليل الثاين               
 ٣١٨.................................................................بيان حقيقة الصلح               
 ٣٢١......................................................................... الثالثالدليل               

 ٣٢٢..................................ّدخول اهلبة املعوضة يف التعريف: املقام الثاين     
ّاستنتاج مما تقدم           ّ..........................................................................٣٢٧ 

 ٣٢٨....عدم صدق التمليك بعوض عىل غري البيع: النتيجة األوىل               
ًبطالن القول بكون التمليك مشرتكا معنويا: النتيجة الثانية                ً...٣٢٩ 

 ٣٣٤...................................................................................زيادة وحتقيق     
 ٣٣٤............................................إشكال عىل كون الصلح بمعنى التسامل     
 ٣٣٧..................................دخول القرض يف التعريف: اإلشكال الثامن     
 ٣٤١.......................................... عىل مغايرة القرض للبيع حقيقةشواهد     

ًأوال            ٣٤١....................................ّعدم حتقق ربا املعاوضة يف القرض: ّ
 ٣٤٢..................................عدم اشرتاط انتفاء الغرر يف القرض: ًثانيا          
 ٣٤٣.............................................عدم ذكر العوض يف القرض: ًثالثا          



  ٤٥٩.......................................................................الكتاب فهرس

 

 ٣٤٣.............................................عدم اشرتاط العلم بالعوض: ًرابعا          
 ٣٤٤.....................................................................ّمراد الشيخ من التأمل     
 ٣٤٦...................................................................................زيادة وحتقيق     
 ٣٤٦................................ِّإشكال عىل تفريق املصنف بني البيع والقرض     
 ٣٤٧..............................................................................لّه آخر للتأموج     
 ٣٤٩..............................................................................النص عىل أضواء     

 ٣٥٩................................................استعامالت الفقهاء للبيع: املسألة الثالثة
 ٣٦٣.......................................................................................املسألة بيان     
 ٣٦٣.........................................................ِّاملصنف كالم يف البيع من املراد     
 ٣٦٤....................................................................للبيع أخرى تعامالتاس     
 ٣٦٥......................................ّاإلجياب برشط حتقق القبول: ّاملعنى األول     
 ٣٦٦.................................................................................ّأدلة هذا املعنى     
 ٣٦٦............................ّاألثر املرتتب عىل اإلجياب والقبول: املعنى الثاين     
 ٣٦٧........................................................................العقد: املعنى الثالث     
 ٣٦٨...................................................املعامالت عناوين تقسيم إىل إشارة     
 ٣٧١.......................................................االستعامالت هلذه الشيخ مناقشة     
 ٣٧١................لقبولّمناقشة إطالق البيع عىل اإلجياب برشط حتقق ا. ١     

 ٣٧٣.............................................................ِّشاهد عىل خمتار املصنف          
 ٣٧٣..............................................التفريق بني البيع العريف والرشعي          

 ٣٧٦....................................................مناقشة إطالق البيع عىل األثر. ٢     
 ٣٧٩...................................................مناقشة إطالق البيع عىل العقد. ٣     
 ٣٨٠............................... يف تصحيح هذا املعنى+د الثاين كالم الشهي     



  بحوث يف فقه عقد البيع............................................................................... 

 

٤٦٠

 ٣٨١.................................................................إشكال عىل كالم الشهيد     
 ٣٨١.................................................................................ِّاملصنف جواب     
 ٣٨٢...........................................والفتاوى النصوص يف البيع استعامالت     
 ٣٨٤.................................................املصدر واسم املصدر والفرق بينهام     
 ٣٨٦....................................................................................وحتقيق زيادة     
 ٣٨٦.....................................ّاملناقشة يف كون البيع مما ختتلف فيه األنظار     
 ٣٩٠.................ِّإشكال عىل ما استفاده املصنف من املسالك وتوجيهه له     
 ٣٩٤..............................................................................ّالنص عىل أضواء     

 ّألفاظ العقود هل هي اسم للصحيح، أو األعم؟: املبحث الثالث
 ٤٠٥.......................................................................................املسألة بيان     
 ٤٠٦.....................................................................................املسألة تأريخ     
 ٤٠٧......................................................................املسألة يف العلامء أقوال     
 ٤٠٩................................................................................النزاع ّحمل حترير     
 ٤١١...................................................................للصحيح بالوضع القول     
 ٤١٢.......................................................................للصحيح الوضع ّأدلة     

