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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 
(644 ) 

 الملخص
أ أو املبادلنية أو املعنيىن االسنيم رصنيدر،، ناني  ىن املصنيدر،، وامللصنييةة   انشانيا/   املعني النسبة بنيني ا أواًل: )سبق: 

 ورادة افرتاق املبادلة عن الصيةة، ثالث صور رتدرجة:) (1)(هي العموم رن وجه 
 لة، دون صيةة البيع خاصة، وذلك كما يف اهلبة املعوضة واملصاحلة وشبههما.أن تتحقق املباد -أ

 ايت.لو قلنا بصحة البيع املعاط كما  وذلكلة، دون صيةة أبداً، أن تتحقق املباد -ب
 تحقق المبادلة دون اإلنشاء، في صورة التقاص

بقنينينيول وال بفعنينينيني ، وقنينينيد يتصنينينينيور  انينينيا/  إشأ، رنينينينين دون أن تتحقنينينيق املبادلنينينية دون صنينينينييةة وبنينينيدون فعنينيني ،  -ج
أو يف تلنيني   ح نينيم احلنينياكم املولنينيو، بالتقنينياأ رنيني الً التقنينياأ أو ره يف شصنينيو  لننينيا أن حالة ذلنينيك ول نينين   نينين اسنينيت
 .(2)(تعاىل . وسيأيت بإذن اهللعاطاة ر الً اح ني باملاملب

ان زيداً لو كان يطلب عمراً ربلةاً رن املنيال، أو كاشنيل لنيه عننيده وديعنية أو عنيني ررهوشنية  وتوضيح ذلك:
، فجحدها عمنيرو أو راطني  يف تسنيديد ديننيه أو إرجنياي النيدين، أو شبه ذلك وقد فك الرهن بتسديد دينه له

عمنينيراً بنينيأن  اأ  جنينيى تنينيهك ره بالتنينيهك ، فنينيإن املانينيهور ارتنينيأوا أن ل ينينيد أن يقنيني ينينيال ال ير طلقنينياً حشسنينيياشاً ر سنينييهأو ش
ي ه( وارتنيأوا أشنيه إذا أخنيه رننيه رنيا  عننيده را كنيان وديعنيةيأخه رنه رااًل آخر يساو، را غصبه زيد رنه )أو  وش سنيي

رنيا غصنيبه أو دخ  ( سنييلناسنييعني املرهوشة أو...( فاشنيه  ل نيه وان عمنيراً )الةاصنيب أو ايعادل الوديعة )أو ال
دي لدينينينيه يف رل نينينيه، فيحنينينيدث التبنينينيادل بنينينيني املنينينيالني قهنينينيراً، وذلنينينيك خالفنينينياً لصنينينياحب املسنينينيتند إذ رأ  أن و أ  رنينينيا 

يف حتقنيق  لك زيد، وكالرننياالتبادل والتعاوض ال حيص  ب  يبقى املال األصلي )املةصوب أو املود ي( على ر
 االسنينينيم رصنينينيدر، والنتيجنينينية أ، م حيصنينيني  املعنينينيىنربنينينيل علنينينيى رأ، املانينينيهور فاشنينينيه علنينينيى رأيهنينيني  املبادلنينينية دون إشانينينيا/

 

 (.643الدرس ) (1)
 (643الدرس ) (2)
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 ربادلنينينية رنينينيال ونينينيال، دون وجنينينيود إشانينينيا/ شظنينينيراً لتوقنينيني  انشانينينيا/ علنينينيى القصنينينيد وااللتفنينينيا ، وغالنينينيب الننينينياس غنينيني 
املدلول املطنيابقي واشنيه جينيوز لنيه رنه فاشه يفهم  اأ  التقلك جيوز ألحدهم اشه رلتفتني إىل املسألة ب  إذا قي  
ا أن رالنينينيه النينينيه، لنينينيد  الةاصنينينيب ينينينيدخ  يف رلنينينيك ةاصنينينيب أو النينينيودعي، وأرنينيني أخنينينيه رنينينيا يقنينينيع بينينينيده رنينينين أرنينينيوال ال

 ،ضو تعاض؟ فقد حصلل املبادلة والو تعال الالةاصب فهها مما ال خيطر بباله ف ي  بأن خيطر بباله حصو 
 دون أن حيص  انشاا/ واملعىن املصدر،. ،ر،املعىن االسم رصدب

اوض بني را أخهه رقاصة وبني حقه حصول التع: الظاهر 7رسألة د السادس رن العروة: )قال يف اجملل
، ألن املفنيروض عليه و ل ه إذا كنيان عيننياً  فتربأ ذرته إذا كان املال ديناً  (1)ذرتهاله، عند املقتص رنه أو يف 

