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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
(641) 

 يف ضمن أمور: والتحقيق
 ادلةالبيع يطلق على اإلنشاء وعلى املب

َيرررع  أ  )البيعععيف  يف م ععع   أن  ول: األمرررر األ ررراَّلل ا َّللل اَلبر  شناعععال والصعععيلة أ  املعععع  يطلعععل علعععى اإ ح 
املضعععمون،  :أو فقععع أ نا  م  ع  االسعععم مصعععدر  ومباللعععة معععال  عععال  أ  العععاملصعععدر   معععا يطلعععل علعععى املعععع

 .ا، واالطرالمهعن أ  من    منهما وعدم صحة السلب  صحة احلم  على :بنحو احلقيقة، لليلنا
 لوجوه   ؛لكنه ينصرف إىل املبادلة

ملععع  االسععم إىل اه ينصععر  منهمععا إال اشن عع يف  عع  ه وإن  ععان حقيقععة  اشنععه قععد يقععال: اشن عع األمررر الينررا :
 وذلك لوجوه: ،ر  واملباللةمصد

: م ععع  سعععيا، اةيعععة، وقولعععه  ععععاىل يف صعععدرها جمموععععة معععن القعععرائن يف اةيعععة ال ر عععة الوجررره األول:
 كلللون   ِذين  الَّلل )سعورة البقعرة:  اَلم ر  ِ  ِمن   الشَّللَيط انل  ير ت خ بَّللطلهل  الَّللِذي ير قلومل  ك م ا  ِإلَّلل  ير قلوملون   ل   الرِ ب   َيَ 

لِر   له بععميف  عليخاصة   1)فإن ما يؤ   ليس هو الصيلة فتأم   275اةية   اَلبر َيرعل  ِإَّنَّلل را ق راللوا ِبِ َّنَّلللرمَ  ذ َٰ
فإن املقارشنة ليست بني الصيلتني واإشناائني  ما هو واضح ب  بني  وقرينة املقابلة ميف الراب الرِ ب   ِميَنال 

وحامع   ،مصدر  ال اشنااؤه  ا هو هواالسم حام  املفسدة هو الراب شنفسه، أ  املع   ن  إ، و املباللتني
 شنظر املار ني وحمطذلك  ان هو مصب   ن  أباللة ال اإشناال، و البييف الواقعي شنفسه أ  املهو املصلحة 

َيررعل  ِإَّنَّلل ررا ق رراللواقاشععهم يف صععيلة البيععيف وصععيلة الععراب عنععدما ، إذ مل ي ععن شنمععاهماهت بعع   الرررِ ب   ِمينَررال  اَلبر 
 اهععم هعع ا لون ذام مععيف ان جوهر ر   ا واشنععه يف  ليهمععا مباللععة مععال  ععال فلععم ح ععمععاقعهمععا أ  املباللععة فيهو 
ره  ععاىل وأيضا  ياهد له قولع ؟احدو  ق ا ِ  و يرلرَرِ   الررِ ب   ا َّللل  قل َي َح    276)سعورة البقعرة: اةيعة  الصَّللرد 

                                                           

 تأم .إذ ليس هو املباللة أيضا . ف  1)



 ه1444رجب /  28اإلثنني ...... ....................................( .983املكاسب )البيع: شرائط املتعاقدين( )

2 
 

ما أيخع ه اائعدا  مقابع  إقراضعه  املعاملة الربوية أو ليس حمل إشناال الراب ب  واقعه أ  املفهوم عرفا  منه ذإ
 فتأم . له.

را ي  ولعه  ععاىل: أن هع ا حعال هع ه اةيعة ال ر عة ع عس ق :وقد يقال  نلروِدي   ِإذ ا آم نلروا ِذين  الَّللر أ يرُّه 
َيررع   و ذ رلوا ا َّللِ  ِذَكرررِ  ِإىل َٰ  ف اَسررع َوا اَْللملع ررةِ  ير ررَومِ  ِمررن ِللصَّللررة  ِ  قععد ولكررن ،  9)سععورة اعمعععة: اةيععة  اَلبر 
د يسعععتظهر فيهعععا أيضعععا  إرالة املعععع  االسعععم مصعععدر ، لظهعععور أن املنهعععي عنعععه لعععيس إجعععرال ه قعععاشن عععجيعععاب: 

