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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

(451) 
 استبعاد تعلق الراب ابملال املعاطايت

لدعلااا الااراب ابملااال املعا ااا  ماامم اكااه لاايي  لو ااا ، أ   ياا   قاادس ساار  الغطااا وامااا اساادبعاش  ا اا  
 يدعلا مبا ليي مبملوك، فدوضيحه ممم شفعه بعد الدمهيد اآل  وهو: ان احملدمالت يف املعا اة أربعة:

 يف بعض الصوريف حقيقة املعاطاة، والراب  تاحتماال
الراب لو ابع املكيا  أو املاونون مدفاضالني ولاو  اهنا بيمم يفيد امللك، وعليه ال إ كال يف تعلااألول: 

 كما   بيمم  يلو حنطة جيدة بكيلو وكص  حنطة رشيئة أو بيمم  يلو حال بكيلو وكص  مؤج .ح  
اهنا عقد صاحي،، وإن   تكان بيعاا  رويارش علياه: اكاه إ ا  اان عقادا  صاحيحا  لا م ان ياؤ ر أ ار  الثاين: 

والعقاااوش تدباامم القصاااوش، وا ااواب: ان  لاااك لكاا لك لاااوال منااامم  ،وهااو كقااا  امللكيااة إ  الفااار  اكااه قصاااد 
النقااا  فهاااو عقاااد صاااحي،  ااارعا  ماااؤ ر ابملقااادار الااا   أم اااا  الشاااارع وهاااو إابحاااة يف الشاااارع عااان   ااا   

الدصاارفات حاان الناقلااة  وعلااى أ  فااان قياا  ابهنااا عقااد صااحي، فيقاامم البحااو يف ان الااراب  اار  فيهااا أو 
 .غ  خاصة ابلبيمم  اهنا عامةال، واملرجمم أشلة الراب وسيأ 

اهنااا عقااد فاسااد، حيااو   تااؤ ر أ رهااا املقصااوش منهااا، والعقااوش تدباامم القصااوش، وساايأ   قيااا الثالثث : 
حاال هاا   القاعاادة مبااا يد اا، باه وجااه احلااا يف هاا ا القااول وساابقه، وعلااى أ  فيقاامم البحااو يف ان الااراب 

فساااشها ، واملرجاامم عمااوم األشلااة أو عدمااه،  مااا  اار  يف العقااد الفاسااد ومنااه املعا اااة ربنااا  علااى فاار  
 سيأ .

   اكاب عقاادا  وإن  اهناا ليساب بعقاد أصاال  با  هاي اارش مراضااة، والفارك اكاه إن  اان رتقابا   الرابثع: 
نيااد ان  شون تقاباا  ومعاوضااة فهااو مراضاااة وليسااب عقاادا  و لااك  مااا لااو رضااي  أو تاا امن   تقااارن  ر ااان 

 ن شار  فاهنا مراضاة وليسب عقدا .ان يسك أسكن شار  مقاران  لرضا 
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 من األدلة على عموم الراب لكل عقد
واملرجااامم  ماااا سااابا األشلاااة، فاااال يبقاااى وجاااه لالسااادبعاش وعدماااه، واألشلاااة عاماااة لكااا  ماااا صااادك علياااه 

َثْثثل    أو ررَْأسثثاب بَثثَرْأ   ر : مااا صاادك عليااهاملقابلااة أو بدعباا  أشك     أو ر اا ا بكاا اَيْسثثتَثْبَدلَ   أو رَمثثْث ب َِ
  يقيااد  ااي  منهااا ابلبياامم باا  املقياااس هااي تلااك العناااوين األربعااة  حيااوفالحااا الاارواملت املعداااة الداليااة 

 اآلكفة:
َِادو َواَحثثد  رريف صااحي، ان كصاار  عليااه السااالمر قااول الصاااشك  َو رَْأسثثاب بَثثَرْأ   اَل يثوثث اْْلَْنطَثثةو َوالِعثثَع
هوَمثثثا َعلَثثثى اْ َ ثثثرَ  َثْثثثل  اَل  ََْ  الثثثِدَقيقو ابَ رر:  2رإىل أن قاااال  1ر  َمنثْ ْْلَْنطَثثثَة َوالِسثثثوَيقو اَبلثثثِدَقيَق َمثثثْث ب َِ

 . 3ر  َبهَ 
ْثثَر اْلَمَدينَثثَة  عليثثه السثث مكثثاع علثث  بثثن أ  طالثثب رر :ويف آخاار َْ َيْكثثَر و َأْع َيْسثثتَثْبَدَل َوْسثثقاب َمثثْن 