وض واملعنيوض. أن املقاأ  لك را يأخهه عوض راله، فال يبقى املعوض يف رل ه، وإال ل م اجلمع بني العني 
عنين رالنيه بني   قنياأ ورننيع كنيون رنيا يأخنيهه عوضنياً ملستند: رن بقا/ العني على رلك املوال وجه ملا يظهر رن ا

إذ املفنينيروض أشنينيه يأخنينيهه  (2)زه الانينياري عقوبنينية. ع رننينيع عنينيدم جنينيواز اجلمنينيع بنينيني العنينيوض واملعنينيوضهنينيو أرنينير جنينيو  
أو  جنينيواز عتقنينيه للمقنينياأ إذا كنينيان عبنينيداً بعننينيوان العوضنينيية رنينين رالنينيه ال بعننينيوان العقوبنينية، رنينيع أن الزم رنينيا ذكنينيره 

الزم رنيا ذكنيره عنيدم بنيرا/ة ذرنية املقنيتص رننيه رنين  ة وجواز شقله إىل الةني  وال   نين االلتني ام بنيهلك، وأي نياً جاري
 .(3)(، رع أشه صرح بسقوط حقه بعد التقاأ واقعاً الدين أي اً 

الفصني  التاسنيع عانير استدل املاهور على ذلك بعدد رن صحاح الرواينيا  قنيال يف العنيروة أي نياً: ) وقد
مماطال، وتدل غ ه رن عني أو دين وكان جاحدا أو  ش ال يف جوازها إذا كان له حق عنديف املقاصة ال إ

 عليه اآليا  واألخبار:
)سنينيورة البقنينيرة: اآلينينية  فاعتدددوا عليددث بماددع دددا اعتددد  علدديكمأرنينيا اآلينينيا : فقولنينيه سنينيبحاشه وتعنينياىل 

والحردات وقوله تعاىل  (126)سورة النح : اآلية   فعاقبوا بماع دا عوقبتم بثوقوله تعاىل  (  194
 .(194لبقرة: اآلية سورة ا) قصاص

رجني  ي نيون لنيه علنيى  وأرا األخبار: فمنها خرب مجي  بن دراج: »سألل أبا عبد اهلل )علينيه السنيالم( عنين
 

 أ، املقتص رنه. (1)
 .452: 17اشظر املستند  (2)
 6جة: ، رؤسسة النانينير انسنينيالري التابعنينية جلماعنينية املدرسنينيني بقنينيم املانينيرفالوثقى العروةسيد حممد كاظم الطباطبائي الي د،، ال (3)

 .718أ
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الرجنينيني  النينينيدين فيجحنينينيد فيظفنينينير رنينينين رالنينينيه بقنينينيدر النينينيه، جحنينينيده، أيأخنينينيهه وإن   يعلنينينيم اجلاحنينينيد بنينينيهلك؟ قنينينيال: 
 .(1)شعم«

ال يف إحدامها: »قلنيل أليب احلسنين روسنيى )علينيه السنيالم(: بن رزين وابن زريب قورنها: صحيحتا داود 
الفارهنينينية فيبع نينينيون فيأخنينينيهو ا، ع يقنينينيع هلنينينيم  إين أخنينينيالل السنينينيلطان فت نينينيون عننينينيد، اجلارينينينية فيأخنينينيهو ا، والدابنينينية

 عند، املال فلي أن آخهه؟
 أعار  ه السالم(: إينيب احلسن )علي. وقال يف اآلخر: »قلل أل(2)فقال: خه ر   ذلك وال ت د عليه«

قورا فروا أرسلوا إيل فأخهوا رل اجلارية والدابة فههبوا هبما رل، ع يدور هلم املال عند، فآخنيه رننيه بقنيدر 
 .(3)را أخهوا رل. فقال: خه رنهم بقدر را أخهوا رنك وال ت د عليه«

وز يل إن وقنيع لنيه وحلني  عليهنيا، أجيني  ورنها: صحيح أيب ب ر »قلل له: رج  يل عليه دراهنيم فيجحنيدين
 قبلي دراهم أن آخه رنه بقدر حقي؟

اللهم   آخهه ظلما وال خياشة وإمنا  :(4)يقولقال: فقال: شعم، ول ن هلها كالم، قلل: ورا هو؟ قال: 
 .(6) (. وحنوها صحيحتان أخريان له(5)أخهته ر ان رايل اله، أخه رل   أزدد شيئا عليه«

