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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

(448) 
 ؟يف املثمن أو احلقورث الثمن ي  هل عني 
، فإن قيلل للبائع؟انه اذا اشرتى سيارًة مثاًل ابملعاطاة، فمات، فهل يرث ورثته السيارة أو يرثون املبلغ الذي أعطاه فواما املواريث، 

ابألول للووم ان يرثلوا مللا لليا مللللاً للميلف ضألن الفلرد انلله ك يلدخل يف مللله امليلف إذ اشللرتاه معاطلاًةل  لل ورثللوا ملا هللو ملله لل لل   
جلداً عللى انله فلالس للسل ة ال طعيلة إذ ك دلد ملورااً واحلداً عللى ملرن التلاري  ملن العلملاه واملتلدينني و ل هم وإن قيل ابلثلا  فهلو  عيلد 

ملع ثثلرة اال لتاله  ثلل ذلله إذ  نلاه  اللال املعلامالت اليوميلة  ل  ا طل ة عللى ألوالا املشرتي إراثً الذي  يد البائع ممن عدن ذله املال 
 املعاطاة.

 ب ابحد وجهني:وللن ميلن اجلوا
 هل املوت من ملزمات املعاطاة؟

ان ي ال: ابن املوت نفسه من ملومات املعاطاة، فلما ان التلس من ملوماته وثما ان التصرفات الناقللة ملن ملوماتله، وثملا األول: 
ة للصورة له من ملوماته على احتمال،  ل على قول إذ حلى املساله علن  علا األال اب اجللوم  ان التصرفات    الناقلة للن امل  ن

ن املعاطللاة ال للول اب نلاه علللى يف امللاسللال الشللي   ران هلذا الللرأي، وإن الف اهللةأيضللاً السليد احلللليم يف  لل   اللللووم، وذهللال إ  ابلللووم
 عده.، للنه ال خيفى    فانه ثالتلس موجبة لإلابحة، فلذله ليلن املوت من امللومات

 الورثة يرثون حق التصرفات
ن ي ال: ابن الورثة يرثون ضحق التصرفات حىت الناقلةل  ناه عللى ان ضاحل لو ل تلورث ث لق الطبلع أو حلق الرهانلة أو حلق االثاين: 

ال ولللنهم ، نفسله ث لق االسلتمتاز  ووجتله ملثالً ال صاص فانه ينت ل للويل أو ما أشبه، إال ما ثبف انله ملن احل لو  الال ملة للشل   
، وحيث ورثوا هذا احلق يلون حلمهم حلمه فإذا تلس للديهم أو تصلرفوا ل1ضا ك تدخل يف مله أ يهميرثون نفا العني املعاطاتية أل 

آخللذ أي وثللذا للو تصللرم طلرفهم  ،يلدخل يف مللهللم قبلل التصللرم آالً ملا أو معلهانلله ث للال امللورنمتث ااملاً أي   ، له تصلرفاً القللاًل ملللوه
 .ثذله  له حينه أو قبله آبن فيمللونه هميف املال تصرفاً القاًل فانه ميل ،املال وهو البائع

 تَممَر َ  ِمَّماضو ل2ضلَأز واج ك مم   تَممَر َ  مما ِنص م    َوَلك مم  ضضما تركل الواراة يف آايت وراايت عديدة ثل ويدل على ان مثل احلق يورث عموم
 َولَمي  َ  أَب موه   تَممَر َ  ِمَّما َعَلي مهِ  َبِقيَ  َما أَِبيهِ  َعن   فَميم َؤدِ يضضو ل5ضللو ل ِدهِ  َعَلى تَمَر َ  َما فَمل يم ق َسم  ضضو ل4ضلتَمَر َ  ما ِنص     فَمَلهاضو ل3ضلال واِلدانِ 
ََاثِ  ِممنَ  ء   َشي   ِِلب ِنهِ  َّّ  ال ِمم مِلمَ  َأِخيمهِ  اب منَ  تم ع ِطميضضو ل6ضللاب نِمهِ  َعلَمى ءَ  َشمي   فَمَ   َشمي اا   تَممَر َ  أَب موه   َيك من   لَ   فَمِِن   َعَلي مهِ  َمما يم مَؤدِ يَ  َحم  ال م س 

                                                             

 لو ثان امليف هو األب. ل1ض
 .12النساه: آية  سورة ل2ض

 .7سورة النساه: آية  ل3ض
 .176سورة النساه: آية  ل4ض
 .153ص 7اللايف: ج ل5ض
 .151ص 7اللايف: ج ل6ض
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  ل1ضللتَمرََكه   َما ثم ل َثي  
 .واإلنصرام  دوي. فتأمل فان ما ترك أعم من املله ومن احلق

 حق التصرفات يف املثمن .ويرثون معه يستبعد ال ول ابن الورثة يرثون عني الثمن أي املال الذي  يد البائع قد نعم 
 وهم يرثون احلق ِل احلكم

، ال جوا هللا الللذي يرثونلله هللو احلللق يف التصللرفاتإذ ي للال:  ؟احللللم ال يللورثو  ال يللورث ألنلله حلللمجللوا  التصللرفات  ال ي للال: ان
 والظاهر ان ما يوجد يف املعاطاة أمران: حق وحلم فتد ر جيداً.

