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 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
(913) 

الق لاااو ك ياااان ا كااارا  التأمااا  يف وقاااو  الطااا: )وكاااالا ال ينب اااي قاااال ال اااي  الملخصصص : 
 .(1)للفاع ( مستقاًل يف داعي الوقو ، ب  هو بضميمة شيء اختياري

وقباا  البًاا  عاان  –بااا)أقول: إ ا املقااام يقتضااي أ  وبًاا  أواًل  يف العقااد النضاايدوأشااا  عليااه 
 عن إمااوية تعقا  هال  املسألة. –حام الصورة 

تعاادا ماان األمااور  –عقااود أو ا يقاعااا  سااواء ال –فنقااول أواًل: ماان املعلااوم أ ا مطلاات املعااامال  
سواًء قلنا بأ ا حقيقة املعاملة هاي املسابابة عان ساب  ماا كقاول الر ا  )هاي ّاالت(،  ااا  –البسيطة 

ياااو  ساابباً يف حقاات حريااة املاارأة عاان قيااد اللو يااة، أم ك وقاا  باااللال، فااٌ ا احلريااة أو الطااالق أماار  
 –ويف ا يقااا  ّااراد ا جياااب  –ن ا جياااب والقبااول مبعااأ أ ا إو اااء العقااد وإ  ي كااا  ماا –بسااي  

إالا أ ا الاُمنَ أ هبما أمر  بسي  وهو احلرية أو امللاية أو الرقاية وغريمها. وعليه فٌذا صاار الااُمنَ أ أماراً 
بساايطاً وعاادا ذلااال حقيقااة عرفيااة وعقليااة، كيااه يتعقااا  تركابااه يف صااورة مااا ماان سااببني أحاادمها الرضااا 

 (2)؟! هالا إذا(واآلخر ا كرا 
 ال شال يف أ  املعامال  أمور مركبة على األقوال الثالثة: ثانياً:وواق نا  با)

إذا قلنا بأ  حقيقة املعاملة هي املسب  عن ا و اء والعقد، أي النتيجة واملعأ االسام أما  -2
رفني املالاال مصدري، فا  ك  ما ذكر  مرك : أما امللاياة فهنااا مان األماور ا ضاافية املتقواماة باالط

ومتعلَّت امللال إذ ال يعق  و ود ملاية باال متعلات )يف اااواء!( تقاول ماثاًل: أواا مالاال ااالا الادار أو 
 لتلال امللرعة أو االا الثوب، وحي  كا  املتعلَّت مركباً و   أ  ياو  املتعلِّت مركباً أيضاً..

                                                           

 .323ص 3ال ي  مرتضى االوصاري، كتاب املااس ، ط تراث ال ي  األعظم، ج (1)
 .282ص 2ال ي  حممد رضا االوصاري القمي، العقد النضيد، دار التفسري ا قم، ج (2)



 ه2111/  جمادى اآلخرة 12السبت . ............................. (695)المكاسب )البيع: شرائط المتعاقدين( 

2 
 

علقاة باه أماراً بسايطاً أماا إذا كاا  أماراً بعبارة أخرى: اململوك إ  كا  أمراً بسيطاً كاوت امللاياة املت
 مركباً فايه تاو  امللاية املتعلقة به أمراً بسيطاً؟ ب  ذلال حمال على مبنا !

 بها: المشاعرك  ؤ الملكية وتأدلة تجز  ن م
قب  الفار،، فاواه ال يعقا  بنااء علاى كاو  امللاياة أماراً بسايطاً  ويدل على جتلاء امللاية: امل ا  -أ

 .(1)إذ كيه جتتمع ملايتا  على أمر واحد بسي ؟(
 ، فاواه قبا  الفار، م اا  فاا   الء   دارَ ماا لاو ماا  األب فاورث أبناا ُ  :  قب  الفر،ومثال امل ا 

 لء هو ملال االا أو لالاك ولالياك، فنقول: امللايتا  البسيطتا ، حس  املدعى، كيه اوبساطتا، 
أو تعلقتا، على أمر واحد سواء أقلنا باوه، أي املتعلت، بسي  أم مرك ، إذ لاو كاا  بسايطاً فاياه 

ضاييا  علياه؟ وأماا ّوليااً فهاو خاالض الفارا وخاالض املادعى والفقاه، ولاو كاا  ر  طا  عَ جيتمع بسي
أو اوقلااا   مركباااً فاياااه تعلاات باااه، أو اوبساا  علياااه، أماارا  بسااايطا  إال إذا اوقلبااا ماااركبني متجاالئني