ًأوال            ٤١٢................................................................................التبادر: ّ
 ٤١٢.........................................ّصحة السلب عن العقد الفاسد: ًثانيا          

 ٤١٣............................................................ٌشاهد عىل الوضع للصحيح     
ٍدفع وهم      ُ.........................................................................................٤١٤ 
 ٤١٥.............................................................ّكالم الشهيد األول يف املقام     
 ٤١٧....................................................ِّمناقشة املصنف للقول بالصحيح     
 ٤١٧.................................ّثبوت احلقيقة الرشعية للبيع: ّاإلشكال األول     



  ٤٦١.......................................................................الكتاب فهرس

 

ّعدم إمكان التمسك باإلطالق عند الشك: ل الثايناإلشكا      ّ............٤١٧ 
 ٤٢٠.....................................................للصحيح للوضع ِّاملصنف توجيه      
 ٤٢٤............................بالصحيح القول عىل باإلطالقات ّالتمسك إمكان     
 ٤٢٦.....................................طالق املقاميّالتمسك باإل: ّالتقريب األول     
 ٤٢٧.....................................ّالتمسك باإلطالق اللفظي: التقريب الثاين     
 ٤٢٨........................................................................................ّالتأمل بيان     
 ٤٢٩....................................................................................وحتقيق زيادة     
 ٤٢٩...............................................ينالثا الشهيد استدالل عىل إشكاالت     
 ٤٢٩.......................................................ِّمحل كالم املصنف عىل التخطئة     
 ٤٣١..............................................................................ّالنص عىل أضواء     

 ٤٣٧.....................................................................................فهرس املصادر



 



 ١
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  . النظرية واملعطيات؛تأويل القرآن .٣
 ).٢ـ١( معرفة اهللا .٤

  .طالل احلسنالدكتور الشيخ : بقلم
 علم املعصوم خل لدراسة ماهيةمدالراسخون يف العلم؛  .٥

 .وحدوده ومنابع إهلامه
 .الشيخ خليل رزق: بقلم

 ).٢ـ١( املعاد؛ رؤية قرآنية .٦
 . خليل رزقالشيخ : بقلم
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 .بحث حول اإلمامة .٨
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 .الشيخ خليل رزق: بقلم
 .العصمة؛ بحث حتلييل يف ضوء املنهج القرآين .١١

 .ّحممد القايض: بقلم



 ٢

 . رؤية قرآنية؛ّيوسف الصديق .١٢
 .حممود اجليايشالشيخ : بقلم

 .اجة إىل الدين وتكامل الرشائعمدخل لدراسة منشأ احل؛ فلسفة الدين .١٣
 .الشيخ عيل العبادي: بقلم

 للسيد الشهيد حممد باقر الصدر رشح احللقة الثانية(الدروس  .١٤
ّقدس رسه  ).٤ ـ١( )ّ

 .ّالقطع؛ دراسة يف حجيته وأقسامه .١٥
 .ّالشيخ حممود نعمة اجليايش: بقلم

ّالظن؛ دراسة يف حجيته وأقسامه .١٦ ّ. 
 .ّاجليايش حممود الشيخ : بقلم

 . قراءة يف مرتكزات احلكمة املتعالية؛فلسفة صدر املتأهلني .١٧
 .الشيخ خليل رزق: بقلم

ّاملثل اإلهلية .١٨ ُ  . بحوث حتليلية يف نظرية أفالطون؛ُ
 .الشيخ عبد اهللا األسعد: بقلم

 .الرتبية الروحية؛ بحوث يف جهاد النفس .١٩
 .مدخل إىل مناهج املعرفة عند اإلسالميني .٢٠

 :ويشمل الرسائل التالية
 ).بحث يف الوجود الذهني(لتفسري املاهوي للمعرفة ا •
 .نفس األمر  ومالك الصدق  يف القضايا •
 .املدارس اخلمس يف العرص اإلسالمي •
 .منهج الطباطبائي يف تفسري القرآن •
 .ّخصائص عامة يف فكر الشهيد الصدر •



