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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(179) 

 عناوين أهم األقوال يف املعاطاة
ارأًة عأْن تأراٍض ماْنُكمْ )تعاىل: كان البحث حول فقه قوله  ْلباطالا إاالَّ أأْن تأُكونأ ِتا نأُكْم ِبا وقد استدل الشيي   (ال َتأُْكُلوا أأْموالأُكْم ب أي ْ
وتفصييله: ان أعيالم الطائفية اختلفيوا  ،ابآلية الكرمية وابلرواايت وأبدلية أخيرع عليى إفيادة املعااياة اللي وم ،يف املكاسب وأعالم املعلقني

 لكن أمهها ثالثة أقوال:أكثر و ملعاااة على ستة أقوال بل يف ا
 اهنا تفيد اإلابحة فقط، وهو قول مشهور املتقدمني ونقل عليه اإلمجاع مكرراً.القول األول: 
 اهنا تفيد امللك املت ل ل، فت ول ابلفس .القول الثاين: 

 املتأخرين واملعاصرين ظاهراً.اهنا تفيد امللك الالزم، وهذا القول هو قول مشهور القول الثالث: 
 بناء على إفادهتا امللك، فهل تفيد امللك الالزم أم املتزلزل؟

 وم )بعيد الفيراع عين إفادهتيا مث انه على مبىن إفادهتا امللك فهل تفييد املليك اليالزم أم املت لي ل فقيطد اسيتدل الشيي  عليى إفادهتيا اللي
ْلباطالا ) الشريفة ت وغريها، وحيث ان حمور حبثنا فقه اآليةلك( أبدلة عديدة من السرية واآلايت والرواايامل نأُكْم ِبا ال َتأُْكُلوا أأْموالأُكْم ب أي ْ

ارأًة عأْن تأراٍض ماْنُكمْ  فلنبدأ بتفصيل القيول فيهيا مث نعطين عنيان البحيث إىل اليرواايت والسيرية، وحييث ان الشيي  يف  (إاالَّ أأْن تأُكونأ ِتا
لروايية بقيدر التمهييد ل يية االسيتدالل ابفلنشير إىل  ((الأ َيأالُّ مأاُل امرئٍ ))على استدالله برواية  الكالم فيها استدالله ابآلية فرّع بعض

 مث بعد إكمال حبث اآلية نرجع إىل تفصيل فقه هذه الرواية وغريها إبذن هللا تعاىل، فنقول: الكرمية 
 اطاة للزومعلى إفادة املع ((الأ َيأالُّ مأاُل امرٍئ...))االستدالل ب 

؛ حيييث دّل علييى (1)((الأ َيأا  لُّ مأ  اُل ام  رٍئ إاالَّ عأ  ْن طاي  با   أْفسا   ا )): عليييه السييالم)ومنييه يظهيير جييواز التمّسييك بقولييه  قييال الشييي :
 يف رضا املالك، فال حيّل بغري رضاه. (3)أو ج ء سببه (2)احنصار سبب ِحّل مال الغري

الرجوع أّول الكالم، مدفوع: مبا تقيّدم، ميع أّن تعلّيق احلِيّل ابمليال يفييد العميوم، وتوّهم: تعّلق احِلّل مبال الغري، وكونه مال الغري بعد 
 .(4)(حبيث يشمل التمّلك أيضاً، فال حيّل التصّرف فيه و ال متّلكه إاّل بطيب نفس املالك

 تسييليمبعييد منييا هييو إوتوضيييحه: ان االسييتدالل ابلرواييية هييو: انييه ال طييك ان املعاايياة تفيييد ملييك املشييث  )لفيير  ان هييذا البحييث 
ي  ا ))وعميوم  ،إفادهتا امللك وإمنا الكالم انه الزم أم مت ل ل( فإذا فس  البيائع نشيك يف حليية ميال املشيث  ليه ُُ ْمماٍن مأ اُل أأها وأالأ َيأا لُّ لا

 .بعد الفس وتصرفه فيه لك املشث  ملالبائع متلك يدفعه أ  يفيد عدم حلية  ((إاالَّ عأْن طايبا   أْفٍس ماْن ُ 
 وليس متسكاً ِبلعام يف الشبهة املصداقية

