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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 
 (642 ) 

 يف ضمن أمور: والتحقيق)سبق: 
 ادلة ى المبالبيع يطلق على اإلنشاء وعل

ع  أ  )البيعع يف يف م عع   أن  ول: األمر األ أو  نشععاو والصععيية أع املعععر املصععدرع يطلععع علععى اإ حََ  ا اللََاْل اليبَ يََي
املضععمون، بن ععو  :فقعع املسععب ب أو أ نش  م  عر االسععم مصععدرع ومباملععة مععال اععال  أع العع كما يطلع على املع  السبب

 .ا، واالطراممهمن أع  عن ك  منهما وعدم ص ة السلب  ص ة احلم  على :احلقيقة، مليلنا
 لوجوه   ؛ لكنل ينصرف إلى المبادلة 

رع ملعععر االسععم مصععدإىل اه ينصععر  منهمععا إال انعع   يف كعع  ه وإن كععان حقيقععة  انععه قععد يقععال: انعع   األمََر الثََان : 
 .يف1)يفوذلك لوجوه ،واملباملة 
يععرام بععه املعععر  اليبَ يََيع   حََ  ا اللََالْ أ  وعععة مععن الوجععوه الدالععة علععى أن البيعع  يف قولععه  عععاىل: استعرضععنا  موقََد 

 .أو املنشأال الث أع املعر االسم مصدرع أو املسبَّب 
 باتإمضاء للمسب   بِاليْعْقودِ  أ ويْفواالخوئ : 

بعع   ،ب مون السععببفيععد إمضععاو املسععبي بََِاليْعْقودِ  أ ويفََْوا قوله  عععاىل إىل أن وقد ذهب السيد اخلوئي 
 اهاوجععدن السععنة و  ال تععاب يف الععوارمة االطالقععا   أم لنععا اذاو ) :لم هعع ا احل ععم إىل مجيعع  اإطالقععا ، قععاانععه عمعع  
 املباملة  أن   اىل ناظر فان ه ،الرِّبا ح رام  و    اليبَ ييع   اللالْ   أ ح  ا :   عاىل كقوله  سباب،األ  مون  املسب با  المضاو وارمة
 ال فانعع ه الربععا، ذكععر عليععه القرينععة و  ،سععباباأل ىلإ نظععر بععال الربويعع ة، املعاملععة  مون املقد سععة  الشععريعة  يف ممضععاة البيعيععة 
 .الربا يف حرمتهو  البي  يف الصيية  اجراو حللي ة  معر
 ن  أل املسععب با ، ىلإ نععاظر االمضععاو علععى ماللتععه متاميعع ة   قععدير علععى فانعع ه ،بََِاليْعْقودِ  أ ويْفوا:  عاىل قوله ك او 
 مععن منصععرمة  احلصععول آنيععة  ل وهنععا امتامهععا،و  سععباباأل الهنععاو معععر الو  امتامععه،و  اهنععا ه هععو وبشععي الوفععاو مععن املععرام
 .باملسب با  الوفاو هو املرام في ون للبقاو، قابلة  غري ا،قهحتق   حني

 

 .بتصر  يف641)الدرس  يف1)
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ه صعععل ى كقولعععه  االمضعععاو، مقعععام يف ورم ممععع ا الشعععريفتني اآليتعععني غعععري كععع او   ،يف(1سَََن ت  النكَََا  :آلعععهو  عليعععه اللععع 
 فععال املسععب با ، ىلإ نععاظر اجلميعع  فععان املعععامال ، أبععواب يف الععوارمة الروايععا  مععن غريمهععا و ،يف(2جََائ  الصََل و

 .يف3)يفاالسباب سببي ة  يف وشي مخ  يف الشك عند االطالقا  بتلك التمسك يصح  
 المناقشات: 

