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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

(456) 
َا ر للا  ل لل))سبببا ااببواب عببن االسببادالل  روايببة  قببد يلببال ا   انببه وجببومخ ةسببة أببا  أو ببا ) (1)((و ىِلُكللِِّ  اِرللِر

الروايببة أخالقيببة وليسببة قلهيببة قانونيببة، قببا  لبباهر لسبباما للبب  خااببة يفببل الم )لابب ( الظبباهرة يف النفببل يفلا بب  
)علببى أبب ( قظاهرهببا ا  لابب  ايفببرن يفببا نببوا يفببن العمبب  الصبباو أو يفببن اللببواب قمببا نببوامخ يفببن األعمببال الصبباحلة 

علببى ا  األحاببام قببد عاببو  )علببى  ،ن البعيببد ا  يببرال لابب  ايفببرن يفببا نببوا يفببن األحاببامحيصبب  عليببه اللببواب، ويفبب
 .(4)( والاغليب، لو قرضة غلبٌة، خالف اللاعدة. قاأيف ((3)وال عاو  )له (2)املرء(

َا ر ا  ل و ى))القرينة على ان   أخالقية ((ِلُكِِّ  اِرِر
اهرة عرقببا ، موموعهببا، يف أومببا أخالقيببة عببرعب  وقببد يديببد أومببا أخالقيببة  سببيا  الروايببة،  بب  قببد يلببال امببا لبب

يف حببديس سلسببلاه   لببو  األجببر علببى العمبب  وعديفبه ةسببب النيببة، قالحبب  مببام الروايبة، أمببا ورل  يف األيفبباي
 صلى هللا عليه واله وسلمأ نَّ ر ُسول  اَّللَِّ )) عليه السالمعن آابئه عن علي  عليه السالملهبية عن اإليفام الرضا 

ت ِدبُوا ر ع ُه ِف س رِيَِّتِه، فل ق ال  ر ُجٌِّ ِرن  اأِل ِ ص اِر أِل خا ل لُه ِف س رِيَّةا و أ ر ر  اِلُمسِ  عليه السالمأ ِغز ى ع ِلي ًا  ِلِمني  أ ِن يل نلِ
لَُّغ ِبِه، فل بل ل غ  النَّلِ َّ  بل  ِيئًا  ل تل  اِدرًا أ ِو د ابًَّة أ ِو ش   صللى هللا عليله والله وسللم اِغُز بِن ا ِف س رِيَِّة ع ِلي ا ل ع لَّن ا ُ ِصيُب خ 

ِن غ ز ا ابِِتغ اء  ر ا ِعِند  اَّللَِّ ع زَّ و ج َِّّ فل ق ِد و ق ع  أ جِ قل ِولُُه: فل ق ال  ِإَّنَّ ا اأِل   َا ر ا  ل و ى ف م  اُل ِِبلنِ يَّاِت، و ِلُكِِّ  اِرِر ُر ُُ ِعم 
ِ ي ُكِن ل ُه ِإالَّ ر ا  ل و ى والسبيا  يف اايت   (5)((ع ل ى اَّللَِّ ع زَّ و ج َِّّ، و ر ِن غ ز ا يُرِيُد ع ر ض  الدُّ ِلي ا أ ِو  ل و ى ِعق ااًل َل 

ِسلِ   ل ِيس  ش يِ ))الشريفة ليس ةوة، لانه يف الروات  حوة لاهرا  إل اللرآ   ِِ لاِل ِرلِن فل  ٌء أ بِلع د  ِرِن ُعُقلوِل الر ِج 

                                                             

 .186ص 4هتذيب األحاام: ج (1)
 أالنفلة عليه يف علد النااح.  (2)

 النفلة  ا.أ  (3)
 (.455الدرس ) (4)
 .618األيفاي )للطوسي(: ص (5)
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ا ِف ش يِ  اِلُقِرآِن ِإنَّ اِْلي ة  يل ِنِزُل أ وَُّلُ ا ِف ش يِ  ا ِف ش يِ  ءا و أ ِوس طُه  سبياقه ال يلباوم لهبورمخ،   قبالبذا  (1)((ءا  ءا و آِخُره 
  إقبدعوا الظهبور غبع  عيبدة، قب ،عاس الروات  املعهولة قاما جر  جمرا أالم الناس خااة يفل  هذمخ الرواية

غاية األيفر انه ال يعلم اما يف يفلام البيا  يفن هذمخ ااهة قال ينعلد اإلطال  قراجل هذا ااواب  :قلد سبا    ش  
 وغعمخ قيما سبا.