 ( إذخنينينينيه ر نينينيني  ذلنينينينيك وال تنينينيني د علينينينينيهزريب )ة داود وابنينينينين لينينينينيه السنينينينيالم( يف صنينينينيحيحيف قولنينينينيه )ع والشددددا د
، وأوضنينينينيح رنهنينينينيا وبنينينينيةً ه حنينينينيدوث املبادلنينينينية القهرينينينينية والتعنينينينياوض ح نينينينيم الانينينينياري ال  نينينينيرد األخنينينينيه عقاسنينينينيتظهروا رننينينيني 

أخهتنيه ر نيان ( إذ ظنياهر )وإمننيا أخهتنيه ر نيان رنيايل النيه، أخنيه رنيلأيب ب ر قوله )عليه السنيالم( ) ةيحصح
 .هر،ض القو تعا( الرايل

 .أو صيةة، ربل على رأ، املاهور اا/  إشحتقق صول املعاوضة القهرية رن دون التم ي  حل وعلى أ، ف

 

 .10رن أبواب را ي تسب به، ح  83، الباب 205: 12الوسائ   (1)
 .1رن أبواب را ي تسب به، ح  83، الباب 202 - 201: 12الوسائ   (2)
 .3703، ح 187: 3الفقيه  (3)
 على االستحباب. مح  املاهور ذلك (4)
 .4رن أبواب را ي تسب به، ح  83، الباب 203: 12الوسائ   (5)
 6ج، رؤسسة النانينير انسنينيالري التابعنينية جلماعنينية املدرسنينيني بقنينيم املانينيرفة: الوثقى العروةاظم الطباطبائي الي د،، سيد حممد كال (6)

 .716-715أ
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رن راشعي ال كاة واخلمس  صةواملستند يف املقاورن االستطراد املفيد أن شهكر رأ، صاحب العروة    تتمة:
كاة وهو جاحد (: ه  جيوز آلحاد الفقرا/ املقاصة رن رال رن عليه ال  23)رسألة  والوصية وشبهها قال: )

علنينيى حننينيو العمنينيوم وأرنينيا بنينيدون إذشنينيه فمانيني  ، وإن   أو ال؟ الظنينياهر ذلنينيك بنينيإذن احلنينياكم يف خصنينيوأ املنينيورد بنيني 
أوصى بائ للفقرا/ وكنيان النيوارث أو كان ك  واحد رن الفقرا/ رال ا رن حيال كوشه فردا للنوي، وكها إذا 
 أو مماطلته، واختار يف املستند جوازها الوصي جاحدا أو مماطال، وكها يف الوق  بالنسبة إىل جحود املتويل

ن أن ي نيون ذو احلنيق رعيننيا أو أحنيد األفنيراد، ولو رن غ  إذن احلاكم قنيال: احلنيق النيه، جينيوز تقاصنيه أعنيم رني 
زينينيد جينينيوز ألحنينيدهم رقاصنينيته بعنينيد اجلحنينيود أو املماطلنينية لصنينيدق كنينيون فلنينيو أوصنينيى أحنينيد بانينيئ لواحنينيد رنينين أوالد 

للفقنيني  تقنينياأ ال كنينياة واخلمنينيس واملظنينيا  رنينين الةنينيل وعلنينيى هنينيها فيجنينيوز  (1)حقنينيه علينينيه ألن ذلنينيك أي نينيا شنينيوي حنينيق
 .(2)(املماط 

حنينياكم الانينيريج لوجنينيوه عدينينيدة، ورنهنينيا فنينيتح بنينياب الفسنينياد بنينيانذن ان واملسنينيتظهر توقنيني  األرنينير علنينيى اسنينيتئه
 .(3)رج واملرج، وحتقيقه يف حملهاهلرنه العام ل   أحد باملقاصة ب  وقد يل م 

 واملبادلة، وبقي البحال عن: ةفهها كله عن النسبة بني الصية
 مبادلة، دن وجثالأو النسبة بين اإلكراه على الصيغة 

النسنينيبة بنينيني انكنينيراه علنينيى الصنينييةة   انشانينيا/   املعنينيىن املصنينيدر، وبنينيني انكنينيراه علنينيى ر نينيمو ا ورنينيا  ثانيدداً:
 :حيص  هبا   املناأ   املعىن االسم رصدر،، وهي أي اً العموم رن وجه

 ما رعاً، وهو ظاهر.ا لو أكرهه عليهاعهما رفمادة اجتم -أ
 صور دن اإلكراه على اإلنشاء دون المبادلة

