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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

(445) 
 إستحالة دخول املعوض يف ملِك غري من خرج منه العوض

)والتأمببأل ألر بببر مببن ودببه، واحبببدها  الودببه امجخبببر البب ل هرببرمل مجبببا مببن األعببالم ل هنبببة املال مببة الع ليبببة سببب   
بينهمببا وهببو  اب البيببا مت ببو م ابلعببومم واملعببومم، نببا يسببمى ابلبب من واملبب من، ومببن املسببت يأل اب  ببر  املعببومم مببن 

إه ال يكبوب عوضباو ومعوضباو  ؛مم منبهملِك َمن ال يدخأل العومم فيه أو يبدخأل العبومم يف ملبك مب  مبن خبر  املعبو  
حينئب   هبب ا خلبعب بعبببارة أخبر   اامببا ببني ال ببول ابب املب من معببومم والب من عببومم وببني ال ببول ابب املب من  ببر  
من ملك أحدهم لكن ال من يدخأل يف ملك م مل )أل ال الث( تناقض إه لبو خخبأل يف ملبك ال البث ملبا رباب عبومم 

 ب(1)ما اخر  عن ملك األول(
 وبةاألج

 وميكن ااواب عنه بودومل 
 املدار صدق البيع ال العوض واملعوض، وهو صادق

ي للعَ )اب املببدار علببى اببدع البيببا وعدمببه فايفببه املتعلبب  يف امجيببة ال ببريفة  األول: ُاا ال بلَ أو اببدع الترببارة  (َوَأَحلل ا ا
وال يف ك ايفه ال ي رتط لبد  العبريف يف وليس املدار ادع خصوص عنواب العومم واملعومم  (ِإالا َأن  َتكاوَن ِِتارَة  )

، ولبب ا يصببدع، ابحلمببأل ال ببائا، ح ي ببةو ايفببه اببدع عنواامببا خخببول املبب من يف رببيس مببن خببر  منببه البب من وابلعكببس
 كه إايمل من قبأل البيا(بابعه له وإب خفا ال من م مل )من م  اب ميل ِ 

لصباح  املكتببة أو السبيارة ليعطيهبا إ  ما لبو اعطبى األب أو ال با مباالو  روب م ألتص يح  هلك  على ويتفرع 
 ورويفببه بيعبباو )أو حببً اببل او أو مبب مل( علببى ابب ة الع ببد ، بيعبباو وع ببداو واحببداو، ف ببد ا ببكأل بعببضابنببه أو إ  الف بب 

فيما لو اب يت املسألة على ظاهرها من خرو  الب من مبن ملبك األب أو ال با وخخبول املب من )السبيارة أو الكتباب( 
 تلبك ال اعببدةوقبالوا ابيفبه ال ببد لتصب يح املعاملبة مبن برحهبا بن بو ينطبب  علبى  ،و ابنبه أو ابدي هيف ملبك الف ب  أ

أو  ببببه هلبببك،  ،البنبببه أو الف ببب  – او ولبببو معاياتيببب –مث هبتبببه أوالو ابب يف بببول ببببدخول املببب من يف ملبببك األب وال بببا 
                                                             

 (ب444) الدرس (1)
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 م أل ه ا امل لث األيرايفب إليه فال م كلة إه العريف حد ادع عنواب البيا على ناولكن على ما ههب
فبباب العببريف ال  ،مم يف ملببك مبب  مببن خببر  منببه العببومماللهببم إال اب ي ببال ابيفببه مببا فببرمم اسببت الة خخببول املعببو  

 ينب بي توديبه فهمهبم أو عبرفهم  با ال يصبطدم ابحملبالأل ايفه ليس نا به ترتفا است الة احملاالت! في اوم االست الة 
 خطأملبنا ببطاليفه و م  كَ فإب مل يود ه حَ 

وقد حاب  ابب ارتكا هم لو راب علبى أمبر فايفبه را بع عبن عبدم االسبت الة اببونو واب هنالبك ملطباو أو م الطبة 
 بالست الةابوسيأيت دواب قوهلم  ،االست الةب فتدبر وأتمأل ال وليف 

 والعوض واملعّوض صادقان عرفا  والعرف املدار ال الدقة
ومم ورخا يف الرواايت واعت ا م وماو لصبدع البيبا، فباب اابواب اابواب ايفه لو فرمم اب لفظ العومم واملعالثاين: 

إه العببومم واملعببومم حينئبب   عرفيبباب، ونببا ابباخقاب يفظبب  ااببواب السبباب  )عببن اببدع عنببواب البيببا فايفببه عببريف فكبب ا 
رفيباب ونبا ( واحلاابأل  اب العبومم واملعبو مم البدقي اب ليسبا مبدار األحكبام ال برعية ببأل العبصدع عنواامبا فايفبه عبريف

 بمت   اب وإب مل يت    األوالب
 واالستحالة ممنوعة

 بال بهة ههنا يف أت من  بهة فلسفية حول إعاخة املعدوماب والظاهر  ،اب االست الة ننوعةالثالث: 
 اجلواب عن شبهة استحالة إعادة املعدوم

