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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

(468) 
 ملخص البحث

لدصدد يف مدوا ن عديددة، رااعهدا يف ال،امدت، مسدذدال   د   ف عدن اقدد لل دقدال ابن العددد  قدد  سدر مضى ان الشيخ 
، فدددال يدددذم  دددد   أتسدديق قاعددددة  ديددددةال يسدددذل م  املعا ددداةالددددول اذ لدددف العدددد عدددن الدصدددد يف ان املددوارو والنددددو  علدددى 

اوهتدا على املشهور ال ي ذهبوا إىل ان املعا اة تفيد اإلابحة شرعا  فدط رغم ان املذبايعني قصددا إف قد  سر كاشف ال،طاء 
امللك، ابن ه ا الدول مسذل م لذأسيق قاعدة  ديدة هي ان العدد ال يذبع الدصد، وإمجال  واب الشيخ اعبارة أخدر:  ان 
قاعدة العدوو تذبع الدصوو، عام من العمومات، والعمومات تدبل الذ صيص ال ما من عام إال وقدد خدص، وقدد خصصد  

وكدون املعا داة مفيددة لةابحدة، لدي ن  (1)هاء، ذكر الشيخ منها مخسة  دو ه   الداعدة يف موارو عديدة مسّلمة لد: الفد
 خواته من املوارو األخر:.ألصيصا  آخر للداعدة فليق فيه أتسيق قاعدة  ديدة ال هو ك

علددى الشدديخ األعظددم وإنبددات ان هدد   املددوارو ا مسددة ليسدد  مددن للددف العدددد عددن  وقددد حدداول ال نددمل مددن املعلدددني الددروّ 
اجلواب يف رو الشيخ األعظم، مع  )قد  سرهم( الي وي واحل يم وا وئي األعالموقد مضى ايان الو ه ال ي ذكر  الدصد، 

 .قد  سر كالمهم ا ذصارا  للشيخ   عن
 رد النائيين على الشيخ

 فا ده وقيدل لطيددف ل نده انظدرم غددمل ام وكدالم الشديخ هددو )قددد  سدر ا( نددل انن إشد ال اقددل النددائي  علدى الشديخنول
  مع  دلنا  صوص عباراته كالم النائي  يف ضمن  داط لي ون أوضح يف إيصال مدصوو ، وسنفرز  الصحيح فيما  سذظهر

 إمضاء املالك لعقد الغاصب إمضاء حلقيقة العقد
الندطددة األوىل  ان إشدد ال الشدديخ اذ لددف العدددد عددن الدصددد لددو ل فل ددا يددذم علددى الدددول النالدد  مددن األقددوال انتيددة وون 

دددولني األولددني. قددال  )وأمددا الرااددع  وهددو ايددع ال،امددت لنفسدده ووقوعدده للمالددك إذا ا دداز، حيدد  أ دده ايضددا مسددذل م لذ لددف ال
 (منهدا)و مدال  أ)منها( الدول ابلفساو وعدم أتنمل اال دازة   العدد عن الدصد )ففيه( أن االقوال يف ايع ال،امت لنفسه نالنة

وقوعه للمالك ابإل ازة وعلى هد ا  (منها)و مال  أوعلى ه ين الدولني فال  د  ابإل ازة،  لل،امتالدول ابلصحة ووقوعه 

                                                           

امدت لنفسده يددع يف تدر  إفاوة عدد املعاوضة الفاسد، الضمان والشرط الفاسد غمل مفسد، ايع ما ميلك وما ال ميلدك مدحيح، ايدع ال، (1)
 األ ل يف العدد املدصوو اه عدد املذعة جيعله وائما .
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 .(1)...(ال يل م حم ور للف العدد عن الدصد الن ال،امت أيضا  
ا دده اسددذدل علددى عدددم للددف العدددد عددن الدصددد اددد)الن ال،امددت أوقددع املعاملددة حديدددة، وقددوام املعاوضددة ا ددا هددو  النا يددة 

خرج عنه املعو  ملا عرف  من أ ه ال معىن  دروج املدنمن عدن ملدك شد ص ووخدول الدنمن يف  ادخول العو  يف ملك من
ملك اثل   رو ه عن حديدة البيع، فال،امت ال : يبيعه عدن  فسده الادد يف قصدد  مدن أن يدصدد البيدع عدن املالدك ويبدىن 

