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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

(465) 
 كل  عمعامكل  ماحةةكل  مما  ا يُ بيع ما يُ  -3

م أ بصااوا علااى أف  عصااد ث: الننض ا اللالنن :يااا اث أف  لل ااع العصااد عاان عصصااو، املّنبااايعني ا ااى، نااعق  قااال الخاايواث يًو
ّر ر يف ضاماف اام   عان العوضاني الصيماة  لناا،ة العصاد الفاساد ال اماف عنادهم نيماا يصّن ايه  املعاوضة إذا ااف ناسادا  يا

ما مل يصصدا إال  ضماف ام   عنهما ابآلخر واذا الخرط الفاسد مل يصصد املعاعلة إال  عصرو:ة به غاى ... صحيحه، عع أق 
لعام علاى املعلاوم   1يوبياع عاا كلام وعاا ال كلام صاحيا عناد ال ام   ،عفسد عند أا ر الصدعاء ويصاا قراءااا َكل ام وك 

ع اا  قصاد  بيعهماا ععاا  ل ان الاذ  أ واجملهول إذ مها عسألّناف ح مهما واحد. نصد للع العصد عان الصصاد إذ اااف
 .الخارع ووقع هو أحدمها نصط

 جواب عةد من املعكل ني
عبااارة الّننصاايا قااالاث يوأع ااا الاانصه ال الاامب نهااو عناادنع  ااا  هناااوأجاااب عنااه مجااع عاان املعلصااني وااواب عوحااد و:نصاام 

اب:خاء  سيصر ح به هو يقد س سر    عن أ: ه ليس ععاعلة واحدة يف احلصيصة بم هو بيعاف قد أبرزمها  ربز واحد وأ:خأمها
والخااارع قااد أع ااى أحاادمها ومل كااه  ،وععنااا  أبيعاام ارنوياار وأبيعاام الخاااة أو أبيعاام ،ار  وأبيعاام ،ار غااى ، نااار،

ملاا عرنام عان أف  عادم االع ااء ونساا، املعاعلاة لايس ، ال أ: ه أع ى املعاعلة على خالف عاا قصاد  املّنعااعالف، اآلخر
وهاذا أي اا  ، رعا  ،وف اآلخار غاياة األعار أ: اه ضام  أحادمها إ  اآلخارعن ابب الّنخل ع، نهناا  بيعااف أحادمها   اى  ا

 . 2يليس عن عوار، لل ع العصو، عن الصصو، اما هو يف غاية الظهور 
 املضاقش  يف اجلواب: الصور ثالث 

م ول ن هذا اجلواب عناقش نياه  وذلام ألف بياع عاا كلام وعاا ال كلام بعباارة واحادة ود:خااء واحاد اصولاه يأبيعا
 على رالرة أحناءاث عن حيمب :وع الصصد نيه الخاة وارنوير بدينار 

 ،لباعااهأحاادمها نصااط املخاا    اف ي ااوف قصااد  بيااع ااام عنهمااا عسااّنصال  ال بخاارط اآلخاار،  ياامب لااو  لاا األمل: 
نااألعر نعذا ااف ااذلم مجع ال:خائني يف إ:خاء تسهيال  لألعر، ا:ه د:خاء واحد أ  اليهما ل نه حيمب  لبهما ابعه  

                                                           

 .48-47ص 3الخيو عرت ى اال:صار ، اّناب امل اس  ط تراث الخيو األعظماث ج  1ي

الخيو عىزا علي الغرو ، تصريرا  أل ااث السايد أباو الصاسام اراوئي، الّننصايا يف  ارح امل اسا ، عّسساة إحيااء آًر العاام اراوئي ا   2ي
 .87-86ص 1ج قماث
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 نيه اما ذار .
اف ي وف قصد  بيع ام عنهما بخرط اآلخر ني وانف ارتبا يني، نههناا ياّنم إ ا ال الخايو يأ  عادم تبعياة اللاين: 