 قال يف املنظومة 
 إعلللللللللللللللللللللادة املعلللللللللللللللللللللدوم مملللللللللللللللللللللا امتنعلللللللللللللللللللللا

 

 (1) وبعضلللللللللللللللهم فيللللللللللللللله الضلللللللللللللللرورة ادعللللللللللللللل  
 

مببن امل اصببات الفرخيببة املت ببوم  ببا ال ببي  والداخلببة يف ح ي تببه هببو ب الزمبباب ومبب مل إ  السببت الةابوودببه قببوهلم 
وميتنببا إعبباخة ال ببي  بكببأل م اصبباته الفرخيببة ومنهببا الزمبباب ألب الببزمن املاضببي تسببت يأل إعاختببه بببأل يسببت يأل تكببررمل 

 ب(2)م لهو  فيست يأل إعاخة ما هو م  بنفسه مطل او،
اب الزمببباب راملكببباب ظبببريف ولبببيس  بببرياو فكيبببع بكويفبببه م ومببباو للربببوهر واملاهيبببة وإعاختبببه   ب واضبببح وهبببوواابببوا

إبعاختببببه خوب إعبببباخة ظرفببببه، بعبببببارة أخببببر   األمببببر علببببى ااببببالة املاهيببببة واضببببح فبببباب تلببببك األمببببور )الزمبببباب، املكبببباب، 
أال تبر  اب  يبداو  ؛لبك اصصوابياتت عبن تعاخهتبا يففسبها وإب تعبر  إبواألعرامم التسا( ليست دز  املاهية فإعاخهتا 

                                                             

 ب194ص 2املال هاخل السبزوارل،  رح املنظومة   (1)

 وهناك وده آخر لبياب االست الة، هررانمل يف موضا آخر ما دوابهب (2)
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فبباب  يبداو اليببوم هببو  هإها رباب أبببيض فصبار ااببر فبباب هاتبه مل تت بب  بببأل ت ب ت اببفة عارضبة لببه فكبب لك إها ت ب   مايفبب
 إمنا ت    مايفهبو يففس  يد ال ل راب ابألمس 

ح ي بة الودبوخ ابيفتفبا  ور لك األمر على أاالة الودوخ فاب الزماب واملكاب واألعرامم عوارمم مفارقة وال تنتفبي 
 ، وتوهم عينية ودوخ  يد لعوارضه امل اصة واضح البطالببوال تت   بت   بعضها أو رلها عوارضهبعض 

بأل الدليأل على عدمه ظاهر سبوا  أيبب   ،وليست احلررة ااوهرية ابملعىن الصدرائي إال وناو  اعرايو ال خليأل عليه
 على املاهية أم على الودوخب

 اجلواب: التبادل بني امللكيتني ال بني املالكني
لكيتببني، وقببد تني( مببا ايفببه تببباخل بببني املِ يويف امل ببام  فبباب التببوهم يف ببأ مببن اب التببباخل يف البيببا إمنببا هببو بببني )املببالك

 رأل مالك حمأل امجخر )إه حأل اثلث حمأل أحدنا(ب  ه ا امللك حمأل هاك وإب مل حيأل   حأل  
وربببب ا  وال لكويفببببه معو ضبببباو  املبببب من( ايفتسببببابه إ  مالكببببه البببببائا لببببيس م و مبببباو ل اتببببه وهببببواملعببببومم )بعبببببارة أخببببر   

)العومم( فاب ايفتسابه إ  مالكه )امل رتل( ليس م و ماو ل اتبه، ولبو رباب رب لك المتنبا ايفت بال املعبومم إال إ  ملبك 
 ببروط ابيفتفببا  ينتفبي املوال  (1)مايبة األمببر ايفبه  ببرط ،مم مفببارعرَ مبن خخببأل العبومم فيببه وابلعكبس، بببأل االيفتسباب َعبب

 ب(2)ال رطب فتدبر وأتمأل
 الشيخ: القول ابمللك اآلانمائي ال يليق ابملتفقه

ابيفبببه نبببا ال ي بببول ببببه متف بببه فكيبببع عنبببد التصبببريف امللبببك امجانمبببائي حصبببول مث اب ال بببيش أ بببكأل علبببى خعبببو  
ه )رباملت لم واحللبيم( هب ا مبا اب واملتف ه من يتظاهر ابلف ه أو يترلب  به وليس بف يه أو ينس  يففسبه إليب !ابلف يه

ال بلببو مبببن ر ببا )قببدس سببرنا(، فالعبببارة  بعببض أعبباظم األابب اب قببال بببه رمببا فيمببا يف لببه هبببو عببن ال ببهيد ال بباي
 بقسوة