اُل ِِبلنِ يَّاتِ إِ ))سند رواايت   و... ((َّنَّ ا اأِل ِعم 
قهذا أله عن يفنت احلديس وأيفا سندمخ، قلد روية هذمخ الروات  يفرسلة عالة، قلد رواهبا يف الاهبذيب يفرسبلة 

لاُل )): ابلى هللا عليبه والبه وسبلم: ويدل  أيضا  على وجوب النيبة ارببا املبرون عبن النب  قدس سرمخقال  ِإَّنَّ لا اأِل ِعم 
َا ر ا ِإَّنَّ ا اِلِرِر أن به قبال:  ابلى هللا عليبه والبه وسبلميف ابب نيبة الصبوم: رون عبن النب  وقبال  (2)(( ل لو ى ِِبلنِ يَّاِت و 

َا ر ا  ل و ى))"األعمال ابلنيا "، ورون  لف  آخر، وهو أن ه قال:  اُل ِِبلنِ يَّاِت و  ِلُكِِّ  اِرِر   (3)((ِإَّنَّ ا اأِل ِعم 
اببلى هللا عليببه أن ببه قببال : قببال النبب   عليببه السببالممببا ورل يف يفصببباح الشببريعة املنسببوب اا اإليفببام الصببال  أ

ا األعمال ابلنيا ، ولاب  ايفبراء يفبا نبوا )): واله وسلم . ولابن ال حويبة لااباب يفصبباح الشبريعة إل   (4)((إّن 
 ورأا انه يفن انل  عض الصوقية. قدس سرمخ   نفامخ اجمللسي  عليه السالميلبة اناسا ه للصال  

لا  )): ابلى هللا عليبه والبه وسبلمقبال رسبول هللا )قال يف ابب النيبة : الصدو  يف ا داية يفرسلة  اأما رواه إَّن 
 .((5)((األعمال ِبلنيات

ني إل السببند هاببذا: األيفبباي لاببن سببندمخ ياضببمن جمهببول   ،يف أيفبباي الطوسببييفسببندة  الروايببة  لأببر  هببذمخوإّنببا 
للشيخ الطوسي عن مجاعة عن أيب املفض  عن أمحد  ن إسحا   ن العباس عن أ يه عبن إااعيب   بن حممبد  بن 

عبن علبي  ن آابئبه إسحا   ن جعفر  ن حممد عن علي  ن جعفبر  بن حممبد ، وعلبي  بن يفوسبى  بن جعفبر عب
...( وأ و املفض  هو عليه السالمأغزا عليا   الى هللا عليه واله وسلم: أ   رسول هللا عليه السالم ن أيب طالب 

عوقببا النواشببي قيببه لببيس لشبباه يف وأ   حممببد  ببن عبببد هللا  ببن حممببد  ببن عبيببد هللا  ببن البهلببول والظبباهر و قاببه 

                                                             

 .17ص 1عفسع العياشي: ج (1)
 .83ص 1هتذيب األحاام: ج (2)
 .186ص 4هتذيب األحاام: ج (3)
 . 53يفصباح الشريعة :  (4)
 . 62ا داية :  (5)
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، وعلى أن قا  )أمحد  بن خوف الاهمة ألنه أا  خملطا  إّنا عوقا و قاه؛ ولذا يصرح انه يرون عنه  واسطة،    
اسببحا   بببن العبببباس( جمهبببول وأبببذا أ ببومخ، قالروايبببة علبببى املشبببهور ال حويبببة  ببا، عابببس املنصبببور إل رأينبببا )حويبببة 