 إمضاو املسببا ، بوجوه: بِاليْعْقودِ  أ ويْفواقد يورم على ما استدل به على أن املرام من  : ولكن
 باتنقضاً: كما أن األسباب متصر مة فكذا المسب   -1
إذ احلصول منصرم من حني حتققه، غري قاب  للبقاو، ال السبب فقط؛  ب أيضا  آن  بأن املسبَّ  النقض األول: 

رمن معععال اعععاليف واملباملعععة حصعععلن حعععني حصعععول اإنشعععاو وقعععد  صععع املسعععب ب هعععو )املباملعععة البيعيعععةيف أع )مباملعععة 
 بيععععا  املل يعععة ليسعععن و  سعععبب أع املل يعععة،وانقضعععن كمعععا انقضعععى، وإ عععا البعععاقي هعععو معلعععول املعلعععول ومسعععبب امل

 .يف5)ام، فلع  منشأ الوهم هو اخللط بينهيف4)بالبداهة 
ول اباملة مايل االه نين مشيا :قول حني البي يأن للبائ  مليلنا ص ة احلم  وعدم ص ة السلب؛ إذ  بعبارة أخرى:

انين مشيول اباملة  :قوليبعد ثانية أو ساعة أو يوم أن له ة البي يف وال يصح بإنشاو صييقول انين مشيول  يأن  له )كما  
 .ملسببتصرم ف  ا ام السبب آني  بإنشاو صيية البي يف ف ما أن  انين مشيول  يقول:أن  لهمايل االه )كما ال يصح 

مباملععة مععايل االععه، وال يصععح القععول بعععد انتهععاو اإنشععاو:  يصععح القععول حععني البيعع  انععين يف حالععة  بعبََارة ثالثََة: 
 .االهانين يف حالة مباملة مايل 

 ، لألسباب وجود اعتباري مستمرحال ً  -2
انععن كاحل ، بأن األسباب هلا وجوم اعتبارع مستمر، كاملسببا ، ووجهه: ان اإنشععاو واملباملععة وإن   الثان : 

بععأنفا العقععالو أو بالعقعع  الفعععال،  يف6)بقععاو  ، ل نهمععا قائمععان ئ ، فهمععا متصععرمان اعع ا الل ععا بالبععا حدوثا  قائمة 
 ارا ، فهما ا ا الل ا  مستمران غري متصرمني.على اخلال  يف حم  قيام االعتب

 

 .153: 14 الوسائ  مستدرك يف1)
 .443: 18  الوسائ  يف2)
 .167-166ص 1جع قم،  الداورع  م تبة، األصول مصباحالسيد أبو القاسم اخلوئي،  يف3)
 ف م من مالك غري بائ ، وكم من بائ  غري مالك )كالوكي  وكالويليف. يف4)
)أو العع ع هععو    مسععبب عععن البيعع  الع ع هععو املباملععةاهنعا  األخعري ل نععه لععيا بيعععا  بعع     هععوباملععة البيعيععة وبععني املل يعة، فععإن البععاقي  أع بعني امل  يف5)

 .انشا هايف
 دقة.ب  وحدوثا  أيضا ، لدى ال يف6)
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م علتععه فمعع  اسععتمرار وجععوم املعلععول واملسععبب )وهععو علععول معع  انعععدامععن املقععرر اسععت الة بقععاو املبوجََل رخََر: 
إال بان ععار السععببية واملسععببية ، اللهععم وسععببه وهععو اإنشععاواملباملععة البيعيععةيف كيعع  يعقعع  عععدم اسععتمرار وجععوم علتععه 

 فتأم . .)واملفروض ان مبر كالمه على اإذعان امايف
، ف  معععه يف1)ة بقعععالوا: اإنشعععاو ععععني املنشعععأ كمعععا أن اإاعععام ععععني الوجعععوم والفعععر  يف  عععرم النسععع  : ثالَََ بوجَََل 
وجععوم املعلععول مون علتععه بعع  نشععأ، وهععو املباملععة، مسععتمرا  كععان اإنشععاو كعع لك إذ يسععت ي  فععإذا كععان امل ح مععه