 ، هالا خله.بسيطاً 
 قةض الصفتبع  وخيار 

كمااا ياادل علااى جتلا هااا: خيااار تاابعا الصاافقة فيمااا لااو بااا  مااا  لااال ومااا ال  لااال فلااو  ) -ب
لو اا  أ  حصاا  أو ال حصاا  أمااا القااول ايااار تاابعا الصاافقة فيعاا   يااري  كاواات امللايااة بساايطة

امل  ي بني االلتلام مبقتضى العقد فيما  لااه ماع بطاال  العقاد فيماا ال  لااه وباني إبطالاه، بعباارة 
أخرى: إذا ك يأخال باخليار وأمضى املعاملة صاًت فيماا كاا  ملاااً للعاقاد وبطلات يف امل صاوب، 

 .(2)تفايال بالقول بالصًة والبطال  يف األمر البسي ؟(فايه يعق  ال
ألة وماااا سااابقها وماااا هاااال  املساااأمجعاااوا علاااى  ،أ  الفقهااااء ومااانهم املقااارَّر لاااه :توضااايًاً  ونضصصصي 

ويثبااات فيمااا إذا ك يااتم البياااع يف ، التاسااع: خياااار تاابعا الصاافقةوهااي: كماااا يف املنهاااج: ) يلًقهااا
أو لعدم سلطا  البايع على بيعه  ،مرواخل بعا املبيع، إما لعدم كووه  ا يصح بيعه، كالوقه واحلرا 

                                                           

 (.222الدرس ) (1)
 (.222الدرس ) (2)
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فياااو  البيااع فيااه فضااولياً، ماان دو  أ  جيياال  ماان لااه الساالطنة عليااه، أو لثبااو  اخليااار فيااه كاملعياا  
واحليااوا  يف األيااام الثالثااة مااع فساا  صاااح  اخليااار، فاوااه يصااح لااا  ماان املتبااايعني الفساا  يف  ااام 

 .(1)املبيع(
 بالمكات  ض وتبع  
يطة أيضاااً، لبداهااة ا  ال ااتب، اعتباااراً، قااد ياااو  احلريااة والرقايااة، فااااا ليساات بساا وأمصصا) -ج

وعلااى  (2)ت الااالي دفااع بعااا الااثمن(طلَ مُ االاا واملااتاا بعضااه حااراً وبعضااه عبااداً.. كمااا يف املاابعاا 
 ذلال ا مجا  وصًاح الروايا  املعمول هبا دو  خالض حىت من العقد النضيد.

ة ومطلقاااةيف أ ا الاتاباااة قساااما (3)قاااال يف اهاااواهر: )وكياااه كاااا  فاااال خاااالض بينناااا  ، : م ااارّو
ة:  ،ويف أ ا املطلقة: أ  يقتصر على العقد وذكر األ   والعوا والنياة باملعأ الاالي تقادم وامل ارّو

ا وحينىتاالج فماىت عجال كاا  للماًو ردا  رقاااً، وال  أ  يقول ماع ذلاال: افاا  عجال  فأوات ردا يف الارقا
 .(4) يعيد عليه ما أخال

المكاتب إذا أد ى شيئاً أعتص  بقصدر  إن  ( يف صًيح ابن مسلم: اليه السالمقال أبو  عفر )ع
 .(2)اما أد ى، إال أن يشترط مواليه إن عجز فهو مردود، فلهم شرطهم

في مكاتصب شصرط عليصه إن عجصز أن يصرد  فصي ويف صًيًه اآلخر عنه )عليه السالم( أيضااً: ا

                                                           

مؤسسااة احلامااة للثقافااة ا سااالمية، النجااه األشاارض،  الساايد حممااد سااعيد الطباّبااائي احلااايم، منهاااج الصاااحلني، (1)
 .82ص

 (.222)الدرس  (2)
 .88ص 13يف رياا املسائ : يف املااتبة ج (3)
 يف وستة ال رائع: ما أخال . (4)
، 222ص 8ج 3املااتا  ح 3، هتالي  األحاام: العتت / بااب 182ص 2ج 2الاايف: العتت / باب املاات  ح (2)

 .141ص 23ج 2من أبواب املااتبة ح 4وسائ  ال يعة: باب 
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؟ قال: المسلمون عند شروطهم بقدر ما أدى كماا  تَ عت   ا يع  اوه إ  ك ي  ط عليه اُ  (1)االرق 
 .صرحت به الصًيًة السابقة

