
 ه5111/  جمادى اآلخرة 51األحد . ........................................................... (693)المكاسب )البيع: شرائط المتعاقدين( 

1 
 

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة 

 على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(925) 

 ملخص ما مضى
طيا  الانف ض ضاداا والناداا ال انمعااا أباداك ولاو اااا أحاد ا بن او )فنقول: قد يقاال: بااا ارااراا والرضاا )سبق: 

إذ اا النادين اماا ال  ض1)بقولاه: وها ا ينفاث اًا.اك(((كض الداعي واآلخر بن و الداعي على الاداعي كاماا فيماا راو را 
أو الأاارم عل ااة إمأاااا أا وأااوا الةاالاعة عل ااة لللاا؟ أو العأاا    ىافاا  انمعاااا، ااا لي ال يأااوا أحااد ا عل ااة ل خاار  

 ي بالداعي على الداعي ُسم ا إللبخل أو العأ   فأيف يأوا الأرا عل ة لل   و 
 ليسا ضدين إال في أقصى مراتبهما -5أجبنا عن ذلي با: ) وقد

ماان اا هاا ا الصاافار، الأاارا والطياا  واةاا؟ والةاالاعة، ليساا  منقابلااة وقااابالك  مااا ذااارا الساايد الوالااد  األول:
قع بني احلدين من اقصى درجار احل  والأرا واة؟ والةلاعة، ففي املراو  املنوسطة انمع ال منهاا ماع  حقيقياك فيما و 

 ال منها، واحلارل: انه ال وناد بني املراو  املنوسطة(
: كومقننى القاعدة أنه الما حتقاث الأارا ولاو بعنااك بطال، لظهاور كطيباة نفساهك يف اماال الطيا ، أماا مًال قال 

 الداعي وما ااا ااحللر فال ينر بأمال الطي  فيأوا ر ي اك( الداعي على
 ال ميأن اةمع بني الأرا والطي  ( ال يقال:

جتنمع الصفار النفسية املنقابلة مًل الةلاعة واة؟، والأرم والبخل، ول ا يأوا أحد ا أرفع من اآلخر،  ألنه يقال:
نور بالظالم، واحلراة بالساأوا، يف داديد ا وضاعيفهما، ومان املعلاوم ولي  معناها إال  خلطه بالند، اما قالوا يف خلط ال

 (ض3)ضض2)أا الصفار النفسية ااألمور اخلارجية، واملقوالر االعنبارية وزاا املقوالر احلقيقيةك
لاه ل ميً اأو  ،هماال له مبن خلط البارد باحلار فإا املنولد منهما أمر منوساط بينهماا أد درجاة حارارة هاي ما ي  منميً   وقد

بالصبغ األسود دديد الساواد فاناه لاو خلاط بصابغ أباي، قليال، خاف  ساوادا، فساوادا اخلفياف إذاك مراا  مان ساواد داديد 
، وال خيفاى اا وإال فال فهو أسود ، أد من أج اء سوداء وأج اء بيناء خمنلطة أو ممن جة فإا غلب  السوداءوبياض خفيف

 (البياض والسواد ضداا بال ار واألسود واألبي، ضداا بالعرض
 التحقيق بحسب تعريف المناطقة للضدين

ف املناطقااة والفالسافة للناادين حيار سايظهر بوضااوه اا الأارا والرضااا ليساا  ساا  الن قياث الناادبر يف وعريا ومقتضىى
                                                           

 ض(026الدرس ) ض1)
 (101ص 111/3موسوعة الفقه / اناب البيع، اننةارار خودنواز ا أرفهاا، ج السيد حممد احلسيين الة.ازد، ض2)
 ض(026الدرس ) ض3)
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 (على  ر وعريف املةائيني للندين ضدين إال  س  أدد املراو  منهما دوا املنوسطار، و س  القدماء ا لي
 تعريف قدماء المناطقة للضدين

)فاألول ، املنقاااابلني واملًلاااني و((( بااااداااره املقارااادفقاااد عااار ء قااادماء الفالسااافة يف أوائااال املنطاااث،  سااا  النفناااازا  يف 
املًالا، والًا  املنخالفااا ساواء ادا اا يف ذاو أو عرضاي أو رت يةا اا أراالك، ا املنخالفااا قاد يأونااا منقاابلني االساواد 