 ك  ة:  ة، صوربادلالصيةة دون امل عنورادة افرتاق انكراه  -ب
الصنينييةة وفردهنينيا  ، دون املبادلنينية ال بوتينينية، لتحقنينيق غرضنينيه بنينيانكراه علنينيى رنينيا لنينيو أكرهنينيه علنينيى الصنينييةة فمنهددا:

 

 .462: 17املستند  (1)
 6ج، رؤسسة النانينير انسنينيالري التابعنينية جلماعنينية املدرسنينيني بقنينيم املانينيرفة: الوثقى العروةسيد حممد كاظم الطباطبائي الي د،، ال (2)

 .724أ
كتنينياب )شنينيور  الفقهنينيا/ والقينينيادا  انسنينيالرية( أن املرجنينيع هنينيو أك رينينية شنينيور  الفقهنينيا/ باملانينيورة رنينيع أهنيني  يف  لنا علنينيى أشننينيا فصنيني   (3)

 اخلربة.
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عنينيارلني باألسنينيواق أو أحنينيد أهنيم املت ب نينياعة أو االسنيهم يف األسنينيواق فنيأكرهخفنينيق قيمنية ال اجلنيائر كمنيا لنينيو أراد
إذ املعادلنينينينية  ، رنينينينين غنينينيني  أن يهمنينينينيه حصنينينينيول املبادلنينينينية واقعنينينينياً،علنينينينيى أن ينانينينينيأ صنينينينييةة بيعهنينينينيا علننينينينياً   موعنينينينية رنينينينينهم

زينينيادة رنينيا يفهنينيم الننينياس رننينيه اشنينيه  وكنينيهاق األسنينيعار شنينيه وجنينيرد زينينيادة العنينيرض يف السنينيوق تنينين فاالقتصنينيادية هنينيي أ
إىل  تح م يف النينيرخص والةنينيال/وإن   ي نينين األرنينير واقعنينياً كنينيهلك، إذ العارنيني  النفسنينيي هنينيو املنيني العنينيرض يف زينينيادة 

ق إذ  ففتنينين ،(1)سنينيتن فقحيدسنينيون رننينيه ا نينيا أسنينيهمه بنينياي باشنينيه الننينياس ل اخلنينيرب إىل وصنينيو مجنينيرد ف ،عينينيدد بحنيني 
فيمنينينيا لنينينيو أكرهنينينيه علنينينيى شنينينيرا/  ه سنينيني ها يف السنينينيوق قبنينيني  أن تنينينين فق أك نينينير، وعإىل عرضنينيني أي نينينياً اري غنينيني ه يسنينيني س

 عليها.  يماً  (2)الناسا إذ رآه هم )ولو صورًة( كي ترتفع قيمتهاالس
يهمنينيه وقنينيوي التبنينيادل  أن رنينيا لنينيو حتقنينيق غرضنينيه ب سنينير أشفنينيه بنينيأن أكرهنينيه علنينيى إجنينيرا/ الصنينييةة، دون  ودنهددا:

 ر اًل. وخاضع خاشع ،لهرطيع س أشه واملبادلة، كي ي بل للنا
 ه نينير املهلنيا، جهنياًل رننينيه بنيأن الصنييةة ه عيل ينية الصنينييةة رنيا لنينيو أكرهنيه علنيى الصنييةة دون املبادلنينية، لتومهني  ودنهدا:
 ل عيل ة للمبادلة... وقد حال الفقها/ ههه الصورة خاصة.عليها ليس

 دلة فهع عليث التورية؟فلو أكر ث على اإلنشاء دون المبا 
دون املبادلنية، فهني  علينيه التورينية؟ أ، هني  أشنيه  رهنيه علنيى الصنييةةوطن الااهد يف كني  الصنيور اشنيه لنيو أكور

ليس فلو   يور  فبيعه أي اً باط ، ألشه ر ره عليه( أو   ، ره حىت لو أر نته التورية )فال جتب عليه التوريةر
، أ، و نينينيره رنينينيادام اشنينينيه   ننينينيه التورينينينية والتفصنينينيي هبنينينيا فلنينينيو   ينينينيور  فبيعنينينيه صنينينيحيح ألشنينينيه لنينينييس ر رهنينينياً علنينينيى البينينينيع

 بالتورية؟ احتماالن ب  قوالن:صي رع قدرته على التف املبادلة،
 اشه ر ره حىت رع إر ان التوريةج بدعو  الصدق العريف. األول:
 .بداًل، لي ون ر رهاً  ليساشه ليس و ره إذ التورية رسقل ول الااني:

