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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
(636) 

 َأَحلَّ اللَُّه اْلبَ ْيعَ من فقه 
مضاائي، واملادعى انصاراعه عان ، كنظائره، إاملدعى انه َحلَّ اللَُّه اْلبَ ْيعَ أَ  ن  إوبوجه أشمل: 

 البيع اإلكراهي، ماذا يقصد به؟
الواقعاااة متعًلقااااه لقولاااه  عاااا   اْلبَ ْي   عَ ان  التااادبر يف عقاااه اشياااة الماااريفة ويف مفااار ة  فنق   و :

 ََّأَحل :يقو نا إ  أن احملتمالت، بدواه، أربعة 
 ع للبيعالمعاني األرب

 عقد البيع، أي صيغة البيع، أي إنماؤه. اْلبَ ْيعَ ان  املرا  من  -1
 ان  املرا  به التسبيب بالصيغة إ  املبا لة. -2
 ان  املرا  به مبا لة مال مبال، وهو املذكور يف كتب اللغة. -3
ملنتقلااة بااالبيع أو ان  املاارا  بااه امللايااة الااا  علاا  اااا العقااد عانتقلااك، أي أحاا  اهلل امللايااة ا -4

  ون ما إذا انتقلك بالربا مثاله. ،بهإذا انتقلك 
 تأسيسية -وكلها إمضائية 

ااااان أن نقااااول ب  ااااا ميو واملعااااو األول هااااو املعااااو املصاااادري للبيااااع، واملعااااا  الالحقااااة  وليااااة، 
ر، كما عان املماهو   ا امضائية،ا بوهذه األربعة كلها مما ميان أن يقال  ،ريةاسم مصد (1)ب مجعها

، كما   سيسية –أو يقال: كما صرنا إليه، ا ا إمضائية  ا هو املقصو ،عيمان أن ياون ك  منه
كاا  واحااد منهااا قااد يتعلاا  بااه اإلكااراه، عيقااع البإلااا حينىااذد يف أن اإلكااراه علااى أحاادها هاا  أن   

                                                           

 على   م  يف الثا . (1)
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رهااه علااى علااو أك ؟الاإلكااراه عليااه إكااراه عليااه أو  أن  أو  ؟يضاااه هاااه عليااه أار  م  يسااتل م كااون سااائرها 
الصيغة واملعو املصدري عه  هاو إكاراه علاى املعاو االسام مصادري؟ أو العاار لاو أكرهاه علاى 

؟ وقاد  طارا الفقهااىل إ  باناب مان هاذا البإلاا علاى ضاوىل  يغةاملبا لة عه  هو إكاراه علاى الصا
 .)لو أكره على الطالا عطل   ناوياه...( وسي يت بإذن اهلل  عا  )قدس سره( كالم العالمة

   سيسية يف بعض حدو ها: –ن هذه املعا  األربعة كلها إمضائية واملستظهر أ
عالصيغة،   سيسية يف بعض حادو ها، ولاذا اطاال الماارا يف الطاالا صايغة خاصاة عاال  -أ

يف الطاالا والناااإ إال اإلنمااىل اللفظاي، عاال ، كماا ال يصاح (1)لاةبتيصح قوله مثاله أناك بت اه أو 
االعقالىل كاللفظ يف كونه مما ي  يقعان باملعا اة مع أن الفع  عند  لاد  املتا خرين   باه ولاذا صاح نم 

وصاااح عناااد بعاااض الفقهااااىل الوقااا  العملاااي أي بااا ن يبنياااه علاااى هيىاااة مسااا د عإناااه   ااااةه البياااع معا
 وق ، وعند بعض إذا صلى عيه ولو الواحد.