ه ا، مبا أب  مبا هربر  مبن أب  للف يبه التبزام حبدوع امللبك عنبد التصبر يف املتوق بع عليبه،   )قدس سرمل قال ال يش
ن الف يبببببه!  خعبببببو  را بببببع ال طبببببا  أب ال بببببول اب ابحبببببة يسبببببتلزم أتسبببببيس قواعبببببد ال يليببببب  ابملتف  بببببه فضبببببالو عبببببنبببببا 

 ب(3)دديدة[(
                                                             

  رط الص ة م الوب فتأمأل (1)

خفيفبة املوويفبة وأمرهبا  إه قد ي ال ايفه حً ما م و مية املالكيتني فايفه ال است الة يف ت ليث األيرايف ال جملبرخ اابا أمبور اعتباريبة وهبي (2)
 بيد املعت ، بأل ألب رواا عوضاو ومعوضاو يكفي فيه الت ابأل اانسي أو النوعي خوب الفرخل أو الصنفي، فتأمأل وتدبرب

 ب43ص 3ال يش مرتضى االيفصارل، رتاب املكاس  ط تراع ال يش األعظم   (3)
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 ألنه بال سبب أصال  

وأوضب ه السببيد الوالبد ب ولببه  )قال يليب  ابملتف  ببه فضبالو عببن الف يبهق إه يكببوب امللبك حينئبب   ببال سببب  وال خليببأل، 
عبايي فببالال م أب يكبوب امللببك حبال التعببايي، وإب  أم با عبدم الببدليأل فواضبح، وأم ببا عبدم السببب  فبإب رباب السببب  الت

إليبه  وال ببد مبن اب يفضبيع (1)واملتبأخر ال يبوار يف املت بد م( ،راب السب  التصريف فاملفرومم أب  امللك قبأل التصريف
  او اثل او هررمل را ع ال طا  وهو اب ي بال ابب السبب  )ا راخة( ال )التعبايى( وال )التصبريف( أل اب املتعبايي إها 

مث إها ابعببه خببر  مبن ملكببه وخخببأل يف ملببك امجخببر، لكببن حينئبب   دخأل يف ملكببه فايفببه يباخ بيبا مببا أخبب مل ابملعايبباة، أر 
نلكيبة ا راخة مريببة إه مل يعهببد يف ال بريعة وال يف اتلبع امللببأل والن بأل اب تكبوب ا راخة، بببدوب إيف با ، انقلبة مللببك 

 أو مودبة لع د أو إي اعب
 عجواب الشهيدي بوجود شق راب

راببببا وهببو اب السببب  )املعايببباة( لكببن ب ببرط التصبببريف   بب   بودببوخ وقببد أدبباب ال بببهيدل عببن هبب ا ا  بببكال 
فاملعايبباة سببب  اليفت ببال امللكيببة والتصببريف  ببرط ولبب ا أتخببر أتا هببا إه أتخببر ال ببرط ف ببدع امللببك امجانمببائي عنببد 

 حدوع ال رطب
ا ال تستند إليهباو أابالو، امل (2)لو راب مراخ ال ائأل اب ابحة ل وية ا يرخقال  )إمن   عاياة ابلنسبة إ  امللكية،  عىن أا 

ا هي يف  ماب ودوخها مستندة إ   ي  آخبر م هباب وأم با لبو رباب مبراخمل اسبتناخ امللبك إليهبا فيمبا بعبدها  أاالو، وإمن 
الو ربال بض يف وقت ودوخها رزماب التصر يف والتلع، وأب املوا ر يف امللك هو املعاياة ماية األمر ب رط التصريف مب 

يف الصببريف، فببال يلببزم عليببه مجلببة مببن األمببور املبب رورة، م ببأل نل كي ببة التصببريف البب ل منببه ا يصببا   ببا أخبب مل ابملعايبباة 
ا هو من قبيأل ال رط يف أتا  املعاياة يف امللكب ومنه يعلم حال ال فعة والراب، إه يكفبي فيهمبا  وأم ال هلك، بأل إمن 

 ب(3)فتأمببأل(علببى أمببر مل حيصببأل بعببد، رببال بض يف الصببريف والتصببريف يف امل ببام،  البيببا العببريف املوقببويف ابب  ته  ببرعاو 
 وسيأيت ااواب عنه إبهب هللا تعا ب

 وصل  هللا عل  حممد وآله الطاهرين
 

                                                             

 ب90ص 5خار العلوم للت  ي  والطباعة والن ر ب ب وت    السيد حممد احلسيا ال  ا ل، إيصال الطال  إ  املكاس ، (1)

 األو  اب يع   بب)أدنبية(ب (2)
 ب64ص 2رتاب املكاس  ما حوا ي هداية الطال  إ  أسرار املكاس ، موسسة البالغ ب ب وت     (3)



 (788)ه1441/ مجادى األوىل  3االثنني  ................................................. املكاسب )البيع: املعاطاة(

5 

 

ثَلرا َمَصارِِع ال عاقاوِل ََت َت بلاراوِق ال َمطَاِمعِ ))  عليه السالمأم  املومنني  قال  (219احلكمة  )اج البالمة  (( َأك 