 .(3)(عرفاً  انكراه حي   عن ال الم خيرج ال التورية على القدرة أن   رعس سره(: )قال الايخ )قد
 التورينيةج بةني  التفصني ي عنين العج  رع إال   يتحق ق ال اهانكر  عن الفع  وقوي أن  : انشصاف ل ن  وقال: )

د ال نينيرر ترتنيني ب خنينيوف هنينيو علينينيه النينيداعي ي نينيون أن فينينيه يعتنينيرب ألشنيني ه  علنينيى القنينيدرة رنينيعو  النينيرت ، علنينيى بنينيه املتوعنيني 
 

 عها قب  أن تن فق.ولها با (1)
 اخلب  بنظرهم.وهو  (2)
 .313أ 3، جاألعظم الايخ تراث ط   امل اسب كتابالايخ ررت ى االشصار،،   (3)
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 حيصني  ال نيرر فنيدفع رعاً، التفص ي تر و  تركه على ب  عليه، امل ره تر  على ررتت باً  ال رر ي ون ال التفص ي
ي،و  علينينينيه، م  ر هنيالنينيني  فعنينيني  رنينينين: األرنينينيرين بأحنينينيد  إال   رنهمنينينيا كنينيني     يصنينينيدر الو  رنهمنينينيا، كنينيني     يف خمتنينينيار فهنينينيو التفصنينيني 

 .إكراه فال باختياره،
ي لنينييس و   انكنينيراه سنينيلب فيهمنينيا الفاعنيني  ختينيني  يوجنينيب ال حنينيىت   علينينيه، امل نينيره فنينيرد ، أحنينيد ال نينيرر رنينين التفصنيني 

ى الفعنيني  ألن   جر ر هنينياً  حينئنينيه   رنهمنينيا كنيني     يقنينيع حينينيال ،األرنينيرين أحنينيد علنينيى أكرهنينيه لنينيو كمنينيا  عنهمنينيا،  بنينيه املتفصنيني 
 كنينينيان  إذا يفسنينينيد فنينينيال إمجاعنينينياً، علينينينيه امل نينينيره أح نينينيام جينينينير، ال لنينينيها و لنينينيهج بنينينيدل   ال علينينينيه، م  ر هنيالنينيني  عنينينين رسنينينيقيل
 .(1)(عقداً 
)أدخني  فقنيال رني اًل النيدارين   أحنيدل بامل ال: اشه لنيو أكرهنيه علنيى دخنيول د  والب  ل سقي م  نيالضيح رعادلة وتو 

هما رعاً إذ ك  رهما بدل عن اآلخر، وأرنيا لنيو أكرهنيه علنيى دخنيول هنيهه النيدار ههه أو ههه( فهو ر ره علي
ر رهنياً  فرضنياً( فاشنيه لنييس حينيب دخوهلنيا دار ال اشينية )النييت ر اًل( وأر نه التفصي بنيدخول الني ي ره دخوهلا )اليت 

ه علنينينيى األول رنينينيادام   ننينينيه  نينينير  رسنينينيقل هنينينيو دخنينينيول النينينيدار ال اشينينينية، فلنينينييس ولنينينيه إذ  األوىلعلنينينيى دخنينينيول النينينيدار 
  يتعلق هبا انكراه.ية اليت  دخول ال اشالتفصي ب

، أرنيا لنيو أكرهنيه علنيى امني يهبينيع داره أو سنييارته فهنيو ر نيره عللو أكرهه علنيى  ، فاشهال يف البيعوكهلك احل 
، فلنيو بنياي داره صنيح البينيع أن ال يبيعها بأن يبيع سيارته )النييت كنيان يرغنيب فرضنياً يف بيعهنيا(ره، وأر نه بيع دا

 يت يف حمله بإذن اهلل تعاىل.أه ورد سير رهاً. وللمسألة تفصي  وأخ  ي ن عليه  ذإ
*  *  * 

 فحة.ة الا صية والنوعية، يف عارين ص، وعن املقاصاأ  ح اً عن التقاكتب  -
 أر لة أخر  لإلكراه على الصيةة دون املبادلة.اذكر  -

 آلث الطا رين صلى اهلل على دحمد و و 
 

 (2) َعَشراتِثِ  إحدات ث   َغَلَبت ِلَمن  َسوأتاه   يا : السالم( زين العابدين )عليهام انرقال 
 (. 281حت  العقول: أ)
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 أ، غلبل سيئاته حسناته، ألن السيئة بواحدة واحلسنة بعارة. (2)
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