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

 وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(6ٔ6) 

 الوالد: صور املعاطاة ست
كلببي النابب  مببن  بب  ان   ياصببد و اإلابحببة والتببمم هنماا مببا، وانطبباة أرةعببة  ان ياصببد التمليبب  أاعتببص رببور ادلعا قببدس سببر  سبببا ان الخببي 

ادللب  ادلطلبا أي ، وان ياصبدا احملباالتمبن  وقد اعتص الخي  ذلب  ،اجلامع ةني اإلابحة والتملي  ياصد البيع وال اإلابحة، وةتعب ان  ان ياصد
 ذلب  كلبه، ولابن السبيد الوالبد حبولوقبد مىبى الابالم  ،اعتصهبا ةيعباً قهبراً صد خصوص البيبع وقبد من دون قاجلامع ةني أنواع النا  والتملي  

  ستة ة  وأكثر مع ملحااهتا فصارتأضاف رورتني اخريني  قدس سر 
 اإلعراض يف مقابل اإلعراض واحليازة مقابل احليازة

إذ قببد ياببون ابلسببلض إعراضبباً، واإلةبباب حيببازًة،  -1ليهببا، قببال  اوالصببور ادلمانببة يف ادلعاطبباة، ةىببميمة النيببة  سببر أربباًل، وأخببر فرعبباً ع
 .(1اا له يف قبال إعراض طرفه، وحيوز ك  ما أعرض عنه اآلخر(ض عم  عر  فا  ي  

 : احليازة أول اململكات واإلعراض أصل املخرِجاتقاعدة  
  األشبيا  يف ادللايبة ةب  دخ  احليازة( هي أول ما ي  ج عن ادللاية وتوضيحه  ان ار  عراض سل  وهذ  رورة مبتارة وهي مبنية على ان اإل  أقول: 

ان  ت عبد األرب  لاب  ادللايبات ادلعروفبة امبا عبدا التمليب  اإلذلبي ادلباشبر لونبيبا  واألوربيا ( فبان البيبع والصبلت واذلببة واإلرث تتسلسب  إىا ا 
 وهاذا. ،ثر منهر  فو   تعود إى مبتدأها وهو احليازة كما لو حاز أرضاً فعمر ها فملاها فباعها أو مات

  –كما ررح ةه مجبع مبنهم السبيد الوالبد   – عراض سلرج عن ادلل وعلى العاس من احليازة فان اإل  
 
جبات عبن خر  ةب  قبد يابال ةعبودة كب  ادل

 نعم اإلرث انعراض وليس اعراضاً. ..ادلل  إليها فان البيع اعراض متفص  ةفص  التملي  وهاذا
ان يعبرض مالب  الاتباب عبن كتاةبه مااةب  ان يعبرض مالب  البدراهم عنهبا هبي األوى مبن ربور ادلعاطباة  ان الصبورةإذا اتىت ذلب  نابول  

 وحيوز مال  الاتاب الدينار مااة  حيازة مال  الدينار الاتاب.
 ونىيف هنا مطلبني 

ابه. ما أعبرض عنبه اآلخبر مل ز أي منهمامث إذا حا ،ان ذل  يتصور على وجهني  األول  ان ةع  االعراض مااة  األعراض فاطاألول: 
الثاين  ان ةع  االعراض عن ةىاعته وحيازتبه لفلبوس اآلخبر مااةب  اعبراض اآلخبر عبن فلوسبه وحيازتبه لاتباب األول وهبذ  الصبورة هبي  باهر  

 كالم الوالد.
 اإلشكال بعدم صحة تقابل احليازتني واجلواب

ااةب  احليبازتني إذ ان أريبد ان حيبوز ادلخب ي الاتباب قبب  اعبراض الببائع اوهبو ةعبدم ربحة اشب اط ت علبى الصبورة الثانيبةقبد يبورد انه الثاين: 
راحض الاتاب( فانه ابط  إذ ال تصبت حيبازة ملب  ال ب ، وإن أريبد ان حيبوز ادلخب ي الاتباب ةعبد اعبراض الببائع ففيبه انبه ةعبد اعبراض الببائع 

يابون كب  النباس سبوا  عبن كتاةبه عراضبه إهو لفلوسه؟ إضبافة إى انبه ةعبد  اناطعر رلة البائع ةه فايف ةع  حيازة ادلخ ي له مااة  حيازته
 إذمببع انببه خببالف قصببد ا  ،دلببن سبببا إليببهالاتبباب عببراض ملابباً طلابباً فياببون يف احلببا يف حيازتببه مببن  بب  خصورببية للمخبب ي ألنببه يصبب  ابإل

 !ا ما يااةالن احليازتني كما قاةال االعراضيني
ان مالبب  الاتبباب يعببرض عببن الاتبباب ال مطلابباً ةبب  مخببروطاً ابن ياببون لببدافع الببثمن   سببطة ماببدور، وتصببوير ان ادلاببدور ابلواواجلببواب  

 ابلثمن وهو عاسه فتدةر جيداً. هاادلخ ي( احلا يف حيازته حصراً، ولذا ال يصت ل    حيازته كما انه يااةل
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 اإلعطاء جمرداً عن اإلابحة أو التمليك
  اجملببرد عببن لببون إابحببة أو لليبب ، مثلببه مثبب  عطببا  ادلظلببوم مالببه للظببا  حيبب  ال ينببوي أحببد ا، إذ هنبباك وقببد ياببون ابلعطببا -2وقببال  ا

 (1اقصبدان، قصبد الفعبب  البذي ةعبب  الفعب  اختيبباراً، وهبذا كببائن يف كب  فعب  اختيبباري، وقصبد لببون الفعب  الببذي ةدونبه ال يتحاببا اللبون ادلببراد(
 وقد سبا ابلتفصي  ةرهنة اإلماان ونفي دعوى الخي  االستحالة.