إذ يماااااال يف العقاااااد، لاااااد  الماااااارا،  ؛دو هولاااااو يف بعاااااض حااااا   سيسااااايوالتسااااابيب،  -ب
العاقاااد بالغااااه، علاااى املساااب ب  يماااا ه العقاااالىل، كماااا يماااال يف التسااابيب أن يااااون التن يااا ، وال

 املمهور طهرة عظيمة كانك  اون إمجاعاه لد  املتقدمني.
علاى  ،عااه كونه مبا لاة ماال مباال، ولاير بي  ،بيعيمال المرا، يف ال كذلك؛ إذ  والمبادلة -ج
، ماع أن العاري يار  صااإلة بياع احلا  كإلاا   د حباا حا د حبا  أو  ماالد مبااال أو  حا د   لاة  مبا ،هوراملما

 .، عان له املالية عندهم وإن مل يان مااله الطباعة وح  االخااا وغريمها مبال أو حب 
ياار  المارا امللايااة املت ل لااة يف بياع احليااوان إ   ال ااة حاهلااا كإلااال ساوابقها؛ إذ  والملكي ة -د

                                                           

عالناااة أو »أو « ك  ااال أنااا»: ال يقاااع الطااالا إال بصااايغة خاصااة، وهاااي قولااه 1مساا لة )قااال يف وساايلة الن ااااة:  (1)
 لقااك »أو « أنااك أو هااي مطلقااة»أو مااا طاااكلها ماان األلفااا  الدالااة علااى  عيااني املطلقااة، عااال يقااع بقولااه « هااذه
وغري ذلك، « أنك خلية أو برية أو حبلك على غاربك أو احلقي ب هلك»عضاله عن بعض الانايات كقوله « عالنة

)الساااايد حمماااد رضااااا  (املناااوي بااااه الطاااالا علااااى األقاااو « اعتاااادي»عإناااه ال يقااااع لاااه الطااااالا وإن ناااواه، حاااا  قولاااه 
 (.242ص 3جالالباياا ، وسيلة الن اة، 
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يار  الماارا حساب املماهور ساابقاه األعياان أيام، عاار العقاالىل، إذ يروناه ملاااه ال،مااه، كماا ال 
 قااد يقااال: أن  ، عااار عااري العقااالىل، باا  (1)الن سااة صاااحلة ألن  قااع متعلقااة للملااك عااال  لااك

بعض األعيان مما ال  لك خلساتها أو حقارااا با  يااون للما ح ااا حا  االختصااص، وذلاك 
، أمااا العااري عقااد يقااال: دو ة يف حديقااة من لااه أو ورقااة طاا رة يابسااة، لااذا ال يصااح بيعهاااالاا مثاا 

 ا م يرون ملايتها.
 المحاكمة بين المعاني األربعة

َأَح   لَّ اللَّ   ُه عرعاااك ذلاااك، عااايمان اساااتبعا  املعاااو الراباااع، إذ ال يااار  العاااري أن معاااو  إذا
، هو أح  اهلل امللاية وامللك، ب  إ الا البيع على امللك وامللاياة ااا،، غايتاه أناه ساببه اْلبَ ْيعَ 

 .أن املالك مبا هو مالك لير ببائع وإال لاان ك  مالك بالفع  بائعاه بالفع لبداهة 
أحا  اهلل  َأَح لَّ اللَّ ُه اْلبَ ْي عَ ميان استبعا  التسبيب، إذ ه   ر  العري يفهمون من  كما

أمااااا البيااااع، اي  ،بعبااااارة أخاااار : التساااابيب أماااار أنت اعااااي التساااابيب بالصاااايغة إ  النقاااا  واالنتقااااال؟

                                                           

معاملاة األماوال عاال  ن مل يعام  معها طرعاه إ: األعيان الن سة* عدي ما استثين و 2قال يف وسيلة الن اة: )مس لة (1)
با  وهبتهاا والصالح عنهاا كماا عرعاك، لاان يف املعاوضاات،  أو معوضاه  جيو، االكتساب اا وال يصح بعلها عوضاه 

  -له ما من حيا،اا أو من كون أصلها مااله إمتعل  اا ناش  **ملن كانك هي يف يده وحتك استيالئه ح  اختصاص
وهذا احل  قاب  لالنتقال ا  الغري باإلرث وغريه، عيصح أن  -كما إذا مات حيوان له عصار ميتة أو صار عنبه مخراه 

