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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، 

 واللعنة الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(723) 

 أو ترادفهما تتمة: فرق املفاعلة عن التفاعل
ادلفاعلنة قهاء ادلعاطاة ابلتعاطي، وأشكل عليه السيد الوالد يف )البيع( بقوله: )هي منن ابب فّسر بعض الف

لشنننيء، سنننواء  خبنننال  التعننناطي الظننناهر يف مداولنننة أفنننرا    ،لعطننناء طنننل طنننر  إق الخنننر يف قبنننال أخننن   مننننه
الم لآلخنر يف أمنر الناقنة، أي إعطاء طل الك (1)(فَ تَ َعاَطى فَ َعَقرَ )ابلكالم وهو رلاز أو ابلعمل، قال سبحانه: 

وهنننو رلننناز منننن قبينننل )وانطلنننم ادلنننؤل مننننهم ان امشنننوا( أو إعطننناء بععنننهم احلرينننة لنننبعض حننن  يصنننل إق العننناقر 
 .(2)اجملاز( العتيا  طبار القوم تسليح الصغار للتنفي ، فتفسري بعض الفقهاء ادلعاطاة ابلتعاطي أقرب إق

 عكس التفاعل فانه يكفي فيه مطلم التعاطي وتداول األمر.وإمجاله ان ادلفاعلة يشرتط فيها ادلقابلة 
ولكنننن الرضننني االسنننرتااب ي يف شنننرح الشنننافية اسنننتظهر ان ابب ادلفاعلنننة وابب التفاعنننل منننن حيننن  ادلعننن  

الشنرتا   ل  )وطنان أيعنام منن حنم اللفنظ أن يقنول: تفاع ن ، قنال:واحد واالختال  من حي  الشكل أو اللفظ
  إق الفاعل أو إق ادلفعول تقول: اعجبتين مشنارطة القنوم ع َمنر ام، أو مشنارطة عمنر و أمرين، ألن ادلشارطة تعا

القوُم، وأما إذا قصدت بيان طون ادلعا  إليه فاعالم ومفعوالم معام فاحلم أن جتيء بباب التفاعل أو االفتعنال، 
القتسنام الفاعلينة وادلفعولينة لفظنام،  حنو أعجبين تشارطنا، واشرتاطنا، ه ا واألوق ما قال ادلنالكي وهنو أن ف اع نل  

 فتأمل (4)ويف ادلفعولية مع ( (3)واالشرتا  فيهما مع ، وتفاعل لالشرتا  يف الفاعلية لفظام، وفيها

                                                           

 .22سورة القمر: آية  (1)
 .42ص 1، ج3اصفهان، ط  –السيد دمحم احلسيين الشريازي، الفقه/ البيع، الناشر: خوشنواز  (2)
 الفاعلية. أي االشرتا  يف (3)
 .33م، ص2212قم،  –مكتبة ابرسا  –الشيخ رضي الدين االسرتااب ي، شرح الرضي،  ار اجملتىب  (4)
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 .فتأملد إليه عُ أو ما ذطر  الوالد إن مل ين   (1)ولكن األظهر ما سبم من اختالفهما مع  أيعام فراجع
غنري التعناطي معن ، طمنا هنو ادلنصنور، فنان نفنس اإلشنكال السنابم وار  وعلى أي فنان ادلعاطناة إذا طانن  

 على الشيخ أيعام.
 مناقشة النائيين للشيخ

اعلننم أن ادلعاطنناة علننى مننا فسننر  مجاعننة ا  يقننع  قنندس سننر وقننال ادلننريزا النننائيين يف تقريننرات الملنني )قولننه 
وأمننا تفصننيل القننول فيننه  نننه  ،يف اجلملننة الكننالم هنننا يف مقننامني )األول( أنننه ال شننبهة يف أنننه يقننع البيننع ابلقننول

هننل يعتننل اللفننظ احلقيقنني أو يقننع ابجملنناز والكنايننة فسننيأيف أريننر  )العننال( يف أنننه بعنند وقوعننه ابلقننول هننل يقننع 
وال خيفننى أن هن ا هننو ادلناسنو للعنننوان طمنا عليننه عنناوين االصننحاب ال منا عنونننه يف  ،ابلفعنل ادلعاطناتى أم ال
منن عقند عننوان البحن  طمنا عنوننه هنو تعينني زلنل النن ا  بنني  قندس سنر ولكنن غرضنه  الكتاب طما ال خيفى،

ادلتعناطني للملنك أو  هنو يف صنورة قصندالقائلني ابدللك واالابحة وبيان أن القنول ابفنا ة ادلعاطناة لالابحنة هنل 
 (2)االابحة؟(

)ادلعاطننناة(  ار  الشننيخ مننننمننا اختننن أقننول: األوق منننا اخننرتف  منننن أفعننلية التعبنننري بنننن)ادلعاملة ادلعاطاتيننة( علنننى
منننن )هنننل يقنننع البينننع ابلفعنننل ادلعاطنننايف أم ال( ألن الفعنننل ادلعاطنننايف أعنننم منننن احملقنننم الننننائيين وعلنننى منننا اختنننار  

البيننع وال غننري  مننن  وقننعادلعاملننة ادلعاطاتيننة فلننو طننان الفعننل معاطاتيننام بنندون قصنند التقابننل وال قصنند اإلنشنناء دلننا 
 العقو  قطعام، فتدبر.