وال  ،قال احمل ق االافها : ضوأما التوريث فيملن أن ي ال: إن اآلخذ ابلتعاطي يت  ق له حنو تشبث ابملأخوذ حبيلث ميللله  تصلرفه
لللا ثلان أو ح لا أو اسلت  ا  التملله ابلتصلرم، ال أن ممت  :ثله فيملا ثلان للهين صر االرث يف مله املوروث،  لل ي لوم اللوارث م لام مورنمت 

 ضي اً.الوارث يرث االابحة الشرعية لي ال: إن احللم ال يورث، وال أنه يرث االابحة املاللية لي ال: إ ا ات عة مل دار إنشاه املاله سعًة و 
وابجلملة: ثما ال ريال يف أن املتعاطي له التصرم املوقوم له الله  تصرفه، وال نعين ابست  ا  التمله والتشبث ابمللال إال هلذا 

 .ل2ضاملعىن، فهو أمر  ائد قطعاً على جمرا جوا  التصرم تلليفًا، فتأمل جيداًل
التصلرم ضوهللذا حللم تلليفلي وذاك وضللعي وقلد ي للال جللوا   -3 احللق يف التصلرم، -2املللله،  -1: اً وقلد ي لال: ان ههنللا أملور 

الثالللث إ  الثللا  أو واإلابحللة املالليللة، ف للد يرجللع  -6، اإلابحللة الشللرعية -5احلللق يف التملنلله ابلتصللرم،  -4 تفللرز هللذا مللع ذاكل، 
 .فتأملقد ينفلان ولذا  والنسبة من وجه أو عموم مطلق إ  الثا  أو العلا فهما واحد، للن األظهر ا ما ح نان الرا ع

 كي  يتعلق اخلم  ابملأخوذ معاطاة؟
وقلال األول ضفإنله ثيلس يتعللق  عبارتلهف د فسره امل  ا النائيين  وجله  سليو واضلك وثلذله السليد الواللد وقلد مضلف وأما اخلم : 

 ل3ضا ما والوثاة  ا يف يد أحد املتعاطيني مع أنه ليا ماللا؟ل
حيث فرضه يف الر ك ال يف األال، وثأنه رأى انه ال تصوير له يف األال قلال: ضوأمنلا الوجله  وللن السيد ا وئي فسره  ن و آخر

ثملا   :يف تعلنق األمخاس والوثوات  ه مع أننه    مملوك له، فال دن يف توضيك احلال فيه أن نصونره أونال ونبنين حلمه  عد ذلله، وتصلويره
وى خبمسللمائة اينللار واقعللًا، وحينفللذ فنصللس ذللله األلللس رأس ماللله ونصللفه اآلخللر مللن إذا ابز ماللله فلللس اينللار ابملعاطللاة مللع أننلله يسلل

األرابح اليت تتعلنق هبا األمخاس فيما إذا  اات عن مؤونة سنته، وهذا هو مراا ثاشس ال طاه ابلن ا، وأننه مع فرد عدم ثونه مالللاً 
 .ل4ضل ك املفرود فليس يتعلنق  ه ا ماللر 

جلة لتششلم عنلاه تصلوير ر لك  ائلد ليللون هلو مصلال الب لث واألخلذ واللرا، ملع إمللان ان يللون مصلال ال حاالظاهر انله وللن 
ثمللا سلليأإ ان املل  ا التفيللوي فللرد إبذن هللا تعلا   وسلليأإ إيضلاحه أثثللر  ،النلائيين والوالللدالَعَلمللني الب لث أاللل امللال ثمللا هللو ظلاهر 

 وصلى هللا على حممد وآله الطاهرين وسيأإ مع ما فيه إبذن هللا تعا . ،ال يمة السوقية مث اخنفاضها اياة يف اورة  املصالن 
َّّ َيدََع َما َِل َبَ َس ِبِه َحَذرا  ِلَما ِبِه ال َبأ س  ضض: الى هللا عليه واله وسلمرسول هللا  قال تَِّقنَي َح ل غ  َعب د  َأن  َيك وَن ِمَن ال م  حتس ض لل َِل يَمبم 

                                                             

 .163ص 26وسائل الشيعة: ج ل1ض

 .123ص 1إلحياه الرتاث: ج الى هللا عليه واله وسلمالشي  حممد حسني االافها ، حاشية ثتاب امللاسال، اس وإخراج: اار املصطفى   ل2ض

 .136ص 1ئيين، لل وانساري، منية الطالال، مؤسسة النشر اإلسالمية ل قم: جت رير حبث النا ل3ض

 .90ص 1الشي  م  ا علي ال روي / ت رير حبث السيد أ و ال اسم ا وئي، التن يك يف شرح امللاسال، ج ل4ض



 (791)ه1441/ مجادى األوىل  9األحد  ......................................................................... املكاسب )البيع: املعاطاة(

 ل60الع ول: ص