 ٣

 . يف علم النفس الفلسفيبحوث .٢١
 .عبد اهللا األسعدالشيخ : بقلم

 .ّالتفقه يف الدين .٢٢
 .الشيخ طالل احلسنالدكتور : بقلم

 .مراتب السري والسلوك إىل اهللا .٢٣
 .الشيخ طالل احلسنالدكتور : بقلم

ّ اإلهليات باملعنى ،ة املرحلة الثانية عرش؛رشح هناية احلكمة .٢٤
 ).٢ـ١( ّاألخص

 . الشيخ عيل محود العبادي: بقلم
 .املذهب الذايت يف نظرية املعرفة .٢٥
 ).٢ـ١( رشح بداية احلكمة .٢٦

  .الشيخ خليل رزق: مبقل
 .التقوى يف القرآن؛ دراسة يف اآلثار االجتامعية .٢٧
 .عصمة األنبياء يف القرآن .٢٨

 .حممود نعمة اجليايش: بقلم
ّمعامل التجديد الفقهي؛ معاجلة إشكالية الثابت واملتغري يف الفقه  .٢٩

 .اإلسالمي
 . الشيخ خليل رزق: بقلم

 .املنهج التفسريي عند العالمة احليدري .٣٠
 . طالل احلسنالدكتور الشيخ :بقلم

 .املنهج الفقهي عند العالمة احليدري .٣١
 .طالل احلسنالدكتور الشيخ  :بقلم



 ٤

 .اإلعجاز بني النظرية والتطبيق .٣٢
 .حممود اجليايشالشيخ : بقلم

 .)ّبحث فقهي(ال رضر وال رضار  .٣٣
 ).٢ـ١( دروس يف احلكمة املتعالية .٣٤
 .املعصومنيّعلم اإلمام؛ بحوث يف حقيقة ومراتب علم األئمة  .٣٥

 .الشيخ عيل محود العبادي: بقلم
 ).٢ـ١( حليدري؛ قراءة يف السرية واملنهجكامل ا .٣٦

  .ّ الدكتور محيد جميد هدو:إعداد
 . حقيقتها ومظاهرها؛الوالية التكوينية .٣٧

 . عيل محود العبادي:بقلم
ّاإلهليات باملعنى (ربعة الفلسفة؛ رشح كتاب األسفار األ .٣٨

 ).٢ـ١( )ّاألعم
 . يخ قيرص التميميالش: بقلم

 من ة رشح املرحلة احلادية عرش؛العقل والعاقل واملعقول .٣٩
 . هناية احلكمةكتاب
 . الشيخ ميثاق طالب:بقلم

 ).٢ـ١( رشح كتاب األسفار العقلية األربعةكتاب املعاد؛  .٤٠
 .عبد اهللا األسعدالشيخ  :بقلم

 للشهيد ،من كتاب دروس يف علم األصول رشح احللقة الثالثة .٤١
ّ قدس رسهاقر الصدرّحممد ب  ).٣ـ١( ّالقسم األول ؛ّ
  . الشيخ حيدر اليعقويب:بقلم

 ).٦ـ ١(  األصول العملية: القسم الثاين؛رشح احللقة الثالثة .٤٢
  .الشيخ عيل العبادي: بقلم



 ٥

ّ للعالمة الشيخ حممد رضا املظفر؛رشح كتاب املنطق .٤٣  ).٥ـ١( ّ
  .بقلم الشيخ نجاح النويني

 ؛من كتاب دروس يف علم األصول رشح احللقة األوىل .٤٤
ّللشهيد السعيد آية اهللا العظمى السيد حممد باقر الصدر ّ. 

 . الشيخ سعد الغنامي:قلمب
 .دروس يف علم اإلمام .٤٥

 . الشيخ عيل محود العبادي:بقلم
 .دروس يف التوحيد .٤٦

 . الشيخ عيل محود العبادي:بقلم
 ).٣ـ١(منطق فهم القرآن  .٤٧

 .طالل احلسن. د: بقلم
 .إلسالم األمويمعامل ا .٤٨

 .عيل املدن: بقلم
 . وصناعة الوضع والتأويل؛السلطة .٤٩

 . عيل املدن:بقلم
 .)٣ـ١( )الرسالة العملية لسامحته( الفتاوى الفقهية .٥٠
 .الدعاء إرشاقاته ومعطياته .٥١