وهااو العصااد علااى الخاااة ،وف ابآلخاار ل اان الخااارع أع ااى املخااروط العصااد للصصااد إذ ا:ااه قصااد بيااع ااام عنهمااا عخاارو ا  
اارف عصااارف لااه اااي ال ياارتبط ابلعصااد بوجااه ، باام الخاارط وهااو بيااع ال لاا   وقااد سااب  اف الخاار  ط ايفيااة للعصااد ولاايس صع
 الخارع إال أحدمها. هع ومل كَ  ي في اف :صولاث ا:ه قصد اجملموع االرتبا ي

اف ي ااوف قصااد  بيااع ااام عنهمااا عصياادا  ابآلخاار، نحينعااذ  عصّن ااى الصاعاادة بطااالف العصاادين ععااا ، ال صااحة اللالننث: 
، :عاام مل يّنبااع العصااد الصصااد عاان ابب السااالبة ال يصااا إ ااالق الصااول بصااحة بيااع عااا كلاامناا بيااع الخاااة ،وف بيااع ارنوياار
 اب:ّنفاء املوضوع اما سب .

 بيع الغاصب -4
بياااع الغاصااا  لنفساااه، قاااال الخااايواث يوبياااع الغاصااا  لنفساااه يصاااع للمالااام عاااع إجازتاااه علاااى قاااول  النننض ا الرابنننع: 

 . 1يا ى 
 جواب التض يح مغريه

جواب السيدين الياو،  واراوئي، وجوهرمهاا واحاد ل ان عاع  وواب واحد و:ذار هنالصني عن املع عد،وأجاب عنه 
 اثإليهانوارق سنخى 

يف حمل ه على عاا سايأم عان أف  حصيصاة  قدس سر قال يف الّننصيااث يوأع ا النصه الرابع نهو أي ا  يندنع  ا أنا،  هو 
نهاام رأياام أف يساااأل ، لااة إ  خصااوص البااائع أو املخااا   أباادا  البيااع ليساام إال  الّنبااديم بااني املاااالني وال :ظاار يف املعاع
 بم هو أيخذ الفلوس ويعطي اجلنب نصط .؟، البص ال الذ  تريد أف تخ   عنه  يعا أ: ه ملن تخ يه

اا صاار   وهاذا الاالف ابب الن ااح نااف  النظار نياه إ  خصاوص الاووج والووجاة نلاو تاوو ج اعارأة وح ام الخاارع  ق 
ا بد ل املغصوب  ال آخار وقاد أع اا  ، خر نهو عن ابب الّنخل ع ال حمالةاعرأة لرجم آ وعليه نالغاص  يف احلصيصة إّن 

، وأع ااا صااىورته عل ااا  للمالاام أو الغاصاا  نهااو أعاار آخاار، الخااارع بعااد إجااازة املالاام علااى حنااو عااا قصااد  املّنعاااعالف
ناال ي اوف هناا  لل اع يف ، خاارج عان املعاعلاة والغاص  وإف قصد او:ه لنفساه إال  أ: اه قصاد ن اوم وأعار علاى حادة

 . 2يالبني أصال  
                                                           

 .47ص 3الخيو عرت ى اال:صار ، اّناب امل اس  ط تراث الخيو األعظماث ج  1ي

الخيو عىزا علي الغرو ، تصريرا  أل ااث السايد أباو الصاسام اراوئي، الّننصايا يف  ارح امل اسا ، عّسساة إحيااء آًر العاام اراوئي ا   2ي
 .87ص 1قماث ج
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 املضاقش  يف اجلواب:
 أقولاث قد يناقش بوجو ، أوهلا عبنو اث

 مبضوايً: البيع تبةيل اإلضافتني -1
اف حصيصاة البياع تباديم املاالني أو نصام  -الوجه األولاث اف هنالم خالنا ، سب  تفصيله، يف حصيصة البيع، وإمجالهاث أ