الفلهيبة )أبااواهر وغبعمخ( يفراسي  الللاة املعامدة( قراجبل الااباب، أمبا ا  شبهرة الروايبة لبدا علمائنبا ويف أابنبا 
رة جببا رة وأاسببرة، إل ا  اإلشبباال قيهببا يفببن حيببس الداللببة ويفببن حيببس امببا جببا رة  ببا قيمببا نببرا ا  الشببه وغعهببا

ليسة يف يفلام البيبا  يفبن جهبة العلبول أو يفبن جهبة انصبراقها عنهبا أو ملعارضباها مبا هبو أقبوا يفنهبا أو أل  أللبة 
 أحاام العلول حاأمة عليها، أما سبا عفصي  لل .

 دكيف ان املعاطاة ال فنقض قاعدة العقود فتبع القصو 
مث انببه سبببا ا  أاشببا الغطبباء قببال: )يف شببرحه علببى اللواعببد يف يفلببام االسببابعال: أ   اللببول ابإلابحببة اجملببر لة 

 يفل قرض قصد املاعاطيني الاملي  والبيل، يفسالزم لاأسيس قواعد جديدة:
 .(1)(ويفا قام يفلايفها ال عابل اللصول يفنها: أ   العلول

ل به اسبابعال هبذا اللبول، ال أ   الوجبومخ املبذأورة عبنهض يف يفلا ب  )وامللصبول يفبن للب  أ بب: وأجاب عنه الشيخ 
 األ اول والعمويفا ؛ إل ليس قيها أتسيس قواعد جديدة لاخالا اللواعد املاداولة  ني الفلهاء.

: أ   املعاطاة ليسة عند اللائب  ابإلابحبة اجملبر لة يفا قام يفلايفها لللصول، قفيها:أيف ا حااية عبعي ة العلول و   أو ال 
 .(2)يفن العلول، و ال يفن اللائم يفلايفها شرعا (

 األقوال ِف حقيقة املعاطاة
 أقول: وااواب  عبارة أخرا يفل إضاقا  ويفزيد حتليا و يا :

 بناًء على املعاطاة ليس بعقد وال بيع أصالً 
ئر  ب  وال انه ايفا ا  يلبال اب  املعاطباة ليسبة  علبد وال  يبل أابال ، أمبا لهبب إليبه ا بن الريبس يف السبرا -1

قبإلا لقبل )ها علدا  قاسدا  إل قال يف السرائر  عد لأر اعابار اإلجياب واللبول واعابار علد م األو ل علبى اللبا : آر 
، قإن بببه ال يابببو   يعبببا  وال علبببدا ؛ أل   اإلجيببباب واللببببول يفبببا «أعطبببي»قطعبببة إا البللبببي أو إا الشبببارب، قلبببال: 
با حصال، وأذل  سائر احملل را ، وسائر ا ألشياء حمل برا  أبا  أو غبع حمل بر، يفبن الليباب واحليبوا  أو غبع للب ، وإّن 

ياببو  إابحببة لببه، قياصببر ف أبب   يفنهمببا يف يفببا أخببذمخ عصببر قا  يفباحببا ، يفببن غببع أ  ياببو  يفلاببه أو لخبب  يف يفلاببه، 
                                                             

 .44ص 3الشيخ يفرعضى االنصارن، أااب املااسب ط عراث الشيخ األعظم: ج (1)

 .46ص 3لشيخ يفرعضى االنصارن، أااب املااسب ط عراث الشيخ األعظم: جا (2)



 (799)ه1441/ مجادى األوىل  24االثنني  ............................................... املكاسب )البيع: املعاطاة(

4 

 

ه لو أا  علبدا  ولا  ٍّ يفنهما أ  يرجل يف يفا  ذله؛ أل   املل    حيص   ما، وليس لل  يفن العلول الفاسدة؛ ألن  
ببا للبب  علببى جهببة اإلابحببة قبباأليفر واضببل إل  ((1)"قاسببدا    يصببل  الاصببر ف قيمببا اببار إا أبب   واحببدٍّ يفنهمببا، وإّن 