فلببو أعطببا  دينبباراً و  ياصببد أنببه عببن طلبببه أو اخلمببس الواجببض عليببه ال ياببع أحببد ا، وإن قصببد أربب  العطببا  الببذي ةعبب  العطببا  وقببال  ا
تفصي   ةني حام ادلعطي كبذل  وحابم األخبذ فبان ديدة و رور عأقول  للمسألة  (2ااختياراً يف قبال إعطا  الساران واجملنون والنائم وحنوهم(

ادلعطبي دينباراً دلبن يطلببه وهبو مسببتحا للخمبس يف الوقبر نفسبه اوهبذ  إحبدى الصببور( و  ياصبد كونبه دسباً أو أداً  للبدين،  رة ياصبد رلببرد 
لابن هب  ، و   اخلمس والدين فال يابع دسباً وال دينباً اصد التملي  اجلامع ةني أدا، و رة ياإلابحة فحينئٍذ ياون ابقياً على ملاه وله اس جاعه

أي هبب  يفيببد ادللب  ادلسببتار أو ادلتملببمل؟ سببيأث، مث انببه حيب  مل اببه و  يعببني  نببوع التمليبب  فابد ياببال  ابن لببه ةعببد ذلبب  ان  ؟هبو جببائم أو الزم
 يعني  نوعه ابلاصد.

   مال ؟ال ياال  انه قد خرج عن ملاه فايف حيدد نوعه ابلاصد وهو اآلن  
 . فتدةراً ال مطلا (3اخرج مخروطاً انه إذ ياال  

 وقد ياال ابن ادلرجع الارعة، ولو تنازعا فادلرجع الااضي. فتأم 
وقببد ياببون هنجببازة التصببرف وتسببليط للطببرف علببى التصببرف يف مالببه، الببل هببي جببنس ل ابحببة والنابب ، فبب ن اجلببنس يف  -3ا  وقببال الوالببد

 كما أن الفص  كذل ، أما يف الوجود الذهين واالعتباري فهو شلان،   الوجود اخلارجي ال ميان وحد 
 أو ادلتفصلة ابلنا  الذي هو جنس لا  نا ، كنا  الصلت واذلبة ادلعوضة والبيع و   ا، -5وقد ياون هنجازة التصرف ادلتفصلة ابإلابحة،  -4
فبب ن إجببازة التصببرف تخببريعية والعطببا  اوهبببي  ؛ر األرةببع للخببي وهببي الصبببو  (4اأو ادلتفصببلة ابلنابب  اخلبباص الببذي هببو التمليبب  البيعببي( -6

 الصورة الثانية من الصور السر( تاويين فالحظ.
 ىل التمليك ابلعوض، بيع ال غري؟

األول يف وشلببا تاببدم يظهببر وجببه النظببر يف ترةيببع الخببي  اقببدس سببر ( األقسببام، ويف إشببااله  مث أشببا  الوالببد علببى الخببي  ةاولببه ا"ترةيببع الخببي "
إذ قبد عرفبر أن األقسببام أكثبر، وأنببه ؛ متنباع خلبو الببدافع عبن قصبد عنببوان، ويف الثباين كن التمليبب  ابلعبوض علبى وجببه ادلبادلبة هبو مفهببوم البيبع ال  بب اب

 أعم من البيع والصلت واذلبة ادلعوضة، فهو جنس ميان قصد  ةدون فصله(. (5اهاال امتناع عن اخللو ، وأن التملي  ابلعوض على وجه
دلببا  وذلبب الظبباهر عببدم لاميببة اإلشبباال علببى الخببي  ةببباان التمليبب  ابلعببوض علببى وجههببا( أعببم مببن البيببع والصببلت واذلبببة ادلعو ضببة، ل: أقووو 

، فانبه إذا قصبد مبادلبة عبني  بالٍ  فيما سبا نفسهةذكر  الخي   ربرفاً كبان  من الفرق ةني البيع وسائر الاسائم كالصبلت واذلببة ادلعو ضبة، ابدلصبض 
وإذا قصد أتليف الالوب ةذل  كان رلحاً، وعليه ف ذا قصد للي  العبني ةعبوض زلىباً كبان  ،وإذا قصد معه التفى  أو احملاابة كان هبةً  ،ةيعاً 

 صلى هللا على دمحم وآلو الطاىرينو  ةيعاً ال زلالة كما ذكر  الخي . فتأم  وسيأث وجهه.
ُر َوالرَِّضا َعِن اَّللِه ِفيَما أَ رَْأُس طَاَعِة اَّللِه الصه ااقال   عليه السالمعن أيب عبد هللا  اَل يَوْرَضى َعْبد  َعِن اَّللِه ِفيَما َأَحبه َحبه اْلَعْبُد َأْو َكرَِه وَ بوْ

 .61ص 2الاايف  ج ((َأْو َكرَِه ِإاله َكاَن َخرْياً َلُو ِفيَما َأَحبه َأْو َكرِهَ 
                                                           

 ادلصدر نفسه. (1ا
 ادلصدر نفسه. (2ا
 أي مخروطاً أو مايداً ابن له ان حيدد نوعه ابلاصد الحااً، والايد ارتاازي. (3ا
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 على وجه ادلبادلة.أي  (5ا