ال،امدت عدن قصدد  وهدو مددور البيدع عدن على أ ه املالك ل ى يذمشى عنه قصد البيع حديدة، واال ازة تذعلل مبا وقع من 
وأمددا اندداء ال،امددت علددى ا دده هددو املالددك فيصددمل ل،ددوا سدداقطا فلددم يلدد م الذ لددف الن  ،املالددك ووخددول العددو  يف ملددك املالددك

 .(2)الصاور من ال،امت )ح( هو البيع عن املالك والواقع هو ايضا ي ون البيع من املالك اال للف يف البني أمال (
  النداط انتيةه ا إىل  وحنلل كالمه

)وخدول العدو  يف ملدك مدن خدرج عنده املعدو  ملدا عرفد  مدن أ ده ال معدىن  دروج املدنمن هدي   ان حديدة املعاملدة النالنة
 عن ملك ش ص ووخول النمن يف ملك اثل   رو ه عن حديدة البيع(.

 وال بد ان يقصد الغاصب العقد عن املالك ولو التنزيلي
ا د  حديددة املعاملدة هدي املعاوضدة واملعاوضدة تدذضدي خدروج املدنمن مدن كديق  فدق الشد ص الد ي   ا ده حيد  كالرااعة

سددديدخل الدددنمن يف كيسددده ال ان  دددرج املدددنمن مدددن كددديق شددد ص )هدددو املالدددك األمدددلي( ليددددخل يف ملدددك شددد ص اثن )هدددو 
فددان هدد ا حديدددة املشدد(ي( ويدددخل الددنمن يف كدديق شدد ص اثلدد  )هددو ال،امددت( لدد لك فددان ال،امددت مدداوام يدصددد البيددع 

)الاد يف قصد  من أن يدصد البيع عن املالك ويبىن على أ ه املالك ل ى يذمشى عنده قصدد ال،امت ال ي يبيعه عن  فسه 
البيع حديدة، واال ازة تذعلل مبا وقع من ال،امت عن قصدد  وهدو مددور البيدع عدن املالدك ووخدول العدو  يف ملدك املالدك 

 وأما اناء(.
 و، لغووبناؤه على انه هو ه

  )وأمدا انداء ال،امدت علدى ا ده هدو املالدك فيصدمل ل،دوا سداقطا فلدم يلد م الذ لدف الن الصداور مدن ال،امددت )ح( ا امسدة
 هو البيع عن املالك والواقع هو ايضا ي ون البيع من املالك اال للف يف البني أمال (.

 املناقشات
وذلدك  امدةووعدوا  ان العددد ي يذ لدف عدن الدصدد غدمل  ظداهرا  غدمل وارو )قد  سدر ا( أقول  ل ن إش اله على الشيخ 

 لو و  
                                                           

الشدديخ حممددد تدددي االملددي، تدريددر لدد  املددملزا النددائي ، كذدداب امل اسددت والبيددع، مبسسددة النشددر االسددالمي الذااعددة جلماعددة املدرسددني ادددم  (1)
 .145ص  1املشرفة  ج

ملزا النددائي ، كذدداب امل اسددت والبيددع، مبسسددة النشددر االسددالمي الذااعددة جلماعددة املدرسددني ادددم الشدديخ حممددد تدددي االملددي، تدريددر لدد  املدد (2)
 .146-145ص  1املشرفة  ج
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 الرتكيب بني الغاصب والبائع واملالك تنزيالً احتادي
تركيددت اددداوي ال ا ضددمامي، ولددو كددان الذن يلددي، يف مفددرو  البحدد ، املالددك والبددائع و األول  ان ال(كيددت اددني ال،امددت 
 ا ضماميا  لصّح كالمه ل نه اداوي.