َْر اْلَمَديَنَة َأْدَونثوهوَما َْ بَثَر أَلَِع  َْر َ يثْ َْ  . 4ر  َيْكَر و اْلََْ لَ  عليه الس مْن َعَل ٌّ َوََلْ َيكو  ،َبَوْسَقْْيَ َمْن 
َ َ ََثَقثاَل: ررأي ا :  عليه السالموقال عبد الرمحن للصاشك  ثَع َِ َِْيَن َمثْن  َأََيووزو َقَفيِ  َمْن َحْنطَثة  َبَقَفيث

ََ َمَن اْْلَْنَطةَ  ِ قَاَل: َإِع الِعَع ، ُثو َْثل    5ر  اَل ََيووزو َإاِل َمْث ب َِ
َِبَب َمثْثثل  رر: أي اا يف صاحي، احللاي علياه الساالم قولاه و  ُِ َِببو اَبلث ُِ َثْثل  َوالث اْلَفِضثةو اَبْلَفِضثَة َمثْثل  َِ

َِيدو يف الِنارَ  ََيَه َزََيَدة  َواَل َنَظَرة  الِِاَئدو َواْلموْسَت َْثل  لَْيَس   . 7ر  6ر  َِ
وعليااه  تقاباا أب    عقااد  ااان،لكاا  ومشوهلااا  عليااه السااالم اإلمااامفالحااا عمااوم املقاااييي الاا    رهااا 

                                                             

 .187ص 5 قة اإلسالم الكليين، الكايف، شار الكدب اإلسالمية ا  هران: ج  1ر
 .عليه السالما، ب  هي خا آخر روا  نرارة عن اإلمام الباقر ما بعد ه   العبارة ليي تدمة ملا قبله  2ر

 .280ص 3الشيخ الصدوك، من ال حي ر  الفقيه، مؤسسة النشر اإلسالمي ا قم: ج  3ر
 .188ص 5 قة اإلسالم الكليين، الكايف، شار الكدب اإلسالمية ا  هران: ج  4ر
 .188ص 5 قة اإلسالم الكليين، الكايف، شار الكدب اإلسالمية ا  هران: ج  5ر
 .288ص 3الشيخ الصدوك، من ال حي ر  الفقيه، مؤسسة النشر اإلسالمي ا قم: ج  6ر
 .337ص 23الشيخ حممد حسن النجفي ا واهر ، جواهر الكالم، شار إحيا  الرتاث العريب ا ب وت: ج  7ر
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ا املعا اااة فالظاااهر ان فيهااا تقاباا  االابحدااني فدشااملها ، أمااضاااة املدقاركااة شون تقاباا  ليسااب ماان الاارابفاملرا
 قال: ال  س بنق  مطلمم  الم ا واهرومل يد الفائدة أشلة الراب، 

يف  ا   الاراب  يف ابب الغصاب مان  باوت ح باه املصان  أن الظااهر ماا صار   :رلكان ينبغاي أن يعلام أوال  
ج وفخااار احملققاااني والشاااهيدين وابااان للمحكاااي عااان السااايد والشااايخ والقاضاااي وابااان املداااو   معاوضاااة، وفاقاااا  

إل االك ؛ ني واألرشبيلاي وغا هم، با  كسابه األخا  يف آملت أحكاماه إىل األ  ارالعباس والقطيفي والعلي ا
 ا صدقها يف البيمم وغ  . املدحق   "ال ملشة"إ  هو  ؛على حرمده من الكداب والسنة ما شل  

ه أو أك ا -إلياه تعريا  بع اهم لاه با لك  ياوم  ماا  -ه البيامم والقار  مامم وصا  الا ملشة أك   :وشعوى
حان ماا ورش يف وجاه  ؛ال  اهد هلا، ب  الشواهد مجيعا علاى خالفهاا، أو  رعا   ة لغة  ال ملشة فيهما خاص  

 باا  والصااحاح املسدفي ااة الاا  ساايمر   ،وحنومهااا ...ماان تعطياا  املعاااط، واصااطناع الناااس املعاارو  ، رميااه
 . 1رعليك     منها 

ِكاة ابملال املعاطايت وصور   :استبعاد تعلق ال
 صيله ان هناك  الث صور:فلدعلا ال  اة ابملال املأخو  معا اة  فد قدس سر واما اسدبعاش  

 اع ال يتّم النصاب لدى البائع واملعرتي
األول انقداااني البااائمم ر مااا لااو ا ااارتى ماان  املشااارت  لااادى البااائمم وال لاادىالنصاااب  ياادم  األول: ان ال 

  يكاوان  اال اا   االث كاوك ابملعا ااة  فاان ال  ااة ال  اب علاى الباائعني لفار  اهنماالبائمم ابلصيغة ومن 
عاد يف الدا ام عادم وجاوب ال  ااة علياه، ألكاه لايي مبالاك للنصااب رلفار  ال ب   ماا ابعاا ،   إال ماميلكان 

