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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

(434) 
ْلباطالا )على  هل إذن الشارع ابلتصرف حاكم    أو خمصص؟ (ابا

ْلباطالا )سبق ان  ولكرين لريو أ ن  على إرادة األخري،،اما ان يراد به الباطل العريف أو الشرعي ومضت مناقشات  (ابا
ووو أُكْم )كريريريه بريريريدون رضريريريا ، كهريريريل هريريريو حريريريا م علريريريى يف متل  الشريريريار  يف الفصريريريرل يف مريريريال ال ريريري، أو  ال َتأُْكلُوووأا أأْاوووأالأُكْم بوأيوْ

ْلباطال  أو خمصص له؟( ابا
 حي ئٍذ ابطالا التصرف حاكم إذ ال يكأن  التربيزي: إذن الشرع

 هب امل،زا الفربيزي إىل احلكومة ألنه ال يكريون  لريا الفملريا أو الفصريرل ابطريالا مريا ا ن الشرير ) قريالو )نعريم لريو 
يكريريريون الريريريدليل  ،ا مريريريال ال ريريري، بريريريال رضريريريا   مريريريا يف مريريريوارد ا يريريريارات الشريريريرعيةمريريرين الشريريريار  يف متل ريريري اال ن   كريريرير  يف مريريريورد  

حيريريا ان الفملريريا املزبريريور ال يكريريون ابطريريال مريريا الفعبريريد  ؛زبريريور حا مريرياا علريريى النهريريي املزبريريور، ال خمصصريريااملفضريريمن لريريال ن امل
 )(1)املزبور  ما يف سائر موارد احلكومة(

يف الفقاص،  فقاص الزوجة من الزوجة الذي ال ينفريق عليهريا أو اقرياص الريدائن  إ ن الشار  ما يف وأيضااو  أقولو 
رتاط االسريريفاذان مريرين حريريا م الشريرير   مريريا  هريريب إليريريه بعريريه أم بدونريريه  مريريا  هريريب إليريريه مريرين املريريدين املمفنريريا، سريريوا  مريريا ا ريري

، (2)ال ائريريريب امليريريريهوأ منريريريه أو  ريريريبه  لريريرياجمهريريريول املالريريريا أو آخريريريرون، و مريريريوارد ا نريريريه حلريريريا م الشريريرير  يف الفصريريريد   مريريريوال 
ن، يف أو يف بيريا مريال اورريور عليريه  عليريه  ريا كيريه هبطفريهو موارد إ نه للويل يف الفصرل يف مال املوىل   ، إلعطائريه للريدن 

) وامريريا قولريريه ا يريريارات الشريريرعية، كريريدن ا يريريار قريريد يكريريون عركيريرياا  قيريريار الشريريرط وال ريري  وقريريد يكريريون  ريريرعياا  بعريريه الصريريور
 قيار احليوان ثالثة أنم كانه ليس بعريف كيما عهريده  مرين األعريرال و قيريار افلريس كانريه لرييس بعريريف  ريذلا)   انريه 

 ا يارات العركية كيما لو أمضاها الشار   ذلا) كفدبر ال داعي للفقييد ابلشرعية كان
 لسان الدليل، ويف املقام: ختصيص  اجلأاب: احلكأاة ارتبطة ب

 ووص رىا  ولكن يرد على الفزامه ابن اإل ن املزبور حا م ال خمصص،  ربىا 

                                                           

 )59ص 2املكاسب، دار الصديقة الشهيدة ري قم املقدسةو ج امل،زا جواد الفربيزي، إر اد الطالب إىل الفعليق على (1)
 الفصد ) (2)



 (777)ه1441ربيع اآلخر/  13الثالاثء  ................................................املكاسب )البيع: املعاطاة(..

2 

 

صريريرييص لب ريريرياا لكريريرين الفريريرير  بريريني احلكومريريرية والفقصريريرييص إنريريريا هريريو ابللسريريريان كريريريان احلكومريريرية الفضريريييقية خأمريريا  ريريريربى كريريريدن 
بلسريريان نفريريي املوضريريو   ريريري)ال  ريريا لك)ريري، الشريريا( و)ال  ريريا للمريري موم مريريا حفريريحل اإلمريريام، وابلعكريريس( عكريريس احلكومريرية 

