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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
(614) 

عديعدة ببلعس سعبعة حمعتمال   ح لَّ اللَُّه اْلب  ْيع  أ  سبق ان احملتمالت يف املقصود من البيع  يف تتمة: )سبق: 
أو أكثر، وهي: أن املعراد بعالبي : إاؤعاوص وتعي ته، أو التسعبيإ بعه إد املبادلعة، أو املبادلعة، أو امللليعة احلاتعلة 

 به، أو االعتبار النفساين املربز، واضيف:
 األول والثال  معا ، عمعىن امهمعا حيع  كااعا ما ذكرص احملقق النائيين من أن املراد املعىن االحتمال السادس:

ْي ع  متحدين وجودا  فاملراد معن  كالمهعا  ألمهمعا وإن كااعا متععددين مفهومعا  للنهمعا متحعدان   أ ح  لَّ اللَّ ُه اْلب  
وجعودا ، فامضعاأ أحعدمها إمضعاأ لوخعر وذلععا الةعاد االعة بعايها والاؤعاأ آلععة لوجعود ذيعه، وتعي ة البيع  آلععة 

 .1بي  عمعىن املبادلة فوجودها بوجودها فهي هي(لوجود ال
 المعاملة أمر واحدمع النائيني: صيغة العقد 

كمعا اقلهعا عنعه يف مصعباص األتعول، مع  بععش املناقؤعات فيهعا،    أوال  عبعارة احملقعق النعائيين  ولننقل
 :فيةانقل عباربه حسإ أجود التقريرات، م  مناقؤة إضا

تؤعععلل يف ذلعععا بععع نل االدعععالق العععوارد يف مقعععام البيعععان إن كعععان اعععا را  إد قعععال يف مصعععباص األول: )وقعععد يس
إمضععاأ األسععباب تععمل التمسععا بععه، لل ععاأ كععلل مععا بتمععل دخلععه يف السععببية، وأملععا إن كععان اععا را  إد إمضععاأ 
 املسببات، كالزوجية واملللية مثال  م  قط  النظر عن األسباب، فال يدلل علعى إمضعاأ األسعباب كعي يتمسلعا
بععه يف افععي مععا بتمععل دخلععه يف السععببية، إذ ال مالزمععة بععني امضععاأ املسععبلإ وامضععاأ السععبإ، فععانل الؤععار  قععد 

)وأجعاب احملقعق النعائيين راعه الللعه  2أمضى الزوجية ومل ميعش املعادعاة فيهعا، بعل مل ميعش العقعد بالفارسعي فيهعا(
اسععبة األسععباب إد مسععبلبا ا حعع ل يلواععا ، بعع نل اسععبة تععيس العقععود اد املعععامالت ليسعع   عععن هععاا اال ععلال

ليهعا اسعبة االعة إحعراق، بعل اسعبتها موجودين خارجيلني يرتبلإ أحدمها على ااخعر، اظعا اللقعاأ يف النعار وال
 ععارة قسععم ،العع ، وهلععاا، د ذيهععا، باعتبععار أنل البيعع  املنؤعع  بععاللفش قسععم واملنؤعع  باملعادععاة قسععم آخععر، وبالإ
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لوخععر، بععل املوجععود واحععد، وهععو  ضععاأ  ودان خارجيلععان كععي ال يلععون امضععاأ أحععدمها إمفععال يلععون هنععا  موجعع
يف مقعام البيعان  حقيقة املعاملة، غايعة االمعر أالعه ينقسعم باعتبعار االعة اد أقسعام، فعاذا كعان دليعل االمضعاأ واردا  

 .1(ومل يقيلدص بنو  دون او  يستلؤف منه العموم، كما هو احلال يف سائر االدالقات
 الجواب: هما أمران، بأدلة عديدة

بوضوص ان الاؤاأ )وتي ة العقد( موجعود بوجعود آخعر م عاير للمعاملعة املوجعودة بعه  :ليهقد يورد ع أقول:
وذلععا ألن الاؤععاأ مععن مقولععة الفعععل، وهععي احععد  املقععوالت  ،2املعاملععة)بالاؤععاأ( أي للمنؤعع  وهععو حقيقععة 

 ،بععار، فهععو مععن عععامل االعتاعتبععار مبادلععة مععال عمععالفععان عتبععار عقالئععي فهععو إالعؤععر، وأمععا املنؤعع  وهععو املعاملععة 
 ت العؤر وهي:الو ملقوعامل االعتبار خارج عن ا
 ل            ه مت              ن  أي             ك             م  وكي               و             ع  

 

 ِفع                     ل  م                      ا   وا  ع                     ال  ثبت                     ا 
 

  أجناس                ه الق                 و  ل                د  المعل                م
 

 3 وب                          الثال  أو ب                          ا ربع  م                          ي 
 