تباديم املّنعاقادين، وقاد ساب  اف ااصا  الناائي   حصيصّناهاف  -تباديم الضاانّنني، ج حصيصّناهاف  -با،لة بني املالني، بامل
قااالاث يا ا:اام عرناام أف ههنااا أعااورا  رالرااةاث عالاام و لااو  وعل يااة اعاا  ذلاام اراايط املوجااو، يف عااامل االعّنبااار، وهااذ  

بو واملاء يف امل اال املّنصادم يناا  ك ان يف املصاام أف ي اوف الّنباديم باني األعور ال الرة عّنحصصة يف علم ام واحد عن ار
 اثاملال ني أو ي وف بني املل يّنني أو ي وف بني اململواني

والّنبديم بني املال ني هو دلصاء عالم ارباو عا ال  ارف ارايط االعّنباار  املّنصام بيناه وباني ارباو عان عّنصاه وجعلاه 
م املااء نا:اه يلصياه عان عّنصاه وععلاه علاى عّنا  عالام ارباو هاذا الاه يف عاامل يف عالاعلى عن  عالام املااء وااذا ع ساه 

االعّنبار، وعلى هذا ناريطاف االعّنبارايف ابقياف بنفسهما وبطرنهما املخادو، املارتبط ابملاالني واّناا الّنحويام والّنباديم يف 
ويّنفارع علياه أ:اه لاو اااف املاال  ،رثالطرف املّنصم ابملالم، وهذا اماا يف ابب الرث حيامب أف الاوارث يصاوم عصاام املاو 

  ً هو عادم حادوث الّنغياى والّنحويام يف انحياة املل ياة بام  اثيف ذلم والسر   ،عّنعلصا  حل   آخر ي وف  ا هو اذلم عورو
 اّنا الّنبديم يف  رنها املّنصم ابملالم.

 اااف اراايط الااذز بااني املاااء وأعااا الّنبااديم بااني املل يّنااني نهااو بنصاام االضااانة واراايط الااذز بااني عالاام اربااو وخبااو  ع
وعال اااه عاااع بصااااء املاااال وعال اااه علاااى حاهلماااا، نلاااو نااارع حساااية ذا  ارااايط اااااف تبديلاااه عباااارة عااان :صلاااه عااان ع ا:اااه 

 ارارجي ووضعه يف ع اف اريط االخر بال تغيى ع اين يف  رنيه.
عان ارباو و اد  علاى املااء يف عاامل وأعا الّنبديم بني املالني نهو برنع عالام ارباو  ارف ارايط املّنصام ابملاال وحلاه 

االعّنبار واذا ع سه يف عالم املااء نا:اه  ام الطارف املخادو، عان ذلام ارايط االعّنباار  عان املااء ويخاد  علاى ارباو 
عع بصاء اريطني على عا مها علياه وااذا  رنهماا املّنصام ابملالام باال تباديم يف ذلام اصاال  يوال إ ا ال  يف أف اعّنباار 

واّنااا ال ااالم يف أف  ،رثخاار امااا ااااف يف ابب العاارف لاايس تبااديم املااال ني وا:ّنصااال أحاادمها ع اااف اآلالبيااع  ساا  ال
خاى اعا  تباديم ع  تبديم :فس االضانّنني؟ أو أ:ه يسااعد عاع األأاالرت از العريف هم هو عساعد عع االعّنبار ال اين 

بعاوع يناسا  عاع او:اه تباديم  خاى، وأ:اه يليام عاني  أل اال يّنناسا  عاع ا اململو  ابململو ؟ نّنعريفاه  :اه عبا،لاة عاال  
 .ا:ّنهى وقد :صلنا  بطوله لفائدته  1ياملل ية ابملل ية 

                                                           

ىزا النائي ، اّناب امل اسا  والبياع، عّسساة النخار االساالعي الّنابعاة جلماعاة املدرساني بصام الخيو حممد تصي االعلي، تصرير  مب امل  1ي
 .87-85ص  1املخرنةاث ج
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بنااء علاى اف البياع تباديم املاالني، أعاا لاو قلناا ا:اه  –لاو    –وقد ظهر اف هذا اجلواب عن إ  ال الخايو إّناا ياّنم 
ّنني نااال يااّنم اجلااواب أي ااا  إذ الضااانة قائمااة ابمل اااف إليااه وهااي تبااديم املااال ني نااال، واعااا إذا قلنااا ا:ااه تبااديم الضااان
ناعذا أع اى الخاارع الضاانة للمالام ،وف  ،تغىهاا عاع تغىمهااعادم إضانة بني املالم وامللم نهي قائمة هبما وال يعصم 