واملتقومعة ععالة  ة واملباللعة بنفسعهاسع د وفيعه، بع  املعاملعىت يف حعال املاعي إىل املالصيلة فاهنا مم نة ح
 ابلتواجد يف احمل  واملت ر. فتأم 

لععيس يف صععيلة البيععيف وا بععة هععم ورلالنععاو وحمععاورانم وشنععواعهم وأخعع هم مععدار  ععالم  ان   الوجرره الينررا :
نععون هععم العع ين شنعععم الفقهععال واملقن  باللععة، شنفععس املأ  املععع  االسععم مصععدر  أ  يف معع ال ، بعع  يف واقعهععا 

ؤخع  معن اهتمامهم على الصيغ واإشناالات، وحيث ان املوضوعات العوارلة يف لسعان الاعار    ينصب  
فهعم العامعة امللقعى إلعيهم ال عالم ي عون هعو  فان   ني، ل انالعر  العام ال العر  اخلاص،  الفقهال واملقن  

  .4)سورة إبراهيم: اةية  قر َوِمهِ  بِِلس انِ  ِإلَّلل  رَّللسلول   ِمن َلن اأ َرس   و م ا عاىل:  احل ة إذ يقول
 احملتمة  يف اآلية الكرَية:

شنعة مجعيف بعني املعنيعني،  عي يقعال ول ن، ويف مقاب  ذلك،   ن أن يقال: ابشنه ال ما الينالث:األمر 
 .و اشنه منصر  إىل أ  منهما، ب   الها مراله ا مرال أو ذام، أ
 ا معاً مرادين، ِبحناءمَّنحيتما كو 

 يف  وهنما معا  مرالين وجوه، مضى بعض وشنضيف بعضا  آخر: واحملتما
 البيع موضوع هلما بنحو املشرتك اللفظي

 ععون واضععيف للععة العععرب قععد وضعععه موضععو   مععا، بنحععو االشععظام اللفظععي،  ن يلفععا البيععيف  أن   -أ
 در ...اترة للصيلة واإشناال وأخرى للمع  االسم مص :مر ني

يف جععدا  م عع  ذلعك أبععدا ، بع  هععو مسعتبعد  معن الللععويني واملعؤرخني و ع هم مل ينقع  أحععد يبععده إشنععه ول عن
علعى  وشنعه  ع  بنعال ال  إىل املعنيعني أصع الواضعيف مر ني  ه ا إن فرض التفعات حد شنفسه )أن ي ون قد وضيف
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ررا  اأَل َْس رراء   آد م   لَّللررم  ع  و  قولععه  عععاىل: اسععتنالا  إىل هللا  عععاىل العع   قععد يقععال ابشنععه الواضععيف  بعع  وياععهد  كللَّلله 
القاهرة ولمال وبلعدال و  هعا، و ع ا يف سعائر الللعات،  عني يف جمامييف الللة العربية يفللعدم أشننا شنرى الواض

 ...و ة لإلشناال والصيلة ومرة للمباللةمر  :ال يضعون أمسال البييف وا بة واملوارعة و... مر ني
يععل للمععع  االسععم ييععيف موضععو  ابلوضععيف التعالب ان   :عوى  ععن  قريععب االشععظام اللفظععي بععد ،ولكررن

)وشنقصد به مباللة مال  ال  مث اشنه ل  عرة اسعتعماله يف الصعيلة واإشناعال، صعار لعه وضعيف  ن  در  مص
اشنععه ال  قتضععي  عع  اةات والععرواات عليهععا إال مععا  بععت  ، 1)  إن متععتل، ل ععن صععحة هعع ا املععع عي عع

 ل.صدر بعد استقرار الوضيف التعي  
 أو بنحو املشرتك املعنوي

واملع  املصدر ، وقد سبل رله ابشنه  لفا البييف موضو  لل اميف بني املع  االسم مصدر  ان   -ب
واملعع  من مقولعة الفعع   ألن البييف املصدر  إشناال   ؛حقيقي بينهماجاميف وجول ستحالة ما أن يقال ابإ

 علعى فععرض، وأمعا أن يقعال فعال جعاميف حقيقعي بينهمعا خعار  ععن ععامل املقعوالت ار  االسعم مصعدر  اعتبع
أ  واحععد مععن العععر  يفهععم جععدا  عععن الفهععم العععريف إذ  بعيععدابشنععه  ،ام اشنععه أو اال تفععال ابعععاميف العنععواي