ة البيبل أ يفبوٌر يفبا الالعلبول، وأبذل   وال عاببل)العلول عابل اللصبول(  الازيفبه يف الابايف  عبد لأبر أن به يشبحط يف ابح 
قبإ  اخاب   شبرط يفبن هبذمخ   ينعلبد يبل... ل؛ ربروجه يفن لوممبا عبن حابم البواشحاط اإلجياب واللبو )مثانية يفا: 

لو  علببببد البيببببل، ويصببببل  يفعببببه البيببببل، و  يسبببباحا  الاسببببليم وإ  جببببال الاصببببر ف يفببببل إخببببالل  عضببببها؛ للحاضببببي، 
 وهو اريل إل يلول )  ينعلد البيل(. (2)(الرجوع

 ياً بناء على اهنا ليست بعقد صحيح عرفًا أو شرعًا أو فقهائ
 وايفا ا  يلال اما ليسة  علد احيل، وهنا احاماال     أقوال:  -2

 األول: ا  العلد يفوضوع للعلد الصحيل أن املدثر أثرمخ، لدا العرف، قهو أسا له.
 اللا : ا  العلد يفوضوع للعلد الصحيل لدا الشرع قهو حليلة شرعية.

عبببارة الفلهبباء و  عببرل يف  (عابببل اللصببول )العلببولوعبببارة  ،اللالببس: انببه يفوضببوع للعلببد الصببحيل لببدا املاشببرعة
 ويفلصولهم، قاعدة ، يف الفله هو يفا وضعومخ  ا. لسا  الشرع قالاللم ا  نرا يفلصولهم يفنها

انببه علببد وعلبى األخببعين قانببه وإ  قببرض ا  العلببد يطلببا عرقببا  علببى الفاسبد لانببه ال يطلببا عليببه لببدا الشببرع 
لد يفوضوع لديهم للعلد الصحيل، وعليبه قلبو م )العلبول عاببل اللصبول( يبرال العالفرض ا  إل  ؛وال لدا املاشرعة

، قبا  دا  ابحيحا  شبرعا  أو لبدا الفلهباء ه ا  العلول الصحيحة عابل اللصبول، قبإلا قلنبا اب  املعاطباة ليسبة علب
 .إل ال عاو  )علدا ( حينئذٍّ  يفن الطبيعي ا  ال عشملها قاعدة )العلول عابل اللصول(

نا اب  املعاطاة علد و يل ابحيل شبرعا ، يبرل اإلشباال واالسبابعال انبه أيبا ال عفيبد املعاطباة امللب  نعم إ  قل
الاملي  والعلول عابل اللصول، لان اللول اب  املعاطاة )علد احيل شبرعا ( الطرقا  قصد يفنه   يلٍّ  يفل اما علد  

 ،ألثببر امللصببول يفببن البيببل نلبب  امللايببةقببول يفانبباقض، حسبببما يفهببم يفببن أببالم الشببيخ، إل الصببحيل يعببي املببدثر وا
ابمبا علبد و يبل ابحيل شبرعا  )ينبا يعبي انبه يفبدثر يف اللم  -أ :قايبا يلبال ،واملعاطاة ال عفيد نل  امللاية شبرعا  

ينبببا يعببي انببه غبببع اببحيل إل الصببحيل، أمبببا  ابنبببه ال يببدثر يف النلبب  -بالبيببل الببذاو وهببو نلببب  امللايببة( ويلببال 
)قفيهببا:  أمبا انببه أوضببل يفنبه. قببالذا هببو الانباقض  عينببه وهببذا ععببع آخببر عمبا لأببرمخ الشببيخ  قهبب سببا، يعببي املبدثر

                                                             

 .250ص 2ا ن ألريس احللي، السرائر احلاون لاحرير الفااون، يفدسسة النشر اإلساليفي الاا عة اماعة املدرسيني ب قم املشرقة: ج (1)