ة  ))اعفباراا  ريوجعله املوضو   اوسعةابلفوسعة اليت هي بلسان  ْلبوأْيتا صأالأ نظ، الفر  يف ال ضريرر بريني  (1)((الطَّأأاُف ابا
يف   كاملريلل وبريني قريول ادخونريد وهريو انريه نفريي للنكريم بلسريان نفريي املوضريو  قول املشهور وهو انه يعين ال حكم ضريررنا 

 ليهما وبيريت القصرييد واحريد وهريي نفريي احلكريم لكرين اللسريان خمفلريل وارتاريب علريى اخفالكريه يفريرات   رههريا يف  فرياب 
 )احلكومة والورود()

ال ريريريري، يف صريريريريورة  ريريريريذا  جيريريريريوز لريريريريا متل ريريريريا مريريريريال ووعليريريريريهو كريريريرياملرجا لسريريريريان اإل ن الريريريريوارد مريريريرين الشريريريرير  كريريريري ن  ريريريريان بلسريريريريان  
لريريا كهريريو خصريرييص  ريريذلا، وإن  ريريان بلسريريان ان أ لريريه لريرييس   ن  آبلسريريان  ريريان أو   ،) الفقرياص وا يريريار( كهريريو خصريرييص

انه يف الصوراني لرييس ابلباطريل لكنريه إن قريال لرييس بباطريل كهريو حكومرية وإن قريال مريا  وهو حكومة، واحلاصلكابلباطل 
أال اريرى انريه  ؛ ان خصيصرياا   ،ابلقول م)الا جيوز لا  ذا لفكليفي ان مصب   المه احلكم ايلزمه انه ليس بباطل ابن  

أو  ريبه  لريريا  ال ابطريل صريالاه  كعليريه ان يبريريين علريى األقريل أو علريى األ )ريرير أو لريو قريال  )ري، الشريريا إ ا  ريا يف ال)نائيرية
  ان حكومة)  ، مما ملله إىل ما   ر،وإن قال ال  ا لك)، الشا ، ان خصيصاا 

سريريريان إ ن الشريريريار ، كيمريريريا  ضريريريرا ادن، لسريريريان الفقصريريرييص ال احلكومريريرية  قولريريريه مريريري)الا وامريريريا صريريري رىاو كالظريريرياهر ان ل
وا)) ُ  أ وا اا وْ ْأ يأوارأ بوأْعودأ الرنا ِأوالأ خا ِأوااذأا اِْوتوأرأاأوا  ِأااأوا  ْ يوأَْت ْلْايأوارا اأوا ْأ ال َتأُْكلُوأا أأْاوأالأُكْم )كهريو خصرييص لريري (2)((اْلبوأيناعأانا ابا

ْلباطاوول وو أُكْم ابا بفضريريييق ابلباطريريل) كفريريدبر و ريريذا لريريو اسريريفدللنا علريريى الفقريرياص  لريرييس ابلباطريريل، ولريرييس حكومريريةا ويلزمريريه انريريه  (بوأيوْ
ِأاْعتأُدوا عألأْيها ِبااْثلا اأا اْعتأدى  ِأ أنا اْعتأدى) )ل قوله   )(3)(عألأْيُكمْ   عألأْيُكْم 

ْلباطاولال َتأُْكلُوأا أأْاوأالأ )كهذا متام الكالم يف االسفدالل ابملسف)ىن منه يف ادية الشريريفة  و أُكْم ابا علريى إكريادة  (ُكْم بوأيوْ
 ، ابلفسخ، أ ل للمال ابلباطل)املعاطاة اللزوم ألن أ ل ما ابعه معاطاةا 

 (ال َتأُْكُلأا...)االستدالل ابحلصر يف 
 واما االسفدالل  رمو  املسف)ىن منه واملسف)ىن يف ادية الشريفة كهو  ما سبقو

 على لزوم املعاطاة (أا...ال َتأُْكلُ )وجأه ثالثة لالستدالل بو)
 االسفدالل ابدية الكرمية على لزوم عقد املعاطاة وبطالن الفسخ ميكن ان يكون بوجو  ثالثةو ن  إ

                                                           

 )214ص 1عوايل الآللئو ج (1)
 )170ص 5ثقة اإلسالم الكليين، الكايف، دار الكفب اإلسالمية ري طهرانو ج (2)
 )194سورة البقرةو آية  (3)
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 ان الَتسخ ال هأ جتارة وال عن تراضٍ  -1
ال َتأُْكلُووأا أأْاووأالأُكْم )ههنريريا مريرينو )وميكريرين االسريريفدالل أيضريرياا بقولريريه اعريرياىل  قريريدأ سريرير الوجريريه األولو مريريا   ريرير  الشريرييخ 

