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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

(466) 
 ملخص املناقشات مع التنقيح

يف حملّره  قدس سرره)وأّما النقض الرابع فهو أيضاً يندفع مبا أفاده هو  :لتنقيحوبذلك ظهر ما يف كالم اتتمة: 
علررى مررا سرريأن مررن أّ  حقيقررة البيررع ليسررب إالّ التبرردير بررني املررالني وال صظررر يف املعاملررة إ  خصررو  البررائع أو 

ر هو أيخذ الفلوس املشرتي أبداً، فهر رأيب أ  يسأل البّقال الذي تريد أ  تشرتي منه شيئا أصّه ملن تشرتيه؟، ب
 :وإضافات أخرى تنقيحهمع إذ يرد عليه ما سبق وملخصه  (1)ويعطي اجلنب فقط(

 البيع تبديل اإلضافتني -1
أواًل: اصرره قررد يقررال ا  البيررع هررو املبادلررة بررني املضررافتني، ولرري، املبادلررة بررني املررالني، ويشررهد لرره تعريرر  بعررض 

كمرا يشرهد   كمرا سربق صقلره عرن ااقرق النرائي ،  تبردير امللييترنيعني بعوض( فرن  ظراهره  متليكله أبصه ) الفقهاء
مبادلررًة بررني إضررافتني فقررد البيررع تعريفرره بررر)مبادلة مررال مبررال( للظرراه فررن  ظرراهره تبرردير اململرروكني فقررط، فررنذا كررا  

يليرة د املضرافة لنفسره )مقابرر فرك إضرافته امل عومرة أو التن  ق رختل  العقد عن القصرد يف الاابرإ إذ الاابرإ ع  
املالرك، ضضري املضرافة ملالرك  بعرد إارا ة( لين الشارع لتيو  املضافة إ  الظمن، له بينه وبني املظمن املاصوب

 الظمن له ال للاابإ.املضافة إ  تبعاً لذلك  فتيو املظمن 
 .شرط   املالني، لكن الشرط   ن تبديل  ك  ي  ل   -2
الشررر   ال ينفرري كررو  حقيقترره ذلررك، بررحة   وليررنا قالرره، التبرردير بررني املررالني، كمررهررو صرره لرريين البيررع إاثصيرراً: 

ررر، مقررار  لرره كمررا هررو واضررح، ومررن  واالشرررتا ، والشررر  ارر  داخررر يف حقيقررة العقررد لينرره مرررتبط برره ولرري، بو
، فرنذا أمضرى الشرارع هبرا مشررو  لينه (2)وال داخلة يف حقيقته البيع هي حقيقةالواضح ا  كر الشرو  ليسب 

هبرذا الشريء  البيع املرتبط هبذا الشر  أو املشرو قصده كا  ختل  العقد عن القصد إذ   البيع بدو  الشر  فقد
                                                           

الشرريم مرر  ا علرري الارررروي، تقريررراً ألبررال السررريد أبررو القاسررم ااررروئي، التنقرريح يف شرررإل املياسرررإ، م سسررة إحيرراء آاثر املمرررام  (1)
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 ال كييفيٍة، على رأي. (2)
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فررالقول اب  حقيقررة البيررع أانبيررة عررن الشررر  ارر   (ال بشررر  عررن الشررر )ال  (بشررر  شرريءيقررة البيررع هرري )قفح
عقرد دو  الشرر ، انفع وا  دافع ملشيال ختل  العقد عن القصد فيما إذا أمضى املالك احلقيقي أو اجملرا ي ال

، وإمضرراء الشررارع ارر  صقررر املررظمن وكررو  الررظمن لرره، ال األول فحسررإ ق ص ررد ومرروعواحلابررر ا  البررائع الاابررإ 
 .مطابق ملا قصده

أو ار ه( علرى أءراء  اً كرا مرن الشررو  )اابرب ألي شرر صتقرال الرظمن إليره أو إوقد أوضحنا ا  قصد البائع 
  بنحو الشر  وقد ييو  بنحو القيد، فعلى األول ال يل م ختل  العقرد ثالثة فقد ييو  بنحو الداعي وقد ييو 

علررى الظرراه، وال يلرر م علررى الظالررح إذ ييررو  حينئررٍذ ابارراًل فلررم يتخلرر  العقررد عررن التخلرر  عررن القصررد، ويلرر م 
 القصد ألصه ال عقد )من ابب السالبة ابصتفاء املوضوع(.

