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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
(00ٔ) 

 الشرعيتفيد اإلابحة، ألن العقد حكم  (ٔ)الشيخ الطوسي: املعاطاة
للردخول يف  رص األقروال ايهرا واألالرة، الاطرر  لشرالم ال ري   من الضررور  يف خارام  رص مصراايع ادلعاوراة وم دمرة  

ا،  رررط مطل رررا ،  فيرررد مرررالطوسررري يف مصرررداقي الب لررري وال رررارب، والررره  سياضررر  منررره وةررره لها ررره إ  ان ادلعاوررراة يف م له
 :الالزم ادلاأخرين ابهنا  فيد ادللك هو قولاألص  اإلابحة، واليله، واله   ه ياض  أك ر ان 

)قال يف اخلرال:: إلا اارق قطعرة إ  الب لري أو ال رارب، ا رال: أعطرًل  را   رال  أو مرا، ، اأعطراي، ا بيره ال يشرون  يعرا  
ررا يشررون إابحررة لرره، اياصررري: كررطت منهمررا ايمررا أخررهي  صرررياا  مباحررا  مررن اون أن يشررون مل شرره  وكررهلك سررائر اا يرررات وإوي

واائدة للك: أني الب لي إلا أراا أن يسرتةق الب ط أو أراا صاحب ال طعة أن يسرتةق قطعاه كان ذلما للك ألني ادللك مل 
وقررال أ ررو حنيفررة: يشررون  يعررا  صررحييحيا  وإن مل حيصررط اإلقرراب وال بررول  وقررال للررك يف  ،و رره قررال ال ررااعي ،حيصررط ذلمررا

  (2)اا يرات، اون غريها
لع د حشم شررعي، وال االلرة يف ال ررل علرى وةرواي هنرا، ايالرب أن ال ي بر ، وأميرا اإلابحرة  رهلك، اهرو اليلنا: إني ا

  (3)رلمق عليه ال خيالف العلما، ايها، اباهى(
 مناقشة مع الشيخ الطوسي

عنرره  انيررار شازمهررا أو ار شرراز العررر: لررو  الفعلرري أو أقررول: رهررر شلررا سرربع ان كوبرره  يعررا  أو غررريي مررر ن   صررد الطررراني 
 حسبما اصلناي، واالر شاز اآلن  ط مطل ا  يف الب لي ابه  يق وسيأيت الشالم عن ال ارب 

إل قرال )اليلنرا: إني الع رد حشرم شررعي، وال االلرة يف ال ررل علرى وةرواي  هإال ان عمدة الشالم اآلن مناق راه يف اليلر
 هنا، ايالب أن ال ي ب ( 

 حكماً شرعياً  مناقشة: العقد موضوع للحكم الشرعي وليس
قد ي شط عليه  وضوح ضعف اليله وابه شلا ال ينبغي ان يصدر منه مق ةاللرة شرأبه ألن الع رد موضرول للحيشرم اابه 

، لزومررا  وةرروازا ، ةرروازا  وحرمررة  و طررال    هررها ع ررد وكررط ع ررد حشمرره كررها )صررحية   :ال رررعي ولرريم حشمررا  شرررعيا  إل ي ررال
                                                           

  ارب هنا عن  عض مصااي ها وهو الب لي وال قدس سريكالمه   (1)
 مق ابه ال وةه للافصيط  ني اا رات وغريها كما سيأيت  (2)
  27-26ص 3ال ي  مر ضى االبصار ، كااب ادلشاسب ط  راث ال ي  األعظم، ج (3)
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والزم كع ررد  ،حرررام كع ررد الرررابأو ادلوضرروعات وحشمرره ابره ةررائز كع ررد البيررق كرالراب( امررن البررديهي ان الع ررد موضررول مررن 
 البيق وةائز كع د الوكالة   اخل