 . نّنأعم.الغاص  وااف الصا،ر عن الغاص  الضانة إليه، نلم يّنبع العصد الصصد
 ن من أركانهيل املالني، لكن املتعاقةسكّلمضا انه تبةي -2

 الوجه ال ايناث سل منا اف حصيصة البيع هي عبا،لة املالني، ل ن أراا:ه ليسم املاالف نصاط بام أراا:اه أربعاة هاي املااالف
ال:خاااءاف يالعاااب والصبااول  وياادل علااى  هلاااامااا سااب ، واملّنعاقااداف، باام أراا:ااه سااّنة إذ ي اااف   يالعااوع واملعااوع 

صاا عبا،لاة ت، وإّناا ال روجور عليه ال يصا عنه البياع عاع اف املا من ال عخا لة نياه اماا ال عخا لة يف الا منذلم اف اا
عّنا أع ا  الخاارع بعاد إع ااء ناملالني :ظرا  ل  ال يف املّنعاقدين، نهما راناف يف العصد، بم حىت الف وم والغاص  

علاى  صاحة البياعلم علاى ذلام اف الخايو يف امل اسا  با  ، بعد تصحيا النسبة إ  املالم األصالي، اماا ياداملالم
  والّنطااااب  واملاضاااوية والعربياااة، علاااى خاااالف يف بع اااها، وعلاااى حتصااا   اااروط ياااحتصااا   اااروط العصاااد ااااالّننروجيو وال ت

ولني، مااااملّنعاقااادين اصصااادمها ملااادلول العصاااد واالخّنياااار والبلاااوى يأو الّنميياااو  وعلاااى حتصااا   اااروط العوضاااني ا وقماااا عّن
 . 1يلصني، ععلوعا  مثنهما وع منهما، ن لها ذا  عدخلية يف العصد. نّنأعمعلى تسليمهما،  ع  عصدورا  

 أم ف ل: خصوصي  املشرتي قة تؤخذ شرطاً أم قيةاً 
وبعبااارة أخاارزاث أ،ق اف املعاعلااة قااد ال ي ااوف النظاار نيهااا إ  خصااوص البااائع أو املخاا   أصااال ، وهنااا يااّنم جوابااه، 

إ  خصااوص هااذا املخاا  ، بنحااو الخاارط أو الصيااد، ابف يبيعااه لااه خاصااة وال يبيعااه لغااى   ول اان قااد ي ااوف للبااائع :ظاار
، ناعذا اااف ذلام ااذلم وأع ااى أخاارز  يامب إذا اااف غاى  املخا   مل يباع لااه أصاال ، أو يبيعاه بساعر أغلاى أو بخاروط

اآلم  يف قااول الساايد احل اايمالخارع البيااع ،وف إع اااء او:ااه هلاذا البااائع نصااد للااع العصاد عاان الصصااد وبااذلم يظهار عااا 
  تعا . غدا  إف  اء هللا

 مصكلى هللا عكلى حممة مآله الطاهرين
نْنَيايياث عليه السالم الصا،قالعام قال  َفَما َكاَن يفي اَّللهي َمَرُسوليهي فَنَلَوابُُه  ،َقْة َيُكوُن ُحبٌّ يفي اَّللهي َمَرُسوليهي َمُحبٌّ يفي الةُّ

نْنَيا فَنكَلْيَس بيَشيْ  َعكَلى اَّللهي َمَما َكانَ    .127ص 2ال ايفاث جي   ء   يفي الةُّ

                                                           

 سيأم وجهه يارلط بني حصيصة العصد وعلّنه الفاعلية وآلة حتصصه .  1ي