ا يف حماال واحااد يف زماااا والبياااض، وقااد ال ينقااابالا االسااواد واحلااالوة، واملنقااابالا  ااا املنخالفاااا اللاا اا ميننااع اجنماعهماا
 وقاد عرفا )وجااء يف ااياة احلأماة  ض2)وقال: )هو ال د أوردا قدماء الفالسفة يف أوائل املنطاثض ض1)واحد من جهة واحدةض

املننادين أمراا وجودي اا غُ. مننائفني ال انمعاا يف حمال  واحاديف يف زمااايف واحاديف مان  ا  إأا  املن ص ل من النقسيم السابث 
 (ض3)ضجهةيف واحدةيف 
غاا. مننااايفني ااال مااا ينوقااف وعقاال أحااد ا علااى وعقاال اآلخاار، االفوقيااة والن نيااة واألبااوة والبنااوة خاارج بالنقييااد بأقااول: 

 فااما مننايفاا، عأ  مًل السواد والبياض أو احل  والبغ، إذ ال ينوقف وعقل أحد ا على اآلخر(
ماة باالطرء و املنقيف املعا  ارضافية ااحل  والةالاعة ولأن قوهلم: )من جهة واحدةض لي  على إطالقه بل إمنا ارد 

 اآلخر )املنعلثض إذ وقول أح  ا ا، وال ارد يف مًل السواد والبياض ال ين ليسا من املعا  ارضافية(
 تعريف المشائيين للضدين

 (ما غاية البعدضهو )بينه وعلى أد فاا املال ردرا يف األسفار نقل عن املةائيني وقييدهم املننادين بقيد آخر
ومان أحأاام الننااد  ا علاى ماا ذارنااا مان إعنباار غاياة النباعاد ا أا  ضادح الواحاد واحاد  ، ألا  النادح ) :قاال يف األسافار

علااى هاا ا االعنبااار هااو الاا د يلاا م ماان وجااودآلاآل عاادُم النااد  اآلخاار  فااإذا ااااا الةاايء وحااداني اك ولااه أضااداد ، فإم ااا أا وأااوا 
ةايء ماان جهااة واحادة أو ماان جهااار اًا.ة ، فااإا ااناا  خمالفنهاا لااه ماان جهاة واحاادة فاملناااد  لاا لي خمالفنهاا مااع ذلااي ال

الةاايء باحلقيقااة داايء  واحااد  وضاادد واحاادد وقااد فُاارآلضك أضااداداك ، وإا ااناا  املخالفااة بينهااا وبينااه ماان جهااار عدياادة فلااي  
هاو بااارد ، وينااد  الباارد مان حيار هاو حااار  ، الةايء ذا حقيقاة بسايطة ، بال هاو اارنسااا الاا د ينااد  احلاار  مان حيار 

اا هاو باني احلارارة والالودة والساواد والبيااض ، ولأالم  ويناد  اً.اك من األداياء الدانماله علاى أضادادها( فالننااد  احلقيقاي  إمن 
 (ض1)ضواحد من الطرفني ضدد واحد( وأم ا احلار  والبارد فالنناد  بينهما بالعرض

ما أماراا  :وقال يف ااية احلأمة وا املنناد ين بااكأا  )لأن  املة ائني أضافوا إىل ما ين ص ل من النقسيم قيوداك اُخر، فرس 
 (ض1)وجود ياا غُ. مننائفكني منعاقباا على موضوع واحد داخالا حت  جن  قري  بينهما غاية اخلالءك

جاان  قرياا  بينهمااا غايااة اخلااالء،  ولاا لي ين صاار النناااد  عناادهم يف نااوعكني أخاا.كي ن ماان األعااراض داخلكااني  حتاا ك 
                                                           

 (11ص 2سعد الدين النفنازا ، دره املقارد، النادر: الةريف الرضي ا قم، ج ض1)
 (06املصدر: ص ض2)
 (191ص 1العالمة الطباطبائي، ااية احلأمة، مؤسسة النةر ارسالمي ا قم، ج ض3)
 (111ص 2احلأمة املنعالية يف األسفار العقلية األربعة، دار إحياء ال اث ا ب.ور، جاملال ردرا،  ض1)
 (111ص  :املصدر ض1)
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وماان أحأااام النناااد  أن ااه ال يقااع بااني أزيااد ماان طاارفاكني  ألن ااه وقابُاال ، )وقااال:  ض1)وميننااع وقااوع النناااد  بااني أزيااد ماان طاارفنيض
 (ض2)ضوه ا حأم  عامد ةميع أقسام النقابل والنقابل نسبة ، وال ون ق ث نسبة  واحدة  بني أزيد من طرفني(