 .الدكتور طالل احلسنالشيخ : بقلم
 .ّمناسك احلج .٥٢

 .الشيخ أمحد الشيباين: إعداد وتنظيم
 .ّ تيميةالتوحيد عند الشيخ ابن .٥٣

 .خليل العاميل: بقلم



 ٦

 .ّيات فقه املكاسب املحرمةّكل .٥٤
 .الشيخ طالل احلسن. بقلم د

 .بحوث يف فقه عقد البيع .٥٥
 .السيد زيد البطاط: بقلم

بحوث يف عملية  (موارد وجوب الزكاة واخلالف يف حتديدها .٥٦
 ).١/االستنباط الفقهي

 .الشيخ ميثاق العرس: بقلم
بحوث يف عملية ( حكمه حقيقته رشوطه ؛يمنكر الرضور .٥٧

 .)٢/االستنباط الفقهي
 .ميثاق العرس: بقلم

بحوث يف عملية ( هل خلمس أرباح املكاسب أصل قرآين؟ .٥٨
 ).٣/االستنباط الفقهي

 .ميثاق العرس: بقلم
 .خمتارات من أحكام النساء .٥٩
 .ّاملنتخب يف مناسك احلج والعمرة .٦٠
 . دراسة يف رشوطها وآثارها؛التوبة .٦١
 . القّمقدمة يف علم األخ .٦٢
 .مناهج بحث اإلمامة بني النظرية والتطبيق .٦٣

 .ّالشيخ حممد جواد الزبيدي: بقلم
 .مفهوم الشفاعة يف القرآن .٦٤

 .ّحممد جواد الزبيديالشيخ : بقلم
 ).جمموعة الكتب األربعة أعاله (يف ظالل العقيدة واألخالق .٦٥



 ٧

 .مدخل إىل اإلمامة .٦٦
 .، حقيقته ومظاهرهاالسم األعظم .٦٧
 .سامه وآثاره، حقيقته وأقّالغلو .٦٨
 .البداء، وكيفية وقوعه يف العلم اإلهلي .٦٩
 .القضاء والقدر، وإشكالية تعطيل الفعل اإلنساين .٧٠
 .يف املنهج والتوحيد واإلمامة عند العالمة احليدريمعامل التجديد  .٧١
 .أولويات منهجية يف فهم املعارف الدينية .٧٢
 .الرمزية واملثل يف النص القرآين .٧٣
 .^ البيت مقامات ومسؤوليات أئمة أهل .٧٤
 .مناهج تفسري القرآن .٧٥
 .اإلنسان بني اجلرب والتفويض .٧٦
 .ملحات من سريته الذاتية ومنهجه لعلمي، العالمة الطباطبائي .٧٧
 . لفكر الشهيد حممد باقر الصدرّعامةمالمح  .٧٨
 العرش والكريس يف القرآن الكريم .٧٩
 األسامء احلسنى يف القرآن الكريم .٨٠
 رؤية اهللا بني اإلمكان واالمتناع .٨١
  القرآن من التحريفصيانة .٨٢
ّالثابت واملتغري يف املعرفة الدينية .٨٣ ّ. 

 .ّالدكتور عيل العيل: بقلم
ّلسيد كامل مرشوع املرجعية الدينية وآفاق املستقبل لدى ا .٨٤

 .احليدري
 .ة من الباحثنينخب: بقلم



 ٨

 
  :بحوث ودراسات يف طور الطباعة

 .رسائل فقهية .٨٥
 .ل احليدريًتقريرا ألبحاث املرجع الديني سامحة السيد كام

 .جمموعة من الفضالء: بقلم
 .)٧ـ١( ّبحوث يف فقه املكاسب املحرمة .٨٦

 .الشيخ نجاح النويني: بقلم
 ).٧ـ٤( ّالقسم األولح احللقة الثالثة؛ رش .٨٧

  .الشيخ حيدر اليعقويب: بقلم
 .لثاجلزء الثاّرشح األسفار؛ اإلهليات باملعنى األعم،  .٨٨

  .الشيخ قيرص التميمي: بقلم
 .)٢ـ١(  واملعلولةّحلكمة، العلرشح هناية ا .٨٩
 : بقلم.)٢ـ١( يف حقيقته وأقسامه ومراتبه، دراسة العلم اإلهلي .٩٠

 .شيخ عبد اهللا األسعدال
ّالنبوة واملعاد يف مباحث العالمة .٩١  . احليدري كاملّ

رسالة ماجستري، جامعة بغداد، كلية الرتبية، ابن رشد، قسم 
ّمد عيدان حممد حم: ّعلوم القرآن والرتبية اإلسالمية، قدمها ّ

ّاألستاذ الدكتور ثائر حممد عبد األئمة : عليوي، بإرشاف ّ
 .الدباغ