مبااح لاه مباا هاو ال وماا هاو ملكاه ة له  بنا  علاى اسادظهار ان ال  ااة تدعلاا ابململاوك ان ال ال ة غ   لو 
ا ام   م  وهو الظاهر، ولو عم  لا م االفاة القاعادة لاو تال اكاه أ   ،فاال اسادبعاش يف أحاد الطارفني ،تعلقاب م  عم  

 .اسدظهر الفقيه من أشلة ال  اة تعلقها حن مبن أبيحب له    الدصرفات
كااة، جاارملن الساا ة علااى تعلااا ال  اااة فهااو أوال  شلياا ، فيمااا كاارى، علااى ان املعا اااة  ل   كعاام لااو اشعااي 

اساااددالل ابلسااا ة علاااى تعلاااا ال  ااااة بغااا  اململاااوك إ ا  اااان مباحاااا  لاااه  ااا   وواثكياااا ، لاااو سااال منا العااادم فهااا
                                                             

 .337-336ص 23: جالشيخ حممد حسن النجفي ا واهر ، جواهر الكالم، شار إحيا  الرتاث العريب ا ب وت  1ر
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فاااأ   علياااه الساااالمالدصااارفات، فلاااو  اكاااب السااا ة ان قاااة بااا لك و اكاااب   ااااة ابتصااااهلا بااا من املعصاااوم 
 عاش يف  لك؟ فدأم .اسدب

 اع يتم النصاب لدى البائع املستجمع للعرائط
ال اكيااة: لااو ا اارتى النصاااب ماان البااائمم، و ااان البااائمم مساادجمعا  للشاارائ.  كوكااه ابلغااا  عاااقال .. ا ، 

 أب تدعلاااا باااه ئااافاكاااه حين الشاااهر ال اااا  عشااار و اااان قاااد مااار  علياااه احلاااول رأ  أحاااد عشااار  اااهرا  وشخااا  يف
فار  اكاه ال تدعلاا باه قطعاا  إن   ميار علياه حاول، واماا إ ا  افاهنا يف ياد املشارت  معا ااة   ال  ااة  فاا ا وقامم

ب ماة الباائمم، وال اسادبعاش يف عادم تعلقهاا حينهاا ال  اة وهاي ر ااة  تدعلاا  :بقي عند  أي ا  حوال  فنقول
ماامم  يبحااو اكااهغايااة األماار اكااه اثكيااا  ربعااد ماارور حااول آخاار  ب مااة املشاارت  ماشامااب ليسااب ملكااا  لااه. 

تعلقهااا ب مااة الباااائمم فهاا  البااائمم هاااو املكلاا   خااراج ال  ااااة وهااي الشاااة أو املشااارت ؟ ووجااه األول: اهناااا 
ان املشااارت   :ووجاااه ال اااا  ،فعلياااه إخاااراج الشااااةعلياااه: تعلقاااب بعاااني مالاااه يف نمااان ملكاااه ومااارور احلاااول 

 ااارر ارتكاااان  ان   أك اااه أ  ،فقاااد شخلاااب ال  ااااة يف ضاااماكه و مداااه اهاااي عليهااا علاااى مااااا ااارتى الناااوك 
كظا  ماا لاو ا ارتى الادار مباا عليهاا مان ضارائب السانني املاضاية ر االكهراب   ،يندق  إليه مباا لاه وماا علياه

 ه ا البحو أجني عن جهة حب نا. وعلى أ  فان فدأم  واملا  
 اع يتم النصاب لدى مالك غَ مستجمع للعرائط

كان املالاك مسادجمعا  لشارائ. وجاوب ال  ااة  ماا لاو  اان ال ال ة: لو ا رتى النصاب من املالك و  ي
غ  ابلغ وابعه ولي ه، فاكه ال يدعلاا ب ماة الباائمم ال  ااة وإن مار  احلاول ألكاه  فا  ركعام تسادحب ال  ااة يف 

 عليه احلول فمنور ابلبحو السابا. ماله  واما تعلقها ب مة املشرت  إ ا مر  
اساادظهار تعميمهااا  ن  أعلااا ال  اااة بغاا  اململااوك يف حملااه و اساادبعاش ت: أن  واإلكصااا   مااا قااال الشاايخ

لغاا  اململااوك ماان األشلااة اللفظيااة أو الساا ة بعيااد مساادغرب، لكنااه ال ينفااي ان للفقيااه االلداا ام بااه لااو اشى 
 .ولكن ال يل م منه  سيي قواعد جديدة إليه كظر  واسدظهار 

 وصلى هللا على حممد وآله الطاِبرين
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َِرٌّ َمْن َذَلَك َمْن رر :صلى هللا عليه واله وسلمقال رسول هللا  نْثَيا و، َو رُّ الِناَ  َمْن اَبَع آَ َرَتهو َبدو َِ
 َ َ َْ نْثَيا َغ      اَبَع آَ َرَتهو َبدو

  .352ص 4من ال حي ر  الفقيه: جر