                                                           

( )ومن ادلعنوينة: ان الظناهر ان التفاعنل إينا يكنون لنو أرا  التسنوية بينهمنا يف صندور الفعنل منهمنا أو 323معى يف الدرس ) (1)
نَبم أحنداا وابتنداء  ابلفعنل ومطاوعنة الحظ أصل نسبة الفعنل إليهمنا، امنا ادلفاعلنة ف تكنون لنو طنان مصنّو طالمنه واهتمامنه س 

الخننر لننه ويكننون التشننار  يف الفعننل منن:الم( طمننا معننى: )وامننا تعريننع الشننيخ فهننو تفسننري للمعاطنناة ابألخنن  ادلقصننو  يف هنن ا 
ا سناعة أو مناالم وإن مل يقصند التقابنل، الباب، فان ادلعاطاة تصدق مع رلر  إعطاء ه ا ل ا  طتاابم منعالم مقابنل إعطناء ذا  ذلن 

منننع ان ادلعاملنننة ادلعاطاتينننة يشنننرتط فيهنننا قصننند التقابنننل، وتصننندق منننع االعطنننائني وإن مل يكنننوف بقصننند اإلنشننناء عكنننس ادلعاملنننة 
اطاتيننة( ال ادلعاطاتينة النن  ال تكننون إال بقصنند إنشنناء النقننل. وعليننه: فنناألوق، لننو أر ف الدقننة، أن يقننال: الكننالم يف )ادلعاملننة ادلع

 )الكالم يف ادلعاطاة( واألمر سهل(.
قنم،  –الشيخ دمحم تقي الملني، تقرينرات ادلنريزا الننائيين، ادلكاسنو والبينع، ملسسنة النشنر اإلسنالمي التابعنة جلماعنة ادلدرسنني  (2)

 .112ص 1ج
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 صد جنس املعاملة دون نوعها، لدى الشيخاستحالة ق
 وسبم ان الشيخ قال: )و رمبا ي طر وجهان آخران:

أحننداا: أن يقننع النقننل مننن غننري قصنند البيننع و ال تصننريح  ابإلابحننة ادل بننورة، بننل يعطنني شنني ام ليتننناول شنني ام 
 .(1)العال: أن يقصد ادللك ادلطلم  ون خصوص البيع( فدفعه الخر إليه.
رّ  األّول: ابمتنا  خلّو الدافع عنن قصند عننوان منن عنناوين البينع، أو )ويُ  :ا بقولهماألول منهوأشكل على 

 .(2)اإلابحة، أو العارية، أو الو يعة، أو القرض، أو غري ذلك من العنوافت اخلاّصة(
 فنقول: ،ادلناقشة فيهأوالم مث طالمه بتقويته   عندوال بد من التوقع 

 ا: استحالة وجود اجلنس دون فصلتوضيح االستحالة وتقويته
ننه: ويلهنننه ح طالم ننيوّضنن د بنندون الفصننل، طنناحليوان اجملننر  عننن فصننل الننناطم أو ان اجلنننس ال نكننن ان يوج 

فانه طلما وجد حيوان طان يف ضمن أحند الفصنول ويسنتحيل انفكاطنه عنن  ؛العاحك أو ال ائر أو شبه ذلك
فكيننع يقصنند  ،هننو مبن لننة اجلنننس( بننني اإلابحننة وادللننك أحنندها، وعلننى ذلننك فننال نكننن إ)ننا  اجلننامع )النن ي

 ؟االعطاء من  ون ان يقصد طونه إابحة أو بيعام أو عارية أو غري ذلك مما يتفصل اإلعطاء هبا
مننع احنند الفصننول، بننل واخلصوصننيات، علننى  هوبعبننارة أخننرمي ال نكننن ان يوجنند القنندر ادلشننرت   ون طوننن

 سبيل البدل.
 جياد اخلارجيإذ اإلجياد اإلنشائي كاإل

نن طنن لك د يف اخلننارج اجلنننس اجملننر   وبوجننه آخننر: ان اإل)ننا  اإلنشننائي هننو طاإل)ننا  اخلننارجي فكمننا نتنننع ان يوج 
د يف عامل االعتبار اجلامع ادلشرت  اجملر  عن ما به االمتياز أي عن الفصل أي ما هو مبن لته.  نتنع ان يوج 