 طيب، ليست متضادة، بحسب المشائيمراتب الُكره وال
أقصاى مراوا  ال ايأاوا الناداا اا الندين إمنا  ا ما ااا بينهما غاية اخلاالء، فاال من فعلى حس  املةائيني  أقول:

الأاارا،  ياار ال ينعقاال ااارا فوقااه، وأقصااى مراواا  الرضااا واحلاا   ياار ال رضااا وال حاا  بعاادا فأيااف انمعاااا  أمااا املراواا  
 من املمأن أا جتنمع( فااما ليسا ضدين، امااملنوسطة من الأرا والرضا ف ير انه ال يوجد بينهما غاية اخلالء 

 ويمكن اجتماعهما بحسب أصالة الماهية
 ( س  وعريف قدامى املنطقيني فنقول: وارة يأوا املسلي أرالة املاهية وأخرى أرالة الوجود ماوأ

فاال باد مان وفسا. درجاار  ض3)على مسلي أرالة املاهية، ف ير اا املاهياة ال وةاأيي فيهاا حسا  مسالأهم فأما
صاااداق، فقاااد يأاااوا باااني حااادد ، بااال بأوااااا ماهياااار منعاااددة باملةاااأيي المننااااع النةاااأيي يف املاهياااةالساااواد، ال بالن

مندرجاااة يف الةااادة والناااعف، فاااإذا اانااا  اااال درجاااة مااان  ، ظااااهراك،الساااواد األعلاااى واألد  ألاااوء املاهياااار الااا  نراهاااا
درجااار السااواد ماهيااة ماان املاهيااار وااا لي البياااض، أمأاان بوضااوه وعقاال خلطهااا فااإذا خلطاا  مااًالك  اا  ماهيااار 

ورااا  ماان مائااة ماهيااة ماان السااواد، فااإذا ممااا  داادةك أقاال سااوادا السااواد ااااا  ماهيااة مندرجااة ماان 91مندرجااة ماان البياااض بااا
فااا خلاط الساواد بالبيااض يأاوا   ،هم سابوعلياه، و خلطنها بعةار ماهياار مان البيااض اااا ساوادا أخاف(( وهأا ا(( 

 من أحد ا ضعف اآلخر حىت يغلبه(( وهأ ا( فنأمل زدراخلط حبار السأر  بار امللح الما 
 الة الوجود، بوجه  وكذا على أص

أرالة الوجود، فأا البياض حقيقية وةأيأية واا ا الساواد فيمنناع اجنمااع املاروبنني الةاديدوني أماا  على مسلي وأما
مان  ض1)فوقاهالنعيفنني منهما فال ميننع اجنماعهماا إذ الدرجاة الناعيفة ال وطارد ماا عاداها إال يف حادود داديا أماا فيماا 

الغاااا. املسااامى بالنااااد، فاااااملراد مااان اجنماعهمااااا ذلااااي ال اجنماعهاااا يف نفاااا  املروبااااة الااادرجار فليساااا  من ققاااة لنطاااارد 
                                                           

 (191ص 1العالمة الطباطبائي، ااية احلأمة، مؤسسة النةر ارسالمي ا قم، ج ض1)
 (190ص در:املص ض2)
ولاا ا اسااندل يف املنظومااة علااى ارااالة الوجااود بعاادم وةااأيأية املاهيااة، رغاام اا العلااة سااابقة علااى املعلااول ممااا ال ميأاان وفساا.ا، برأيااه، إال  ض3)

 مبةأأية الوجود قال:
  إن الوجىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىود عنىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدنا أصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي 

 

  دليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  مىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىن خال نىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا عليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  
 

  نىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه منبىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىع كىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى  شىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىر أل
 

 وال ىىىىىىىىىىىىىىىىىري بىىىىىىىىىىىىىىىىىىين نحىىىىىىىىىىىىىىىىىو  الكىىىىىىىىىىىىىىىىىىون ي ىىىىىىىىىىىىىىىىىىي 
 

 كىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىذا لىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى و  السىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىبق فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىي العليىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة
 