، وقوامه وحددة الو دوو، وال(كيدت اال ضدمامي  (1)واملاوة والصورة ل(كيت االداوي ك(كيت اجلنق والفصلتوضيحه  ان ا
كاألاي  املركت من احلائط املعرو  والبيدا  العدار  لده لدا ل دل منهمدا و دوو وإن كدان أحدد ا يف  فسده لنفسده وانخدر 

كلهدا ي    ل  فسه من لدة املالدك علدى حندو احلديددة االوعائيدة وهدي  فان ال،امت هو البائع وهو ال   يف  فسه ل،مل ، ويف املدام
ولديق ل دل  ال،امت ابحلمل الشائع الصناعي هو البدائع وهدو املالدك الذن يلديان عناوين مشملة إىل و وو خار ي واحد أي 

الددك( منف ددا  عددن ، فلددم ي ددن )قصددد  مدددور البيددع عددن املالددك ووخددول العددو  يف ملددك املمنهمددا مددا  زاء مسددذدل يف ا ددارج
 هد ا عدني ذا ان كدان هدو هدو أي كدان قصدد     اذعبدمل أو و أي  ،هو ووخول العدو  يف مل ده هدو هقصد  مدور البيع عن

أو فدل حي  كان املالك الذن يلي عني ال،امت وعني البائع يف الو وو ا ار ي فلم ت ن له  وا ه هو وهو البائع عني املالك
قصددد واحددد  )أي لل،امددت إذا اب ( قصددوو نالنددة أو قصدددان لذف ددك و دددول ان املالددك أمضددى قصدددا  وون آخددر اددل كددان لدده

 .(3). فذأمل(2)مند ّ 
 أو شرط تقييدي ،االنتساب له -2

قصد  ألن ي ون هو املالك )أي اناؤ  على ا ه املالك، اذعبدمل املدملزا( حينيدة  (4)كيت ا ضمامي، ل ناث يا   سّلمنا ان ال( 
 تدييدية، وليس  واعيا ، أو هي شرط والشرط كيفية للعدد كما سبل فذ لفه مو ت لذ لف العدد عن الدصد.

 الغاصب يبيع عن نفسه ويرى انه املالك ال العكس -3
ظاهر ان ال،امدت عنددما يبيدع فل دا )يبيدع عدن  فسده( ويدر: )ا ده هدو املالدك( ال الع دق أي ال ا ده ل ن ال ،اثلنا   سّلمنا

كمدددا ارأت: املدددملزا، وهددد ا هدددو املركدددوز يف أذهدددان معظدددم إن ي ي دددن كدددل   –)يبيدددع عدددن املالدددك( ويدددر: )ان املالدددك هدددو  فسددده( 
أي ا ده  (5)من للمالدك )اعندوان ا ده املالدك أمدال  أو تند يال (الدنه ان ي دون هّمدن ميلدك الدنمن وال يُ أه  فسه و مّ ال،امبني فا ه هتُ 

يريد النفع لنفسه فيبيع لنفسه ويعذرب  فسه املالدك )ال ا ده يبيدع للمالدك ويعذدرب  فسده املالدك( اعبدارة أخدر:  املدملزا ا طلدل مدن 
 خار ددا ، العددددالدد ي أوقعدده مددن حديدددة البيددع واذددا كدد ا إىل حديدددة قصددد البددائع، وحنددن ا طلدنددا مددن حديدددة قصددد البددائع إىل 

                                                           

 واألول عدلي والناين خار ي. (1)

 أي قصد  ابلبيع عن املالك ال ي هو هو. (2)

 ال ال(كيت هنا تركيت اعذباري. فذدار. ألكنر من و ه. ومنها ان االمطالح يف ال(كيت االداوي ال ينطبل على املدام، (3)
 أي  ندل ال الم من الفاعل واداو  ا  ا إىل الدصد  فسه. (4)
 أو فدل ال يهمه الذ ريج الفلسفي حلديدة البيع هنا! (5)
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لد: ال،امت  فسه أوال  ول دي    املصتّ اثلنةاعبارة  وحي  ا ه الفاعل امل ذار الدامد فعلينا ان  نطلل منه وا ه ماذا قصد،
 .أي يعذرب  فسه املالك لنفسه هللمالك مث جيعلللعدد هو كو ه يف(  ا ه املالك وليق املصت  ي ون النمن له

 خ يف ان حقيقة املعاوضة ثنائية األطرافمناقشة مع الشي
له الشدديخ يف انم مدددن هدد ا كلدده إضدددافة إىل عدددم مدددحة املبددىن العدددام الدد ي ادددىن عليدده املددملزا كالمددده وهددو املبدددىن الدد ي فّصددد