 .353 - 352الاايف يف الفله:  (2)
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: أ   املعاطباة ليسببة عنبد اللائبب  ابإلابحبة اجملببر لة يفبن العلببول، وال يفبن اللببائم يفلايفهبا شببرعا ؛ قبإ   عبعيببة العلببد  أو ال 
با هببو ألجب  لليبب  اببح ة للب  العلببد، معب  ع رع ببب األثبر امللصببول عليبه، قببال يعلبب  لللصبد وعببدم انفااأبه عنببه إّن 

أيف بببا املعبببايفال  الفعلي بببة( حينئبببذٍّ احلابببم ابلصبببح ة يفبببل عبببدم عرع بببب األثبببر امللصبببول عليبببه،
ولعلبببه مو يفن بببا يفناقشبببة  (1)

 لاالم الشيخ هذا.
 َّناذج أخرى رن أقوال الِقهاء ِف حقيقة املعاطاة

، قلننلب  أقبوال يفبن امبا ليسبة علبدا  قاسبدا   حبى وحيس لأران اقبوال يفبن لهبب إا امبا ليسبة  علبد وال  يبل
لانبه لبيس  صبحيل  ب  عرقبا  قالفاسبد  بيبل وعلبد  األعبملبيل )أو العلد( ليفوضوع العلد لهب إا ا  البيل وأذا 

عرقبا   ا  أو علبدوإ  أبا   يعبا  ، قالفاسبد للصبحيل شبرعا ، أو لبدا الفلهباءوقبد يلبال انبه يفوضبوع  ،هو قاسبد عرقبا  
 شرعا  أو يفاشرعيا .لانه ليس  يعا  

 العاليفة يف النهاية احامال أوما  يعا  قاسدا  يف عدم إقالهتا إلابحة الاصرف. عنق -أ
إلا لقل قطعة إا البللي أو الشارب، قلال: أعطي هببا  لبال  أو يفباء ، قأعطبامخ، قإن به )قال يف اربالف: و  -ب

ببا ياببو  إابحببة لببه ، قياصببر ف أبب ه يفنهمببا يف يفببا أخببذمخ عصببر قا  يفباحببا  يفببن ال ياببو   يعببا  وأببذل  سببائر احملل ببرا  وإّن 
و)لليلنا: إ   العلد حام شرعي، وال لاللة يف الشرع علبى وجبولمخ هنبا، قيوبب  (2)لو  أ  ياو  يفلاه؛ وقائدة(

 لعببب وقبببد أشبببالنا عليبببه قيمبببا يفضبببى اب  العلبببد يفوضبببوع حلابببم شبببرعي ولبببيس حامبببا  شبببرعيا ، و  (3)أ  ال يلببببة(
 ليلة شرعية قهو حام شرعي أن أونه علدا  هو ةام الشارع قاأيف .يفلصولمخ انه لاونه ح

)وأيف ا األو ل، قإ  قلنا أب   البيل عند املاشر عة حليلٌة يف الصحيل ولو  ناء  علبى يفبا قبد يفنامخ  :وقال الشيخ -ج
أو املاشببر عة،  يف آخبر ععريبا البيبل: يفببن أ   البيبل يف العبرف اسبٌم للمببدث ر يفنبه يف النلب ، قبإ  أببا  يف نظبر الشبارع

بم يفاشبر عة ويفابدي نو  ابلشبرع، ابحيحا  يفبدث را  يف االنالبال أبا   يعبا  حليلي با، وإال  أبا  ابورت  ، نظبع  يفبن حيبس إم 
 يببل ا ببالل يف نظببر العببرف قيصببل  علببى للبب  نفببي البيعي ببة علببى وجببه احلليلببة يف أببالم أبب   يفببن اعاببا يف اببح اه 

ببم يف  بببرمخ ابلعلبببد؛ ألم   (4)(يفلبببام ععريبببا البيببل  صبببدل  يبببا  يفببا هبببو املبببدث ر يف النلبب  يف نظبببر الشبببارعالصببيغة، أو قس 

                                                             

 .46ص 3عراث الشيخ األعظم: ج الشيخ يفرعضى االنصارن، أااب املااسب ط (1)