 ذاكوقد يكون للبائع نظر إىل خصوص هذا املشرتي أو 
: )وال صظررر يف املعاملررة إ  خصررو  البررائع أو املشرررتي أبررداً، فهررر رأيررب أ  يسررأل البّقررال قرردس سررره وقولرره

الررذي تريررد أ  تشرررتي منرره شرريئا أصّرره ملررن تشرررتيه؟، بررر هررو أيخررذ الفلرروس ويعطرري اجلررنب فقررط( اسررتقراء انقررر  
خصرو  البرائع أو املشررتي كمرا صورة مرا لرو كرا  صظرره إ  بذه الصورة بر هب، ولي، النقض املدَّعىوأخ  من 

قد ييو  كذلك كظ اً يف التعامرر برني األفرراد وبرني الردول والشرركات، امرا يف الردول فلوضروإل ا  الدولرة قرد تريرد 
بيع السالإل مظاًل هلذه الدولة وال تريد بيعره إ  دولرة أخررى ختشرى منهرا علرى مسرتقبلها )ولرذا حررم بيرع السرالإل 

هذا دو  ذاك شر  أو قيد ولي، بداٍع فقط، واما يف األشخا  فيظ اً ما يتعلرق  ألعداء الدين( فيو  املشرتي
ارضه ببيع هذه البضراعة لصرديقه مرظاًل أو لقريبره ألصره يعلرم اصره سر بح فيهرا، ويتعلرق ارضره بعردم بيعره لعردوه أو 

قيررداً وقررد ييررو   ه المتنررع عررن بيعرره لرره، فقررد ييررو  هررذابيررح لررو علررم ا  املشرررتي ولررو ابلواسررطة عرردوّ  ،منافسرره
وقد ييو  شرااً، فنذا احتال عليه شرااً أي ا  )صظره يف املعاملة( إ  عدم بيع هذا املتاع لعدوه قد ييو  قيداً 

العرردو اب  بعررح وكررياًل فتصررور البررائع اصرره يشرررتيه لنفسرره، فباعرره لرره، فقررد ختلرر  العقررد عررن القصررد املصرررإل برره إ  
مررا الاابررإ فالواضررح اصرره يريررده أا  ترقررى إ  دراررة الشررر  الضررم ،  أو االرتيررا ي خابررة برررإل ابصرره يبيعرره لرره
، علررى األقرررر يف بعرررض الصرررور وإال ملرررا  شرررم عنررراء اصررربه ولررري، ذلرررك علرررى ءرررو الرررداعي أبرررداً  لنفسرره ال ملاليررره

كرري اررداً(   اً )وأوقررع صفسرره يف حرمررة مالفررة مررواله( ه عنرراء بيعرره بررظمن مررربح )وقررد ييررو  هررذا يف بيررع العقررار متعبرر
 يدخر الظمن يف ملك ماليه األبلي!

ررا بررّدل املاصرروب مبررال آخررر وقررد أمضرراه الشررارع بعررد إاررا ة املالررك كمررا ا   قولرره: )فالاابررإ يف احلقيقررة إّّ
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علرى ا  ييرو  املرال املاصروب بره، ل بردّ اصره قولره )إّرا( إذ يف  علرىاملشيال يرد على ءو ما قصده املتعامال ( 
 هذا له شرااً أو قيداً بسإ قصده.

 قدس سرهكالم السيد احلكيم 
: قررد أشررران يف البحررح عررن معرر  البيررع أ  الوارره يف قولهه : يقههع للمالهه  -2وامررا السرريد احليرريم فقررد قررال: )

ذلرك: هرو أ  املقصرود يف البيرع املبادلرة برني املرالني، وقصرد امللرك للموارإ والقابرر أو ا  را يفرا ال دخرر لرره يف 
مرررن القابرررد يف  كمرررا لرررو كرررا  القصرررد خطرررأً   -، فعررردم حصرررول املقصرررود قصررد املبادلرررة، ولينررره مرررن املقرررارانت لررره

 ال يقدإل يف بحة املعاملة؛ اروج القصد املذكور عنها. -التطبيق 
فلو اعتقد كر من البائعني أ  ارفه أبير، فقصد متلييه، بناًء منه أصه من مقتضى املبادلة املذكورة فتبني أصره 

وكله، ال يضر  ذلرك يف برحة املعاملرة، وترترإ أثرهرا عليهرا، وال ييرو  مرن وكير وأ  امللك احلابر من املبادلة مل
وقرروع مررا ق ي قصررد وال مررن عرردم وقرروع مررا ق صررد؛ الختصررا  ذلررك ابلقصررد الررذي هررو قرروام املعاملررة، ال مررا هررو 

 أانيب عنها.
 .(2()1)توضيح ذلك يف الفضويل( -ا  شاء هللا  -وسيجئ 

 املناقشات
 التفصير بني بور ثالل:إذ يف مظاله أيضاً جيإ 

 القصد على أنواع ثالثة
، علررى ءررو الررداعي، بيررح إذا ظهررر وكررياًل أو وليرراً ق (3)ا  يبيعرره هلررذا املشرررتي وييررو  كوصرره هررو املالررك -1