وارأةا عأوْن تأوراضٍ بوأيوْ  ْلباطالا إاالن أأْن تأُكأنأ جتا ، كريال جيريوز أ ريل ( أُكْم ابا ، وال ريريب أن  الرجريو  ليسريت ةريارة، وال عرين اريرا  
وعلريريى هريريذا كاملقاطريريب هريريو البريريائا وانريريه ال جيريريوز لريريه أ ريريل مريريريال  )(1)املريريال) والفريريوه م املفقريريد م يف السريريابق هريري، جريريار  هنريريا(

، واالسفدالل على هذا  رمريو  املسريف)ىن املشرتي معاطاةا،  ررد كسخ املع املة ألن الفسخ ليس ةارة وال عن ارا  
حليريرية األ ريريل ب ريري، الفرريريارة) اديريرية الكرميريرية إ  لريريوال احلصريرير ملريريا نفريريت  ؛أي جمموعهمريريا واحلصريرير يفيريريد  لريريا ،منريريه واملسريريف)ىن
 )(2)وسي يت حب)ه(

 االستث اء املتصل يَتيد احلصر دون امل َتصل
 ،  مريا قريالواوومن مباح)ريهو ان االسريف)نا  لريو  ريان مفصريالا ألكرياد احلصرير كانريه ارياهر ، وامريا لريو  ريان منقطعرياا ملريا أكرياد 

 ويف املنقطا  نزلة "بل" أو "لكن" كهما مجلفان مسفقلفان حيناذ   (إاالن )ألن 
ْلباطاووولا ) -أ ووو أُكْم ابا ال ميكريريرين االسريريريفدالل  ريريريا علريريريى بطريريريالن وهريريريذ  وإن  انريريريت عامريريرية لكريريرين  (ال َتأُْكلُوووأا أأْاوووأالأُكْم بوأيوْ

الفسريريريخ ألنريريريه متسريريريا ابلعريريريام يف الشريريريبهة املصريريريداقية إ  ال يعلريريريم انريريريه ابطريريريل أو ال كريريري حراز  ابديريريرية دوري، وقريريريد أجبنريريريا عريريرين 
اسريفدالل، لريو ، ، كباملسريف)ىن منريه ال ابحلصرير املسريففاد مرين جممريو  املسريف)ىن كانريه اإل كال سابقاا، لكنه على أي حريال 

 )خاصة سف)ىناملواسف)نا  منه 
وإثبات الشي  ال ينفي ما عدا  كال ينفي  ريون الفسريخ  ،أي "بل إ ا  انت ةارة" كيروز (إاالن أأْن تأُكأنأ )و -ب

 أيضاا جموزاا أل ل مال ال ،))
وهريريذا الففريريريق بريريني املفصريريل يف إكاداريريه احلصريرير واملنفصريريل يف عريريدم إكاداريريه هريريو مريريا  هريريب إليريريه مجريريا مريرينهم املريري،زا الفربيريريزي إ  

و )أقولو الوجه ال)اا من الفمسا ابدية صنيح، والوجه األول ه، صرينيح و لريا كري ن االسريف)نا  يف اديرية مرين قبيريل قال
شريرا  بقصريد يصرييل الريربح  مريا هريو حريال الفرريار الاالسف)نا  املنقطا كال يفيريد حصريراا، حيريا إن  الفرريارة عبريارة عرين البيريا و 

 ة يف عنوان األ ل ابلباطل حىت يعم ها النهي لوال   ر االسف)نا )يف األسوا ، والفرارة  ذا املعىن ال اكون داخل
وابجلملريريريةو اديريريرية مفضريريريم نة حلكريريريم الفملريريريا ابلباطريريريل وأنريريريه كاسريريريد يف الشريريرير  وحلكريريريم الفملريريريا ابلفرريريريارة والرتاضريريريي وأنريريريه 

والصريريلح  جريريائز، وأمريريا سريريائر اململ كريريات الريرييت ال اريريدخل يف عنريريوان األ ريريل ابلباطريريل حبسريريب بنريريا  العقريريال   ا بريرية واإلجريريارة
يصيل الربح إىل ه،  لريا كليسريت لآليرية داللرية عليهريا، وعلريى  لريا كعريدم  ريون الرجريو  مرين والبيا والشرا  ال بقصد 

                                                           