 .يف2)يست ي  وجوم الشيو مون نفسه! فتأم 
 والوفاء بالسبب بترتيب رثاره والعم  على حسب مقتضاه  -3

 إمتععام: الو فععاو منععه .إمتععامو  إكمععال   علععى  ععدل   كلمععة  ) :، كمععا يف مع ععم مقععاييا الليععة، هععوأن الوفععاو الثالََ : 
 .و بشيو هو إهنا ه وإمتامهيف)ألن املرام من الوفابع و صرح هوقد  يف3)يفالشَّرط إكمالو  الع ْهد

بعبََارة وإمتععام كعع  شععيو فسععبه، فإمتععام الوعععد بالوفععاو بععه، وإمتععام العقععد بالعمعع  علععى طبععع مقتضععاه،  أقََول: 
ه عليععه، فهععو، أع العقععد، وإن أنقضععى حلظععة حدوثععه، ل ععن إكمالععه وإمتامععه برت يععب إمتام العقد برت يب أثر  أخرى: 

 آثاره عليه.
ام اخلطوة األوىل بشفعها باخلطوة ال انيععة ا ال ال ععة وه عع ا وصععوال  للمقصععد، معع  بداهععة انتهععاو إمت بعبارة ثالثة: 

ر عععب عليعععه آثعععاره يوبعععأن ، حععععلالالسعععابع بالعمععع  ا القعععول   العاقعععد   شعععف يلعقعععد بعععأن إنشعععاو ااخلطعععوة األوىل، وإمتعععام 
 .واخلارج، يف عامل الت وين من، ا  سليمه امل يف عامل االعتبارخاة منه وهي االلتزام بت قع املباملة، املتو 

 هععاوأثر ا هلععا مععن اآلثععار ، إن أريععد اععا )املباملععة البيعيععةيف كمععا صععرح بععه، يععرام بععه اعع إمضععاو املسععببا  بعبارة رابعة: 
 ا هلععا مععن ها اعع ضععااملل ية، ا النق  اخلارجي بالتسليم، ك لك إمضاو األسباب يرام اععا إمانتقال املل ية، أو هو 
 املل ية ا النق  اخلارجي.أو و املباملة وانتقال املل ية وأثر السبب ه ،اآلثار

 

 ن وجوما .اب  كإىل القا  ه  ت  بْ س  ه إىل الفاع  كان إااما  وان ن  ت  بْ س  فإن ن   يف1)
  أن ي عون عينعه،  اعام فعال يعقع أن املنشأ معلعول اإنشعاو كمعا أن الوجعوم معلعول اإإذ قلنا:    ا من مناقشة املبرما سبع من    :منها :لوجوه يف2)

! أو  ! كمععا ال  سععاوع بينهمععا: كسععر ه ف سععر هد ععه! أو ك سععر ف سععر ه،ولعع ا  قععول أوجد ععه فوجععد وكسععر ه ف سععر، وال  ع ععا: وجععد فأوج
 ربعة هو األول فقط.ان سر فان سر، فالص يح من الوجوه األ

 ما نسميها بالعل  ليسن بعل  حقيقية.. قال يف املنظومة:  ومنها: ما أجابوا بأنه ال مؤثر يف الوجوم إال اهلل  عاىل وان  
ََ   و ََد  هَََََََََََََََََََََََََََ ََداد  أو  بتوليَََََََََََََََََََََََََََ ََ   إعَََََََََََََََََََََََََََ  ثبَََََََََََََََََََََََََََ

 

 جَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََرت  اهلل  عَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََادة  بَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََالتواف   أو 
 

  الم يطلب من غري املقام.و فصي  ال
 .129ص 6ج، قم  يف العلمية لل وزة التاب   اإسالمي  التبليغ  م تب منشورا ، اللية مقائيا ع م مابن فارس،   يف3)
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 وازمل؟معان  األربعة وعلى له  )البيع( يدل على أحد ال
 يف1)يفوازمععه وبععالع اة امللععزوم علععى لألربعة، لداللان اوقد يقال بداللة اآلية ال رمية على املع -وسبع: )كما 