جامعععا  بععني املعنيععني ويععرى، ولععو ابر  ععااه، أن البيععيف موضععو  لععه؟ بعبععارة أخععرى: أ  جععاميف بععني السععبب 
 .سبب وبني املباللة وما صحص  به املباللة؟املو 

 أو هو حقيقة يف أحدمها جماز يف اآلخر
اشنععه حقيقععة يف املباللععة، جمععاا يف الصععيلة، أو الع ععس، وهعع ا ابطعع  ملععا سععبل مععن صععحة احلمعع   -ج
 منهما. لسلب عن أ    ا وعدم صحة امعليه

 ا  إذ املوضوع له هو اإلنشاء كمرآ أو ل مناف
َيررع  أ  البيعيف يف  وأن   اشنعه ال  ضععال بينهمععوقعد يقععال: اب -د رراَّلل ا َّللل اَلبر  يععرال بععه  عال املعنيععني وذلععك  ح 
بينهمعا، ول عن  فبه ا جيمعيف را  للحاظ املع  املصدر  والصيلة واإشناال مرآة للمع  االسم مصدر شنظ

 ا:يرل عليهوميف قطيف النظر عن  ون ه ه لعوى بدون للي  إن أريد هبا أن الواضيف وضيف   لك، فاشنه 
                                                           

 ، لون العر  العام. فتأم .ستعمال إمنا هي يف لسان العر  اخلاص، للفقهال واملقن نني  رة االإذ قد يقال أن    1)
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شك يف شرطيته لصحة على ه ا، يلوم عدم إم ان التمسك ابإطال، يف اةية، على شنفي    ما اشنه 
  يف األخع   املاضعوية أو التن يعو )لعوال اإمجعا يته، فال   عن شنفعي اشعظال العربيعة أو ة البييف أو قيدصيل
  ه )أ  البيععععيف ابلفارسععععية معععع ال  فتاععععملوت هعععع ا القيععععد أو ذام نالا  إىل صععععد، البيععععيف عرفععععا  وعععععدم  بععععاسععععت
  َيررع  أ رراَّلل ا َّللل اَلبر    يف  عع ه، أ  هععو مععع  مالحععا ب ا ععه بعع  هععو فععان   عع يت وذلععك الن املععع  املععرآ ح 

املاعظل فيهمعا  والتقييعد، فاهنمعا معن قبيع  املل عة وععدمهاحريف واملع  احلريف ليس حمال  قعابال  لإلطعال، 
 .احمل  القاب 

 احتمال  أخرى
 بنحو اصحال اةلة ب يها ل ق يا   نائيل من اصحالهااهنما متحدان، وه ا ما سبل شنقله عن احملقل ال - هر

األق  إش اال  عنعه هعو أن يقعال ابصحالهعا  ، وقد سبل رله وذ ران ان البدي ال بنحو اصحال السبب ب يه
 عرفا .
 واامه وابلع س.ة امللووم على لألربعة، لداللاي اوقد يقال بداللة اةية ال ر ة على املع -و
ا و  هعا  عدا  نذن ما، من ابب الظهر والبطون، وسيأيت ال الم عنهما عليهوقد يقال بداللته -ز

 هللا  عاىل.
*  *  * 

ور إرالة املعع  املصعدر  أو يف ظهع ِبَلعلقلرودِ  أ َوفلرواو ح اَّلل ا َّللل اَلبر َيع  أ  هنام فر، بني ها  -
 االسم مصدر ؟

 آله الطاهرينصلى هللا على حممد و و 
 

ثً  س لَّللط   م نَ  ِهش امل  ي   : اإمام موسى ال اظم )عليه السالم ال ق ث   ع ل ى ث ة   ع ل ى أ ع ان   ف ك أ َّنَّلل ا ث ة 
ِتهِ  ط ر اِئف   حم  او   ،أ م ِلهِ  ِبطلولِ  تر ف كُّرِهِ  نلور   أ َظل م   م نَ  ،ع َقِلهِ  ه َدمِ  ِمهِ ك    ِبفلضلولِ  ِحَكم   ِعَْب تِهِ  نلور   أ  أ َطف  و   ،ة 

 دلنَري اهل و   ِدين هل  ع ل َيهِ  أ َفس د   ع َقل هل  ه د م   م نَ و   ،ع َقِلهِ  ه َدمِ  ع ل ى ه و اهل  أ ع ان   ف ك أ َّنَّلل ا ،نر َفِسهِ  ِبش ه و ا ِ 
  .17ص 1ال ايف:  )
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