 عن املقوالت كلها؟فليف يلون ما هو من مقولة الفعل عني هو خارج 
 بالعقعل  وهو مبادلة مال عمال فهو قائم بع اف  العقعالأ، وقيعل نؤ    وأما املنؤ  الاؤاأ قائم بامل بوجه آخر:

 الفعلال، فال يعقل كومهما موجودا  واحدا .
  ؟نؤ  بل هو قائم بنف  امل ال يقال:
هو ملبادلة ومطلق االعتباريات ولي  كال، فإن قيام االعتبار بنف  املنؤ  لي  املصحم لتحقق ا  إذ يقال:

ب ن اعترب هلا معينة ما يربإ عليه العقالأ األ،ر  أال بر  أن زيدا  لو اعترب هاص الورقة اليت يف جيبه، ذات قيمة 
عليهعا عليه األ،ر بل إمنعا يعتعربون العملعة الورقيعة ذات قيمعة ويرببعون  واملا رببلرفضه العقالأ و قيمة مليون دينار، 

كامللا أو املصرف املركزي مثال   وأال بعر  أن زيعدا  لعو اعتعرب هنعدا  خاص   خص تدر االعتبار من إذا األ،ر 
الؤعععر  والععععرف ملعععا كااععع  زوجتعععه، واحلاتعععل: أن معععدار األ،عععر لعععد  العقعععالأ هعععو ذلعععا زوجتعععه، دون أن يعتعععرب 

هلعا، أي دون اعتبعارهم املبادلة  واعتبارص ةققاعتبارهم ال اعتبار الؤخص اخلاص القائم بنفسه، فإاؤاوص للبي  
أو ببي  ما ال ميلعا أو ببيع  السعما  مبالنو لتحقق املبادلة حينئٍا )كما لو ارب   أن البي  يتحقق بالطالق أو 

                                                           

 .191-191املصدر: ص (1)
 على ما عربل به. (2)
 .791ص 2مال هادي سبزواري، ج املال هادي السبزواري، منظومة (3)
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يف املاأ م  كواه غا مقدور على بسليمه وبسللمه بعاملرة( ال قيمعة لعه أبعدا  وال برتبعإ عليعه اا،عار إذ اا،عار إمنعا 
اعتبععار العقععود  مدهممععن بيععيععرون آحععاد النععاس بععارات العقالئيععة أو علععى مععن بيععدص االعتبععار وال برتبععإ علععى االعت

ععع  لالعتبعععار العقالئعععي )املبادلعععة( القعععائم بععع اف   واليقاععععات. ومنعععه يظهعععر وضعععوص مباينعععة الاؤعععاأ القعععائم باملنؤ 
 .العقالأ

عفهاا أوال ، و،اايا : سللمنا ان االعتبار قعائم بامل  ، للنعه غعا الاؤعاأ، ويعدل عليعه اافلاكعه عنعه، أال بعر  نؤ 
ااعه قعد يعتععرب يف افسعه اقععل مالعه إد زيعد وزوجيععة بنع  عمععه )اخلليعة، أو املزوجعة مععن غعاص( لععه، للنعه ال ينؤعع ص 

ع قعد ين عل  إذورعما أملعن القعول بعال  وجودا  وإال ملا أملن اافلاكه عنه، بل نؤ  بالصي ة؟ فالاؤاأ غا امل  ؤ 
 ما  أو ممتحنا . فت ملمعلل أو  1الاؤاأن غا أن يتحقق اعتبارص هو، كما لو ااؤ  متمراا  على م

، لعي  بصعحيم إذ فهمعا موجعود واحعد القعول بع ن مبادلعة معال عمعال بوجعد بوجعود الاؤعاأ وبعبارة أخ ر :
 أو للمصاحبة. الباأ سببية وليس   رفية

القائم عمنؤ  االاتعزا ، كزوجيعة األربععة القائمعة إعا فعإن وجودهعا ذلا من اخللط بني االاتزاعي  بعبارة ثالثة:
  لعي  منتزععا  معن الاؤعاأ ليلعون وجعودص بوجعودص أي ععني وجعودص، نؤ عوجودها، وبني الاؤاأ واملنؤ ، فإن امل

 بل هو اعتبار مرتبإ عليه، فالفرق بينهما هو الفرق بني االعتباري واالاتزاعي. فتدبر.
 د للملكية هو اإلرادة المتعلقة بإيجادها إ شاء  النائيني: الموجِ 

اسعبة   قال احملقق النائيين )قدس سرص(: )أنل اسبة تيس العقود إد املععامالت ليسع  أجود التقريرات: )ويف
األسباب إد مسببا ا ح  يلواا موجعودين خعارجيني يرتبعإ أحعدمها علعى ااخعر برببعا  قهريعا  و الرادة بلعون 