 أع  باملععة املالنقعع  واالنتقععال،  إىلالتسععبيب بإنشععاو العقععد و، )وهععي اإنشععابعععة متالزمععة ان ه ه األر  فانه قد يقال:
وازم منهعععا لزمعععه سعععائرها أو كانعععن ملزومعععا  هلعععا، أو بعضعععها لععع  مباملعععة معععال اعععال، واملل يعععة، وحين ععع   فعععإن أريعععد أعي 

العقععوميف أع معععر مععن ملععرام مععن )البيعع يف و)فال يهم الب ععث يف أن اوعليه: ، لو أريد األوسطان وبعضها ملزوما 
 ني:وما ه ول ن ه ا مي ن أن يق  على وجه ون ملز املعان؛ إذ  لزمه سائر املعان أو  

هعع ا مععن ا ععاز، فععإن  قععد يقععال بععان ول ععن ،اسععتعمال اللفععا يف الععالزم وامللععزوم معععا  أن ي ععون بن ععو  األول: 
ذكرنععاه يف  ما ععه معععا  كععان  ععازا  إال علععى رأع لزو وازمععه ومتعم  فيععه ويف لن موضععوعا  ألع منهععا فاسعع اللفععا إذا كععا

اللفععا يف معنععاه مريععدا   : إهنا  نقسم إىل حقيقة و از: فإن اسععتعملن  )الراب )املعاريض والتوريةيف يف فث ال ناية 
ما   از الستعماله يف غريو  رم املعر، ب  عرب  بامللزوم عن الالزم فهفهو حقيقة، وإن مل منه الزم املعر أيضا  

 .يف2)يفالسب يوض  له، كما ذهب إليه 
 ضععم   ليععه فععال  عع   إاسععتعمال اللفععا يف املوضععو  لععه ال بشععرط عععن ضععم غععريه هععي: أن احلقيقععة وبعبععارة أخععرى: 

اسععتعمال اللفععا يف املوضععو   هععي: املوضو  له، نعم لععو قلنععا أن احلقيقععة  غريه إليه ب ونه حقيقة ألنه مستعم  يف
 يف غريه أيضا . استعم ، فهو  از إذ له بشرط ال
ا واالنتقعععال إىل اآلخعععر أن ال ي عععون بن عععو االسعععتعمال فيهمعععا مععععا ، بععع  بن عععو االسعععتعمال يف أحعععدمه الثَََان : 
. وسيأيت بيانه على ما فص لناه  الستعماله فيه لي ون  ازا  لزوم الت ويين سببا  لالنتقال من ه ا ل اك الفي ون امل

 أيضا  يف ذلك ال تاب.
*  *  * 

يف حقيقعععة ال نايعععة وععععن الفعععر  الععع ع ذكعععره توريعععة وافعععث ععععن األقعععوال األربععععة كتعععاب املععععاريض والراجََع  -
 املؤل  بني االنتقال واالستعمال.

 رلل الطاهرين صلى اهلل على محمد و و 
تَْري  ظ اِهر    ج م ال   اليف ضي ْ و   (3)س ِتير    ِغط اء   اليع قي ْ : ليه السالميفقال أمري املؤمنني )ع  ِلك  ِبف ضي  ْخْلِقك   خ ل     ف اسي

ل مي  ِبع قيِلك   ه و اك   ق اِت ي و    يف. 20ص 1ال ايف: ج) اليم ح باةْ  ل ك   ت ظيه ري و   اليم و داةْ  ل ك   ت سي
 

 يف.641الدرس ) يف1)
 .84ص ع طهران، منشورا  ملي  ما احلسيين الشريازع، املعاريض والتورية،السيد مر ضى  يف2)
 .يدنسه عما صاحبه  يسرت أو الباطنة للعيوب سا ر  اع الفاع  اعر  فعي  الستري  و  به يسترت ما اليطاو يف3)
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