 *مىىىىىىىىىىىىىىىىع عىىىىىىىىىىىىىىىىد  التشىىىىىىىىىىىىىىىىكي  فىىىىىىىىىىىىىىىىي الماهيىىىىىىىىىىىىىىىىة 
 

 (02ص 2منظومه مال هادد سب وارد ج* 
 فوق حد الةد ة( ض1)
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أبااني ماان  اد ونااارغاام اااوا لااي  ملاان يقااول بالوحاادة يف عااني الأًاارة والأًاارة يف عااني الوحاادة، ، باال نقااول: انااه والدرجااة
أحااد ا اجنمعاا  الةاام  وأظهاار ماان األماا ، اا ينأاار السااواد يف عااني البياااض والعأاا  فأيااف بااأا ينأاار درجااة ماان 

 باآلخر ( فنأمل
 إا احل  والرضا، انمعاا يف رور: والحاص :

ال انمعاااا ماان جهااة اامااا إذ   دينامااا ينطبااث عليااه ضااابط الناا  ،يااهأوهلااا: إذا اانااا ماان جهنااني، وهاا ا ممااا ال دااي ف
 واحدة ال من جهنني(

 ثانيهما: إذا اانا بدرجنني وه ا هو ما  ًناا قبل قليل(
وأماا  ،باداك وال يارد علاى ها ا إداأال اجنمااع النادين أ ،علةاانا بن و الداعي على الداعي والعلة على ال  ثالًهما: إذا

( فندبر(  إدأال عليه أحد ا ل خر فاةواب عنه اا أحد ا لي  علة ل خر بل هو جمرد معد 
 إشكاالت وأجوبة

 ( داك الند، مأخوذ بةرط ال، فال انمع مع الند اآلخر أب :(5)ال يقال
بةارط وؤخا  بن او ال بةارط، ال بن او  اهاالواملنخالفاا )االسواد واحلاالوة، حيار انمعاااض   اواملًالالنداا  إذ يقال:

 بةرط ال وإال ملا أمأن اجنماع املًلني أيناك وال املوروء والصفة إذا أخ  ال منهما بةرط ال عن اآلخر(ديء وال بن و 
 ( الالند بوجودا اخلارجي بةرط  ال يقال:
باال إمنااا املوجااود املاهيااة مبااا هااي  البةاارطالئية اقساايميها اعنبااار ذهااين، وأمااا يف اخلااارج فااال يوجااد داايء منهااا إذ يقىىال:

الناد اخلاارجي، أد مصاداقه، ااملًال اخلاارجي  :نقاولوإا أبيا  ف هي أو فقل الطبيعة، أو على املسلي اآلخر: الوجود،
فيأاوا عناد حلاظاه هأا ا ال بةارط عان غا.ا ولا ا  ،هاومباا هاو إذ اال دايء يالحاظ القسامي بةارط بن و الاال يالحظ 

 أمأن اجنماع اةواهر مع األعراض(
 ة يفردالالوجود بةرط ال عن املةخصار  ال يقال:
وأمااا النةااخو فهااو عااني الوجااود  ،صاااوهالوجااود ال بةاارط عنهااا ولاا ا ال ينغاا. ارنساااا مهمااا وغاا.ر مةخ إذ يقىىال:

 (، فانه هو هووال ال بةرط ال بةرطفلي  مقيساك له بةرط ديء وال 
*  *  * 

 )درجةض( الب ر اله يف  سة أسطر صخ  ل تمرين:
مااا ذارناااا ماان اجنماااع الاادرجار الوسااطى ماان الناادين، واجنماااع الأاارا مااع الطياا  بوجااه أو وجااوا أو أي اادا  انقىى 

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين     بوجه أو وجوا )درجنااض(
َأْرَبٌع َمْن ُكنَّ ِفيِه بَىَنى اللَُّه تَىَعاَلى َلُه بَىْيتاً ِفي اْلَجنَِّة: َمْن آَوى اْلَيِتيَم، َورَِحَم الضَِّعيَف، : الق عن أيب جعفر 

 ض(313ص 1من ال حينرا الفقيه: ج) َوَأْشَ َق َعَلى َواِلَدْيِه، َورََفَق ِبَمْمُلوِكهِ 
                                                           

 ه ا اردأال ولواحقه أوردا بع، فنالء الب ر( ض1)
 m-alshirazi.com: ونيس ر مالحظة نو الدرس على املوقع النايل