 )55ري54ص 3 فاب املكاسب )للشيخ األنصاري( ط اراث الشيخ األعظمو ج  (1)
 ()429الدرأ ) (2)
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 )(1)الفرارة وال من الرتاضي ال يوجب احلكم بفساد (
 التحقيق: االستث اء امل َتصل يَتيد احلصر أيضاا، ِانه اتصل وااعاا 

ففريريق بريني االسريف)نا  املفصريل واملنفصريل إ  الظرياهر ان االسريف)نا  املنفصريل أقولو لكن املسفظهر عدم متامية  ريربى ال
يفيد احلصر،  املفصل، إال ان الفر  الريدقيق بينهمريا هريو ان االسريف)نا  املفصريل اسريف)نا  مرين املريذ ور )وهريو املسريف)ىن منريه 

ح، صريرين   هريريو املور( وان هريريذا مريرين املريريذ  وهريريو أعريريمواالسريريف)نا  املنفصريريل اسريريف)نا  مريرين املقريريد ر )صريرير اا( املريريذ ور يف الكريريالم 
ريريريلبالهيريريرياا  لكنريريريه مفصريريريل ابلنسريريريبة إىل املقريريريدر، وهريريريذ  هريريريي النكفريريرية يف  ،ي منفصريريريالا النفصريريرياله عريريرين املريريريذ ورالسريريريف)نا ، و    

العريريريريدول عريريريرين "بريريريريل" و"لكريريريرين" إىل "إال" يف االسريريريريف)نا  املنفصريريريريل ولوالهريريريريا لكانريريريريت  لهريريريريا بالهيريريريرياا  نزلريريريرية واحريريريريدة مريريريريا اننريريريريا 
بريدل "بريل أو لكرين" هريو لنكفرية وإلكاداريه  (إاالن )بل مرين البريديهي ان اسريفعمال القريرآن الكرير  لريريابلوجدان نرى كرقاا بينها، 

 معىن آخر إضاكة إىل معىن بل ولكن، لبداهة احلكمة املطلقة يف اخفيار أية  لمة حىت كيما يفوهم  وهنما مرتادكني)
)بل يدلنا على  لا الوجدان إ  نرى ابلوجدان إكادة االسف)نا  املنقطا احل  )صر.

كانه اسريف)نا  منفصريل إ  األمفعرية ليسريت  (2)ويوضنه امل)ال اديتو ك نا إ ا قلت )ما جا  املساكرون إال أمفعفهم(
ان هناك مقدراا أعريم مرين املسريف)ىن منريه املريذ ور، وهريو املسريف)ىن منريه  يمن )املساكرين( لكن النكفة يف اسفعمال "إال" ه

قلت )ما جا  املسرياكرون ومريا يريرابم  ريم إال أمفعريفهم( كاالسريف)نا  يف الواقريا األمفعة منه   نا  تسف)نيأ  الواقعي الذي 
من هذا املقدر، ولذا جند انه يفيد احلصر إ  يفهم منريه انريه جي جيريئ املسرياكرون وال أي  ريي  يريرابم  ريم  سرييارا م، إال 

 أمفعفهم) وللكالم مزيد بيان واسفدالل ك نفظر)
 وصلى هللا على حم د وآله الطاهرين

 
ْل أْرءا جأْ الا أأالَّ يوأْعرافأ اأْدرأهُ ))و صلى هللا عليه واله وسلمقال رسول هللا  ُ اأْن عأرأفأ اأْدرأُه وأكأَتأى ابا  اْلعأاْا

ائاراا عأْن اأْصدا السَّبا  ها جأ ُ إاَلأ نوأَْتسا لأُه اَّللَّ ْن أأبْوغأضا الرناجأالا إاَلأ اَّللَّا توأعأاَلأ لأعأْبداا وأكأ ْْا دألا وأإانَّ اا يٍل إاْن يلا سأائاراا باغأ
ب  عألأْيها  لأ، كأأأنَّ اأا عأ الأ لأُه وأاجا رأةا كأسا نْويأا عأ الأ وأإاْن ُدعايأ إاَلأ حأْرثا اآْلخا ِايها ُدعايأ إاَلأ حأْرثا الدُّ وأكأأأنَّ اأا وأَنأ 

 (.103هنج البالهةو خطبة ) ((سأاااط  عأْ هُ 

                                                           

 )59ص 2امل،زا جواد الفربيزي، إر اد الطالب إىل الفعليق على املكاسب، دار الصديقة الشهيدة ري قم املقدسةو ج (1)
 جيوز الركا على البدلية والنصب على االسف)نا  واقدير اسف)ين) (2)