 .41ص 3الشيخ الطوسي، اربالف، يفدسسة النشر اإلساليفي: ج (2)

 املصدر نفسه. (3)

 .37-36ص 3الشيخ يفرعضى االنصارن، أااب املااسب ط عراث الشيخ األعظم: ج (4)
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قبالبيل  مث  إلا أا  يفدث را  يف نظر الشارع أا   يعا  عندمخ، وإال  أا  اورة  يل، نظع  يل ا الل عند العرف.وقال: )
املفيببد لرثببر، عنببد العببرف والشببرع حليلببة يف الصببحيل «  عببة»الببذن يببرال يفنببه يفببا حصبب  عليببب قببول اللائبب : 

 (1)وجمال يف غعمخ، إال  أ   اإلقالة وثبو  الفائدة خمالا يف نظر العرف والشرع(
 فعريِات الِقهاء للبيع، طاردة للمعاطاة

أما ا  ععريفا  الفلهاء للبيل لاهرة يف نفي أو  قاقد الصيغة  يعا ، أو لاهرمخ يف نفي أو  يفبا ال يفيبد نلب  
انالببال عببنيٍّ يفببن شببخ ٍّ »قببال الشببيخ: )قفببي املبسبوط والسببرائر والاببذأرة وغعهببا:  قالحبب  ألمبباهتم ،امللايبة  يعببا  

وحيبببس إ   يف هبببذا الاعريبببا يفسببباحمة واضبببحة، عبببدل آخبببرو  إا  «.إا غبببعمخ  عبببوض يفلبببد ر علبببى وجبببه الحاضبببي
 ععريفه ب:

ر لا  أو  شبرط قصبد ، وحيس إ   البيل يفن يفلولة املع  لو  اللفب  جمب«اإلجياب واللبول الدال ني على االنالال»
 املع ، وإال    يعل  إنشاؤمخ ابللف  عدل جايفل امللااد إا ععريفه ب: 

 .(2)(...ويرل عليه «نل  العني ابلصيغة املخصواة»
وانببببة عببببرا ا  أبببب  الاعبببباريا عببببدور يفببببدار )انالببببال عببببني  عببببوض( و)نلبببب  العببببني( و)ابلصببببيغة املخصواببببة( 

للبيبببل ابنبببه )إنشببباء مليببب  عبببني مبببال( قانبببه ال ينطببببا علبببى نفسبببه و)اإلجيببباب واللببببول(  ببب  حبببى ععريبببا الشبببيخ 
احلاا  قيها اإلابحة ال الاملي  قهي إنشاء إابحة ال ملي ، اللهم إال قيمن رأا ا  املاعباطي ينشب   إلاملعاطاة 

 الاملي  لان الشارع يفانل عن لل  وحاأم اب  احلاا  هبا اإلابحة. قاأيف 
عنبببوا  )عامبببة( و)قبببوام العلبببد ابإلنشببباء وقواعبببد  :( يفبببن األابببول291/1121جببباء يف أول البببدرس ) )فنبيللله(

واملفببروض ا  ياببو  يف  ،يف ةببس األاببولوضببل للبب  خطببأ  اإلنشبباء ابللصببد( إا عنببوا  )السبببزوارن...( وقببد 
 يفن الفله. (455/798أول الدرس )

 وصلى هللا على حممد وآله الطاهرين
 

ِقِد   و ال  ُرِصيب ة  )): عليه السالمقال اإليفام الباقر   ِ ِقلَِّة اِلي ِقنِي، و ال  ِقلَّة  ي ِقنيا ك  ِم اِلع ِقِِّ، و ال  ع د م  ع ِقِّا ك  ع د  ك 
ِقلَِّة اِْلُِزِن ع ل ى فل ِقِد اِْل ِوفِ    ((اِْل ِوِف، و ال  فل ِقد  خ ِوفا ك 

                                                             

 .20ص 3الشيخ يفرعضى االنصارن، أااب املااسب ط عراث الشيخ األعظم: ج (1)

 .10ص 3االنصارن، أااب املااسب ط عراث الشيخ األعظم: جالشيخ يفرعضى  (2)
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