وال يتوهم: انه من التمسك ابلعام يف الشبهة املصداقية ألن موضوع الرواية )مال امير(( وامليراد بيه ميال الغيري )لوضيوإ عيدم إرادة: 
ابااًل فهيو ميال املشيث   إذا كان الفس  فانهال حيل مال الشخص نفسه لنفسه( وال يعلم بعد الفس  انه ماله )مال املشث ( أو الد 

وإذا كان صحيحاً فهو مال البائع والفر  اننا ال نعلم ان الفس  صحيح أو ابال واننيا ال نعليم انيه بعيد الفسي  ميال املشيث  كيي ال 
 .دحيل للبائع أو ال كي حيل له

ْن  ُ ))إذ جياب: ابن  ي  ا إاالَّ عأ ْن طاي با   أْف ٍس ما ُُْمماٍن مأاُل أأها أميرين: التصيرف يف مليك الغيري  حلييةيفييد إباالقيه عيدم  ((وأالأ َيأالُّ لا
التصيرف( دون ميا ليو أرييد )ال  ( )ال حييلّ ومتلك ملك الغري وإطكال التمسك ابلعام يف الشبهة املصداقية إمنا يرد لو أريد مين )ال حييلّ 

 .امأو أريد األعم منه التملك( حيلّ 
                                                           

وال )): صيلى هللا علييه واليه وسيلم، و جاء يف حتن العقيول مرسياًل عين النيّ  ((ل امر( مسلم ..ال حيّل ما))، و فيه: 303، احلديث 113: 2عوايل ال يل  (1)
 .30، حتن العقول: ص((حيّل ملؤمٍن مال أخيه إاّل عن ايب نفٍس منه

 يف اإلابحة. (2)
 يف البيع وطبهه. (3)
 .44ص 3كتاب املكاسب )للشي  األنصار ( ط تراث الشي  األعظم: ج  (4)
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، وال يعليم بعيد الفسي  انيه ميال الغيري أو ال، فاالسيتدالل ري حيرام ال حييلّ وجه ورود اإلطكال على األول: ان التصرف يف ميال الغي
 ابلرواية أول الكالم ومتسك ابلعام يف الشبهة املصداقية.

 الفرق بني التصرف بعد الفسخ، والتُلك ِبلفسخ
ميال نفسيه ألنيه حتصييل حيال(، ووجه عدم ورود الوهم على الثيا:: ان التمليك إمنيا يتعليق مبيال الغيري )إذ ال يعقيل ان يتمليك امليرء 

متليك ملييك  والفير  ان البضياعة ملييك للمشيث  قبييل الفسي  وان البييائع يرييد ابلفسيي  متليك ميا ميلكييه املشيث  والرواييية تقيول: ال حيييلّ 
ان يرد عليه فنفس عنوان متلك ملك الغري مثبت  )وكونه ملك الغري، أ  املشث ، مسّلم، إذ التملك يراد له الغري إال بطيب نفسه منه

 .لكونه ملكه يف رتبة سابقة ومقارنة للفس (
الفسي ( و)ال حييل متليك ميال الغيري ال حييل التصيرف يف ميال الغيري بعيد واحلاصل: ان الفرق يتضح مبالحظة اجلملتني ومقارنتهما )

فسييي ( و)التمليييك ابلفسييي ( موقيييوف عليييى مسيييلمية كونيييه ملكييياً )بعيييد الفسييي ( و)ابلواملعنييييني ابلفسييي ( فالحيييف اخيييتالف الكلمتيييني 
واميا )التصيرف بعيد  ،املصيداقيةالشيبهة للمشث  فليس التمسك بي)ال حيل متلك مال الغري ابلفس  إال بطيب نفسه( متسكاً ابلعيام يف 

وإن كيان خارجياً عين ملكيه  ، كيان الفسي  اباياًل(   جييابن  ملكياً للمشيث  بعيد الفسي  )امليثمن الفس ( فهو عليى قسيمني فيإن كيان 
 ابلفس  )أ  كان الفس  صحيحاً( جاز.