مكاتصصب إذا أد ى بعصصض مكاتبتصصه: إن  فصصي الوقاال الصااادق )عليااه السااالم( يف صاًيح احللاا : ا
النصا  كصصانوا ال يشصترطون، ولصصم اليصوو يشصصترطون، والمسصصلمون عنصد شصصروطهم، فص ن كصصان شصصرط 

 .(3)(وحنو صًيًه اآلخر عنه .(2)اعليه إن عجز رجع، وإن لم يشترط عليه لم يرجع...
  احلرية فايه يقال مع ذلال )أأعت  بقدر ما أد ى( فأوت ترى صراحة قوله )عليه السالم(: )

والطاااالق أمااار بساااي ( و)إالا أ ا الااااُمنَ أ هبماااا أمااار  بساااي  وهاااو احلرياااة أو امللاياااة أو الرقاياااة وغريمهاااا. 
وعليه فٌذا صار الاُمنَ أ أمراً بسيطاً وعدا ذلال حقيقة عرفية وعقلية، كيه يتعقا  تركابه يف صورة ما 

 من سببني أحدمها الرضا واآلخر ا كرا ؟!(.
إذا ملال اململوك وصه وفسه، ماثاًل كاا  كسابه بيناه  سة:)املسألة الساديف اهواهر أيضاً: وقال 

 وال إشاال؛ إذ هو كنماء امل  ك بني شرياني. (4)وبني موال  بال خالض
؛ أل  لاا  منهماا االوتفاا  بنصايبه، (2)ولو ّل  أحدمها املهايااة ُأ اا املمتناع كماا عان بعضاهم

اهمااع بااني احلقااني ووساايلة إً  وال  ااان اهمااع بااني احلقااني يف وقاات واحااد، فااواات املهاياااة ّرياات
مضاافاً إً اااهر خاا  ا.ال ضصرر وال ضصرارقطع التنا، ، وال ضرر فيها، ب  هي موافقة لقاعدة: ا

                                                           

ماان أبااواب املااتبااة  4، وسااائ  ال اايعة باااب 128ص 3ج 3432ماان ال رضاار  الفقيااه: القضااايا / باااب املااتبااة ح (1)
 .142ص 23ج 3ح

، 228ص 8ج 8املااتا  ح 3، هتالي  األحاام: العتت / بااب 183ص 2ج 9الاايف: العتت / باب املاات  ح (2)
 (.141ص 3وسائ  ال يعة: )ااامش السابت: ح

 .441-448ص 32مد حسن النجفي،  واهر الاالم، مؤسسة الن ر ا سالمي ا قم، جال ي  حم (3)
، 39ص 2، وإرشاااااد األذهااااا : الاتابااااة / يف األحاااااام ج412ينظاااار اهااااامع لل اااارائع: العتاااات / باااااب املااتاااا  ص (4)

 .223ص 8وك ه اللثام: املااتبة / يف األحاام ج
واباااان سااااعيد يف اهااااامع لل اااارائع: )اوظاااار  يف ااااااامش  ،398ص 2ج 14كال ااااي  يف اخلااااالض: املااتاااا  / مسااااألة   (2)

 السابت(.
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ااار باان موسااى عاان أ  عبااد اهلل )عليااه السااالم(: ا فصصي مكاتصصب بصصين شصصريكين، فيعتصص  أحصصدلما عما
وغاااري  مااان  (1)امصصصاً...نصصصصيبه، كيصصص  يصصصصنع الخصصصادو؟ قصصصال: يخصصصدو الفصصصاني يومصصصاً ويخصصصدو نفسصصصه يو 

 .(2)النصوص اليت تقدمت سابقاً يف استسعاء املبعاا(
 جار على وضع األسماء للمسببات واألعم نزاع الصحيح وعليه:
فيمااا ذكاار  بعااا األعااالم يف حاا  الصااًيح واألعاام حياا  اواااروا  احلااالاهاار حقياات  وبصصكل 

 رياااا  حااا  الصاااًيًي واألعماااي بنااااء علاااى وضاااع األكااااء للمساااببا  )وهاااي امللاياااة و...( إذ 
مو ودة أو معدومة فال معأ لتصاور شات ثالا  هاو )الفاسادة( املسببا  يدور أمرها بني أ  تاو  