امل اسددت إذ قددال  )ومنهددا  أّن الفضددود إذا قصددد إىل ايددع مددال ال،ددمل لنفسدده، ي يدصددد حديدددة املعاوضددة  إذ ال يعدددل وخددول 
طاء املبيدع وأخد  د العوضني يف ملك من ي  رج عن مل ه انخر، فاملعاوضة احلديدّية غمل مذصّورة، فحديدذه ير ع إىل إعأح

كلضدافة احلديديدة  وقد حددنا عدم متاميدة ذلدك يف حملده وا ده ليسد  املعاوضدة  ظدمل اإلضدافة  (1)ه ا ليق ايعا (النمن لنفسه، و 
تنلي  األ راف ال ال اد ان ي ون فوقا  ملا هو د  له وي ون ه ا الذح  دذا  ل لك  ايسذحيل فيه اليتالفو  إىل الذح  

حيند ا  ال اسدذناوا  إىل  الفو   فسه، ال تصدح املعاوضدة النالنيدة األ دراف عددال  وعرفدا  ادل هدي واقعدة وسديأم دديدده وايا ده.
 ظر  ذن هللا تعاىل.اذا اعذبار واالعذبار خفيف املبو ة فدط ال إىل و ه آخر أو  فأ ذ

 مناقشة يف ان املدار يف البيع صدق املعاوضة
قوله  ) عم، لو اب  لنفسه من وون اناء على مل ّية املنمن وال اعذدداو لده، كا د  املعاملدة اب لدة  متاميةعدم  ر: وك لك 

النظدر عدن اإلشد ال السداال )وان  وهد ا غدمل ام أيضدا  إذ مدع قطدع (2)(لمالدك  لعددم دّددل معدىن املعاوضدةغمل واقعدة لده وال ل
املدار فا ه معىن املعاوضة مذحدل(  دول  ليق املدار )املعاوضة( وغملها من تعاريف البيع ال املدار مد  عنوان البيع  فسه 

دار  الدرواايت مث الددوران مدانايت أو يف  مدأخوذ   ومدن امل،الطدات تعريدف عندوان  هو املددار، يف انية والرواايت وليق الذعريف 
، وحنددن  ددد ا دده ومدددقه العددريف وعدمدده ار  فددق العنددوان املددأخوذ يف انيددةاددل الددالزم الدددوران مدددأو عدمدده، مدددقا  وا ددراوا  و.. 

ي يدولدون ا ده وال يدر: العدرف فيده ادازا  ادل يدولدون ا ده اب  ل نده  ،يصد  عرفا  وون شدك علدى ايدع ال،امدت لنفسده ا ده ايدع
، اللهدددم إال علدددى الصدددحيحي شدددرعا . احلدددل ال يف مدددد  البيدددع عليدددهاحلرمدددة وعددددم م عليددده يف ي دددن لددده احلدددل يف البيدددع فلشددد اه

 وصلى هللا على حممد وآله الطاهرين     .فذأمل
َما  َواَل يَ ُلوَمُهْم َعَلى ،ِمْن ِصحَِّة يَِقنِي اْلَمْرِء اْلُمْسِلِم َأْن اَل يُ ْرِضَي النَّاَس ِبَسَخِط اّللَِّ ))  عليه السالم اإلمام الصاو قال 

ُ فَِإنَّ الرِ ْزَق اَل َيُسوقُُه ِحْرُص َحرِيٍص َواَل يَ ُردُُّه َكَراِهَيُة َكارِهٍ  َوَلْو َأنَّ َأَحدَُكْم فَ رَّ ِمْن ِرْزِقِه َكَما يَِفرُّ ِمَن اْلَمْوِت  ،ََلْ يُ ْؤتِِه اّللَّ
 ِبَعْدِلِه َوِقْسِطِه َعَعَ  الرَّْوَ  َوالرَّاَحَة يف اْلَيِقنِي َوالرِ َضا َوَعَعَ  اَْهَمَّ َواحْلََزَن ُثَّ قَاَل: ِإنَّ اّللََّ  ،أَلَْدرََكُه ِرْزقُُه َكَما يُْدرُِكُه اْلَمْوتُ 

 (.57ص 2ال ايف  ج) ((يف الشَّكِ  َوالسََّخطِ 
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