 وإرادته هلا أباًل. ي ثر يف قصده املعاملة
له اصه وكير عن عمررو ا  ييو  بنحو القيد بيح يعلق أبر البيع على كوصه هو املالك بيح لو ظهر  -2

 .فمقتضى القاعدة بطال  العقد هنا ،ملا ابعه أبالً 
ا  ييررو  بنحررو الشرررر  املصرررإل برره أو الضرررم  املبرر  عليرره العقرررد، فررنذا ظهررر خالفررره فلرره خيررار الشرررر   -3

 كو  البيع له.  شرت أابلفسم، وقد ختل  العقد عن القصد حينئٍذ لو أمضاه الشارع لا  من 
                                                           

 ، وما بعدها.80  2أين يف ج (1)

 .34  1هبمن ر قم: ج 22ارات السيد حمسن احلييم، هنج الفقاهة، اصتش (2)
 أي للمظمن. (3)
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 ت بعامل اإلثباتخلط عامل الثبو 

املبادلررة، ولينرره والقابررر أو ا  ررا يفررا ال دخررر لرره يف قصررد  للمواررإو  : ا  قولرره: )وقصررد امللرركو وبعبررارة أخرررى
الظبروت بعراق املثبرات فرا  )قصرد امللرك للموارإ وهرو الاابرإ عراق ( ار  مم؛ فاصره مرن خلرط من املقارانت له

وذلرك كيرر الشررو  فاهنرا ليسرب دخيلرة يف صفر،  (صد املبادلرةهنا( ال دخر له يف )املبادلة( لينه دخير يف )ق
 املبادلة ثبومً إذ ليسب داخلة يف حقيقة العقد بر هي داخلة يف قصده هلذه املبادلة، بنحو الشر  فيها.

( لصرح هرذا اجلرواب، إذ يقرال: العقرودوبعبارة أخرى: ا  القاعدة املعروفة لو كاصرب هري )العقرود تتبرع اروهر 
، إذ )كوصه له( لي، من اوهر العقد، لين القاعدة هي )العقرود العقدق يتخل  عقده عن اوهر ا  الاابإ 

 كما سبق.لنفسه  تتبع القصود( وال شك يف ا  )كوصه له( كا  من قصده إذ ابعه 
 الصلح قد يكون بني اإلضافتني وإن مل يكن البيع كذل  -3

 الررذين أشرريلوا علررى الشرريم، ابصرره إ  بررح اررواهبم علررى اثلظرراً: كمررا يرررد علررى التنقرريح والررنهج وسررائر املعلقررني
إشرريال الشرريم يف )البيررع( فاصرره ال يصررح يف بعررض العقررود األخررر كررر)الصلح( إذ لررو سررّلمنا ا  حقيقررة البيررع هرري 
مبادلة مال مبرال، وا  االصتسراب للبرائع واملشررتي واملضرافة هلرا أانبيرة عرن البيرع، فلرو ختلفرب املضرافة )اب  ابع 

ضررراه الشرررارع لاررر ه( ملرررا ختلررر  عقرررد البيرررع عرررن القصرررد إذ اررروهره مبادلرررة املرررالني، ال املضرررافتني، وقرررد لنفسررره فأم
فا  النقض صنقله إ  الصرلح حينئرٍذ بردعوى ا  الصرلح شرامر للمصراحلة  ر، أقول: لو سّلمنا ذلك يف البيعحص

 حلمرر الشرائع برادقة يف الصرورتنيابأدلرة الصرلح ا  ملصاحلة على تبردير املضرافتني إذ وعلى اعلى تبدير املالني 
وكال ا عقالئي، فنذا أوقرع الاابرإ املصراحلة علرى املضرافتني اب  برا  خصرمه علرى متليرك املاصروب بعروض 

املضافتا ، ال على املظمن والظمن و را العوضرا ( فأمضراه الشرارع  و ا)فاملصاحلة وقعب على التمليك والتمّلك 
 .(1)ن القصد. وفيه أتمر بر أكظرللمالك، فقد ختل  عقد املصاحلة ع

 

 وصلى هللا على حممد وآل  الطاهرين
ٍء أ ْفس د  ل ْلق ْلب  م ْن خ ط يئ ٍة إ نَّ اْلق ْلب  ل ي و اق ع  اْْل ط يئ ة  ف م ا  م ا م ْن ش يْ )): عليه السالم الصادقاملمام قال 

ه  أ ْسف ل    (.268  2اليايف: ج) ((   ته ز ال  ب    ح َّتَّ ته ْغل ب  ع ل ْي   فه ي ص ّيِ   أ ْعال 

                                                           

 إذ قد يقال ببطالصه حينئٍذ، كما قد يدَّعى عدم مشول دلير املصاحلة لذلك، فتأمر. (1)