 ،يديعةإ بتب  بعلقها بالسبإ حي  ان اختياريته باختياريته كما هو احلال يف مجيع  األفععال التولمتعلقة باملسب
رادة متعلقة بعنف  املعاملعة ابتعداأ كمعا يف سعائر الاؤعاأات )بداهعة( الو  ،هابل اسبتها إليها اسبة االة إد ذي

اظا اللقعاأ املوجعد لرحعراق )بعل(  دا  للمللية أو الطلإ يف اخلارجموج  ان قول بع  أو اضرب لي  بنفسه 
عععامل د هععععو الرادة املتعلقععععة بإاععععادص إاؤععععاأ  )فععععإذا( مل يلعععن مععععن قبيععععل األسععععباب و املسععععببات )فلععععي ( هنععععا  وج 

موجودان خارجيان ح  ال يلون إمضاأ أحدمها إمضاأ لوخر بل املوجود واحد )غاية األمر( ااعه بعاختالف 
بي ( املنؤعع  بععاللفش العععر( )قسععم( و ب ععا العععر( )قسععم آخععر( فععإذا كععان ينقسععم إد أقسععام عديععدة )فععال ةلععاا

املتللم يف مقام البيان و مل يقيدص بنو  دون اعو  فيستلؤعف منعه عمومعه  ميع  األاعوا  و األتعناف كمعا يف 
                                                           

 ا مجيعا .مم  القصد، أي متمراا  عليه (1)
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 .1سائر املطلقات دبق النعل بالنعل(
 الجواب: الموِجد اإلرادة المتعلقة بإيجادها باإل شاء

هنعا عليعه، ال لعه، بعل زاد ال علال عليعه قعوة إذ ااعه  ة إد ما سعبق يعرد عليعه: ان معا ذكعرص إضاف أقول:
بصدد افي ةقق وجودين، ف ،ب  ،ال،ة وجودات! والوجودات الثال،ة هي )الرادة، الاؤعاأ، املعاملعة( بعبعارة 

ععبععل املأخععر : ان بعبععاص ) خللععط، والصععحيم هععو أن يقععول: د هععو الرادة املتعلقععة بإاععادص إاؤععاأ ( هععو منؤعع  اوج 
ععد هععو الرادة املتعلقععة بإاععادص  عععرب الاؤععاأ يععتمل الاؤععاأ( أو )بإاععادص بالاؤععاأ( إذ الاععاد بواسععطة )بععل املوج 

)بإاعادص إاؤعاأ ( أوهعم  إذ قعالحاف الباأ أو كلمة بواسعطة وجععل الاؤعاأ حعاال   فحي  ااه وبواسطته، 
 ذلا الوحدة!
قعععول بععع  أو اضعععرب لعععي  بنفسععه موجعععدا  للملليععة أو الطلعععإ يف اخلعععارج( قولعععه: )بداهععة ان  بوج  ه آخ   ر

عععلسععه تععحيم أيضععا  فععان الرادة ليسعع  بنفسععها للنععا تععحيم،  بععل  ،ارجدة للملليععة أو الطلععإ يف اخلععموج 
 .(اأالاؤا )الرادة فموعهمجم د هووج  امل

وجعععود امللليعععة والطلعععإ ععععدم وجعععود امللليعععة والطلعععإ، بوجعععود الرادة وحعععدها، وععععدم واحلاتعععل: ااعععه يعععدلل 
العيت هعي  واملبادلعة بوجود الاؤاأ وحدص، على امهما )الرادة والاؤاأ( أمعران مقومعان لتحقعق امللليعة والطلعإ

 ؤ  بع)بع ( و)اضرب(!نم  عالاألمر الثال ، االعتباري القائم ب اف  العقالأ، 
*  *  * 

ا عنععاص احملقععق النععائيين، وأجععإ عنععه عمععا الفععرق بععني السععبإ واملسععبلإ واالععة وذيهععا، علععى حسععإ مععق  ر ر  -
 ذكرااص للن بعبارابا، أو جبواب آخر.

 وصل  اهلل عل  محمد وآله الطاهرين
 

ث ة  د ْعو تُ ُهْم ُمْست ج اب ة  : )عليه السالم( ال المام الصادقق و اْلغ اِزي  ،2اْلح اجُّ ف اْ ُظُروا ك ْي   ت ْخُلُ و  هُ  :ث ال 
  و اْلم رِيُض ف ال  ت ِغيظُوُه و ال  ُتْ ِجُروهُ  ،ف اْ ُظُروا ك ْي   ت ْخُلُ و  هُ ِفي س ِبيِل اللَِّه 

 (.906ص 2اللايف: ج)
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 m-alshirazi.com: بتيسلر مالحظة اص الدرس على املوق  التايل