أو بنال قصند   (3)وبعبارة أخرمي: ان البيع ونظائر  من األفعال االختيارينة القصندية، فاننه إذا وقنع بنال اختينار
طمننا لننو صنندر البيننع اللفظنني أو ادلعاطننايف مننن النننائم أو ادلغمننى عليننه فرضننام، فانننه لننيس ببيننع قطعننام، فنن ذا طاننن  

البيع أو اذلبننة ادلعوضننة أو الصننلح... ا  طننذا   منهننا أو كنننه إال ان يقصنند هنن ا النننو  ادلعننامالت قصنندية فننال ن
                                                           

 .23ص 3الشيخ مرتعى االنصاري، طتاب ادلكاسو، الناشر: تراث الشيخ األعظم، ج (1)
 .24صدر نفسه: صادل (2)
 أي جبل سالو لقدرته وإرا ته. (3)
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 يقصد اإلابحة فقط.ان أو 
 استحالة اإلمهال الثبويت جتاه التقسيمات الالحقة

غننري ممكننن عقننالم، فننان ادلننوق إذا قننال مننعالم ويف ابلنسننبة للتقسننيمات والتفاصننيل وبعبننارة أخننرمي: اإلاننال العبنن
دام ابن يعتنل قنام أو مقيّ نمنا عنا ل أو فاسنم فنال نكنن إال ان يكنون مطل  )أطرم العامل( وطنان ملتفتنام إق ان العنامل ا

أو ان يعتننل  ،موضننو  حكمننه خصننوص العننامل العننا ل دلننا يننرمي يف إطننرام الفاسننم مننن العلمنناء مننن ادلفسنندة مننعالم 
 موضنننوعه األعنننم لغلبنننه جهنننة العادلينننة لدينننه علنننى سنننائر اجلهنننات وطوننننا  نننام ادلنننال ، ولكننننه ال يعقنننل ان يكنننون

ًم ابن ال )عنل موضنو  حكمنه مطلنم العنامل وال خصنوص بعنض أنواعنه  ل منوحامطلوبنه  وذلنك ألنمهمالم ثبنو
ننغرضننه  إذ طيننع يتعلننم الطلننو الفعلنني ابدلهمننل الننواقعي  ؛الم امننا األعننم أو األخنن  وال يعقننل طننون مطلوبننه مهم 

 مع ان ادلهمل الواقعي ال وجو  له؟
 إلثبات، لكن الكالم إيا هو عن إمكان اإلاال يف عامل العبوت.ل يف عامل اهم  ل أو يُ م  نعم له ان )ُ 

ويتفنر  علنى قبنول هن ا ادلبن  وعدمنه، البحن  يف عامنة ادلطلقنات والعمومنات فاننه لنو قلننا ابمتننا  اإلاننال 
لنه  خنل  عندم ذطنر  للقيند  لنيالم علنى إطالقنه إذ لنو طنانوحين ن   يعنّد دام، أو مقيّ   ام العبويف لكان ادلوق اما مطلق  

يف مطلوبه لن طر  وإال لكنان مغنرابم ابجلهنل، أمنا لنو قلننا ابن اإلانال العبنويف ممكنن فنان سنكوته عنن ذطنر القيند 
ومنن طنون سنكوته حلريتنه وأقنم  ،مطلقنام  ادلطلنمهنو أعم من طونه ألنه ال يرا   خنيالم يف ادلطلنوب وان مطلوبنه 

ًم لديننه   ،د يف مطلوبننه وعدمننه فيهملننه حننني طلبننه ويف صننقع نفسننهإذ ال ينندري مننعالم مدخليننة القينناإلاننال ثبننو
وسنتأيف مناقشننة  سنكوته  لنيالم علننى اعتبنار  ادلطلنم موضنوعام حلكمنة وعنندم مدخلينة القيند لدينه؟ فكينع يكنون

 صلى هللا على دمحم وآلو الطاىرينو    ذلك طله غدام إبذن هللا تعاق.
 

َبِغي َلُو َأْن يَ رَْكَن َوَيْطَمِئن  ِإََل َزْىَرِة  ََي َجاِبُر ِإن  ))جلابر  عليه السالممن وصية اإلمام الباقر  اْلُمْؤِمَن اَل يَ ن ْ
نْ َيا نْ َيا ُىْم َأْىُل َغْفَلٍة َوُغُروٍر َوَجَهاَلٍة َوَأن  أَبْ َناَء اْْلِخَرِة ُىُم اْلُمْؤِمنُ  ،اْْلََياِة الدُّ وَن َواْعَلْم َأن  أَبْ َناَء الدُّ

  ((َأْىُل اْلِعْلِم َواْلِفْقِو َوَأْىُل ِفْكَرٍة َواْعِتَباٍر َواْخِتَباٍر اَل ََيَلُّوَن ِمْن ِذْكِر اّلل ِ اْلَعاِمُلوَن الز اِىُدوَن 
 .283أع العقول: ص