 إذ املسببا  بسيطة فٌما ا  تتًقت أو ال. ؛أي املو ودة الفاسدة
ففاااي احللقاااة الثالثاااة يف أسااالوهبا الثاااار: )والساااؤال املطاااروح يف هاااال  اههاااة هاااو: هااا  كلماااة البياااع 

  املراد أح  اهلل ا جياب والقبول ( هأحل اهلل البيعموضوعة للسب  أو للمسبا ؟ فًينما وقول )
اللااالين مهااا سااب  للملايااة أو املااراد أحاا  اهلل امللايااة الاايت هااي مسااببة عاان ا جياااب والقبااول؟ وكااال 

 االحتمالني و يه.
وقد ذكر امل هور ااا لو كاوات موضاوعة للساب  فاالنلا  يف وضاعها للصاًيح أو لهنعام و ياه، 

ئ  فيااااو  صاااًيًاً وقاااد يااااو  فاقاااداً لبعضاااها فيااااو  إذ قاااد يااااو  الساااب  وا اااداً همياااع ال ااارا
فالنلا  يف الوضع للصاًيح أو لهنعام  –أي للملاية  –فاسداً، أما إذا قلنا أاا موضوعة للمسب  

غااري و يااه، إذ امللايااة ياادور أمرهااا بااني الو ااود والعاادم فهااي إمااا مو ااودة أو معدومااة وال  ااان أ  
والناتاة يف ذلاال )وقاال املصانه يف احلاشاية:  (3)(ة الفاسادةتو د ب ا  فاسد لعدم املعأ للملايا

أ  امللايااة أماار بسااي  فٌمااا أ  تتًقاات أو ال تتًقاات، وهااالا اااالض السااب  فاوااه مركاا  ماان عاادة 

                                                           

املااتا   3، هتاالي  األحااام: العتات / بااب 122ص 3ج 3433من ال رضر  الفقيه: القضايا / باب املااتبة ح (1)
 .123ص 23ج 4من أبواب املااتبة ح 19، وسائ  ال يعة: باب 232ص 8ج 32ح

 .222-222ص 32مؤسسة الن ر ا سالمي ا قم، ج ال ي  حممد حسن النجفي،  واهر الاالم، (2)
 .233ص 1الثار، ج ال ي  حممد باقر االيروار، احللقة الثالثة يف أسلوهبا (3)
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 .(اً ولعلها ال جتتمع فياو  فاسداً أشياء فلعلها جتتمع فياو  صًيً
إذا كاواات امللايااة مركبااة، أمااان أ  تاااو  صااًيًة إذا اسااتجمعت األ االاء وال اارائ ،  وعليااه:

 وإال ففاسدة.
 جهات أمر بسيط لكن لهالملكية 

 ان أ  جني  بو ه آخر وهو أوه سلامنا ا  امللاية أمر بسي ، لان األمر البسي   اان  كما
، فاٌذا كاواات لاه  هتااا  أمااان تعادد عللااه أو معاليلااه أو )ومراتاا ( أ  تااو  لااه  هتاا  أو  هااا 

متعلقاته حس  تعدد  هاته، ومن ذلال أ  ياو  ك  من الار  والطيا  علااة لاه بلًااة  هاة... 
  ه آخر: هو حمبوب من  هة ومب وا من  هة.بو 

ًِّ  ال يقال:  ح تعدد املعلول أو العلة أو املتعلت؟اههة أمر اعتباري، فايه تص
 سيأيت اهواب فاوتظر. يقال:ذ إ

*  *  * 
الصاافقة، واملااتَاا  املطلاات، أدلااة ثالثااة علااى تركاا   امللااال امل ااا ، وخيااار تاابعا الملخصص : -

 .امللاية وعدم بساّتها، بنيا كيفية الداللة )در ة(
يف ح  الصًيًي واألعمي؟  ،  امللاية وأشباهها من املسببا كيه تثمر دعوى تركا   بي ن -

 )در ة(.
 وصلى اهلل على محمد وآله الطالرين

 
: ِعْند  نُصُزوِل اْلغ ْيِث، و ِعْند   :أمري املؤمنني قال  تُصف تَُّح أ بْصو اُب السَّم اِء ِفي خ ْمس ِة م و اِقيت 

  وِع اْلف ْجرِ الزَّْحِ ، و ِعْند  اأْل ذ اِن، و ِعْند  ِقر اء ِة اْلُقْرآِن، و م ع  ز و اِل الشَّْمِس و ِعْند  طُلُ 
 (.383اخلصال: ص)
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