لاانفر العااني، لانااه ال  لااو ماان  لااذلك احلاا  ال عوضاااه  لااو بعاا  مقاااباله  عااو ، باا  بااالعو  أيضاااه يصاااع عنااه بااال 
طااال، باا  ال يبعااد  خولااه يف االكتسااب احملظااور. نعاام لااو باذل لااه ماااال لريعااع ياده ويعاار  عنهااا عيإلو،هااا الباااذل إ

 د واملدرسااة لريعااع يااده عنااه ساالم ماان االطاااال، نظااري بااذل املااال ملاان سااب  ا  ماااان ماان األمانااة املماااكة كاملساا
 .(4-3ص 2)وسيلة الن اة: ج عيسانه الباذل(

* إذا مل يااان هلااا منفعااة معتااد اااا عنااد العقااالىل أو مل  ااان مناععهااا املعتااد اااا حمللااة، وأمااا إذا كااان هلااا مناااعع حمللااة غااري 
 ممرو ة بالطهارة ععدم بوا، بيعها مطلقاه للن اسة حم    م  ب  منع، نعم هو أحول.

**  اعتبار احلا  عيماا لاير لاه منفعاة عناد العقاالىل والماارا حما    ما ، وكاذا يف اعتباار احلا  يف نظار الماارا عيماا حارم 
   م . -مجيع مناععه املقصو ة منه
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 إنماؤه، عهو من مقولة الفع  عاي  يعق  أن ياون هو هو أو أن يفسر به؟
عقااد البيااع، أو  يعااين َأَح  لَّ اللَّ  ُه اْلبَ ْي  عَ  عهاا  األماار  ائااراه بااني املعااو األول والثالااا فيبق   

 مبا لة مال مبال، عقد يقال كالمها مرا ؟
ب ن استعمال اللفاظ يف أكثار مان معاو وإن مل ياان حماااله، كماا هاو املساتظهر،  :وقد يجاب

عقاد البياع ومبا لاة ماال  يعاين أحا  اهلل َأَحلَّ اللَُّه اْلبَ ْيعَ  أن لانه مستبعد بداه عرعاه أن يقال
 .مبال، وال بامع بينهما على أنه لو عر  عهو بعيد عن الفهم العريف

َأْوفُ   وا ح إرا ة األول، مبقارنتاااه بنظاااائره، كقولاااه  عاااا : رب  وقاااد يااا، يااادور األمااار بينهماااا إذًا:
ااا يعقاد عإنه ظاهر يف املعاو األول، عاإن اإلنمااىل عقاد إذ الصايغة اإلنماائية هاي الاا  بِاْلُعُقودِ 
 ، عاذا البيع.العقالىل

 هو قياس؟ ال يقا :
عااإذا أريااد  وباحلماا  المااائع، عرعاااه  عقااد نااهإعكااال؛ ألن البيااع نااوا ماان أنااواا العقااو    إذ يق  ا :

الااذي هااو نااوا ماان أنااواا العقااد  َأَح  لَّ اللَّ  ُه اْلبَ ْي  عَ أي إنماااىلااا أريااد بااا َأْوفُ  وا بِ  اْلُعُقودِ بااا
 إنماؤه. عت م . وللبإلا صلة و تمات عانتظر.

*  *  * 
 َأَح   لَّ اللَّ    هُ مربإلاااات وطااااواهد علاااى إرا ة كااا  واحاااد ماااان املعاااا  األربعاااة، ماااان اذك   ر  -
 ها.دأي  وناقمها أو  اْلبَ ْيعَ 

 وصل  اهلل عل  محمد وآله الطاهرين
 

َكاَن ِفيَما َوَعَظ لُْقَماُن ابْ َنُه َأْن قَاَ  عن أيب عبد اهلل بعفر بن حممد )عليهما السالم( قال: 
اْلِعْلِم فَِإنََّك َلْن َتِجَد َلُه  َنِصيباً َلَك ِفي طََلبِ   يَا بُ َنيَّ اْجَعْل ِفي أَيَّاِمَك َولََيالِيَك َوَساَعاِتكَ  :َلهُ 

 (.292ص 1األمايل للميخ املفيد: ج) َتْضِييعاً ِمْثَل تَ رِْكهِ 
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