 .إبذن هللا تعاىل فهذا الوهم واجلواب جير  يف اآلية الشريفة، لكن دفعه يف اآلية أسهل بكثري، وسيأيت
 على لزوم املعاطاة (ال َتأُْكُلوا...)وجوه ثالثة لالستدالل ب 

 ى ل وم عقد املعاااة وبطالن الفس  ميكن ان يكون بوجوه ثالثة:مث نقول: ان االستدالل ابآلية الكرمية عل
 ان الفسخ ال هو ِتارة وال عن تراضٍ  -4

ْلباطا لا إاال  ))وميكن االستدالل أيضياً بقوليه تعياىل  :ههنا من قدس سرهالشي  الوجه األول: ما ذكره  ال َتأُْكلُ وا أأْم والأُكْم ب أي ْ نأُكْم ِبا
ارأًة عأْن تأر  ، وال رييب أّن الرجيوع ليسيت ةيارة، وال عين تيراٍ ، فيال جييوز أكيل امليال. والتيوّهم املتقيّدم يف السيابق غيري (اضٍ أأْن تأُكونأ ِتا

 .(1)جاٍر هنا(
ملعاملية ألن الفسي  لييس ةيارة وال عين ا، مبجيرد فسي  أكيل ميال املشيث  معااياةً  ليهوعلى هذا فاملخااب هو البائع وانيه ال جييوز 

إذ ليوال احلصير مليا نفيت حليية األكيل  ا مبجميوع املسيتثىن منيه واملسيتثىن أ  هموعهميا واحلصير يفييد ذليكواالستدالل على هيذ ،ترا ٍ 
 .بغري التجارة. وسيأيت حبثه

 عاطاة أكل للُال ِبلباطلِبملان أكل ما اشرتاه الغري 
املسييتثىن منهيا هييو التملييك ابلوجيه البااييل عرفيياً الوجيه الثييا:: ميا ذكييره الشييي  الت)يي   ميين )والثييا:: أن امليراد ابألكييل ابلباايل يف اجلمليية 

ويف بناء العقالء، وأّن التملك كذلك ابايل يف الشيرع أيضياً كميا هيو مقتضيى النهيي، وليو كيان متعليق النهيي هيو األكيل ابلباايل طيرعاً كيان 
 .(2)ا ذكران معاملة الزمة عندهم(الكالم لغواً، والرجوع يف املعاااة يف بناء العقالء متّلك ملال الغري بال حق، فإن املعاااة كم

ْلباطالا )فاالستدالل على هذا هو ابملستثىن منه وحدة وهو  نأُكْم ِبا ْلباطا لا )، وسيأيت بيان انه ليو أرييد مين (ال َتأُْكُلوا أأْموالأُكْم ب أي ْ  (ِبا
 الباال الشرعي ل مت اللغوية كما قاله وقد يقال بل وم الدور كما سيأيت مع رّده.

ارأةً )ان مقتضى   العُوم لزمن ما بعد الفسخ (ِتا
 وهو:الوجه الثالث: الوجه الذ  ذكره الشي  يف اخليارات 

فانييه طييامل حلييال املشييث  بعييد الفسيي ، أ  ان  (إاالَّ أأْن تأُك  ونأ ِتا  ارأةً )ان اخلطيياب يكييون للمشييث  واالسييتدالل يكييون ابملسييتثىن 
وغريهيا، التصيرف مطلقيياً قبيل الييرد وبعيده إباييالق )ةيارة( ألن التجييارة  مبعاايياةٍ  الشيارع حيّرم أكييل ميال الغييري ابلباايل وأجيياز للمشيث 

 تفيد انتقال املثمن إىل املشث  على امتداد األزمان ومنه زمن ما بعد الفس . وسيأيت الكالم على كل ذلك إبذن هللا تعاىل.
 وصلى هللا على حمُد وآل  الطاهرين

ُأنْ الأ ت أْغضأبُ )): عليه السالمقال اإلمام الرضا  ا َلأ تأْصُلُح لا ُأ ْعُتْم ب  وأالأ ت أُغرَّ َُّكُم الدُّ ْ يأا فأإا  َّهأا الأ تأْصُلُح لأُكْم كأ   وا مانأ اْلْأق ا إاذأا صأدأ
هأا أأنَّ إالأي ْ ُأ لأُكْم ِماَّنا اْط  (.333ص: عليه السالمالرضا  اإلمام فقه) ((كأانأ ق أب ْ
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 .43ص 2املريزا جواز الت)ي  ، إرطاد الطالب إىل التعليق على املكاسب، دار الصديقة الشهيدة )عليها السالم( ي قم: ج (2)