 وأسباب املعامالت وإن كانت توقيفية لكنها ممضاة
ال ي صرد للرك  رط ي صرد ان كوبره ع ردا  حشرم شررعي أ  شلرا حيشرم  ره  قردس سرريوديشن اجلرواب عرن اإلشرشال اببره 

أو ال؟ اهررها شلررا حيشررم  رره ال ررارل، و عبررارة أخررري ابرره ي صررد  وقيفيررة  ادلعاملررةنع ررد  رره هررها شلررا  اهررط ال ررارل سررلبا  وإقررااب  
أ  ان الع ررد مررن حيررص أسرربا ه ومررا حيصررط  رره ومررا ال  –الح ررا   االبصررار  كمررا أشررار إليرره ال رري   –األسررباب ال رررعية 

 وقيفيرة الرهات اشرهلك ادلعرامالت  وقيفيرة حيصط وشرائط صحياه حشم شررعي أ  احلراكم  ره ال ررل، اشمرا ان العبرااات 
  ، اليم مرااي من احلشم ما ي ق يف م ا ط ادلوضولمن حيص األسباب

قررد أ ررى  رردين األقرردس اسررانااا  إ  ان ال ررارل للررك د هررها كرران لرره وةرره، إال ابرره يرررا عليرره ابرره حرر  لررو سررلم ص ررن ق   ارر
م معاملة أو أ طلها أو اشرتط يف صحياها أمرا  )كما أ طط الشايل حري ك ريا  ما ط يف ش  مناحي احلياة وابه  ةديد وابه  دخي 

السراال مرن ال رارل وحيرص  م الراب وأ طلره واشررتط يف صرحية الع روا الاناليرز مر ال ( اعلينرا يف كرط معاملرة واعرط  ابلشايل وحري 
 (1)الت العرايرة  وقيفيرة، ابرهاألسرباب ال ررعية للمعرامواشرتط شرووا  وةعط موابق، كابر  أسبااب  وا طط أسبااب  ابه صحيي  

شلرا ال شرك ايره، اشمرا ان ال رارل أمضرى البيرق اللفظري  عردم   رط ابإلوالقرات وإن سلم للك إال ان إمضائها  عردم الررال
،  رررط ابررره أمضررراي ادلوضرررول إال ايمرررا أحررررز  دخلررره، وياخررره احلشرررم مرررن ال رررارلمنررره الررررال عمرررا يفعلررره العرررر: ولرررها ياخررره 

 عردم الررال  رط   رط  وأم ال ااق ال طعرة إ  الب لري اشهلك أمضى البيق ادلعاوايت (2)(لَّ اّلّلُ اْلبَ ْيعَ َأحَ )ك وله   ابإلوالقات
  ارر   رني ادلعراملاني عرارا ؟ إل كمرا ان العرر: أ، و (َأَح لَّ اّلّلُ اْلبَ ْي عَ )ههي اآليرة إل  رام الصرغري )هرها  يرق عرارا ( والشر ي 

والدليط ان ال ي  الطوسي مل يسا شط على للك ابن العر: ال يرراي  ،  ابلفعطيبيق وي رت  ابللفظ اشهلك يبيق وي رت 
أ  احلشرم ال ررعي  –  يعا  )وهو ما أششط  ه آخرون، كما سيأيت(  ط أششط عليه اببه )ال االلرة يف ال ررل علرى وةرواي

لبيرول اللفظيرة لك رموذلا   (3)(َأْوُفوْا اِبْلُعُق و ِ )و (عَ َأَحلَّ اّلّلُ اْلبَ يْ )هنا( ان ول اببه إلا ثب  ابه  يق عراا  مشلاه آية  –ابجلواز 
  ال إششال 

 ؟ال ي ال: ابه ي صد من )الع د حشم شرعي( ان صحياه حشم شرعي
إل ي رال: كرال، إل أوال : ابرره صررح اببرره لريم  بيررق يف صردر كالمرره )اابره ال يشررون  يعرا ( ال ابرره  يرق لشنرره غرري صررحيي ، 

َأَح لَّ )و (َأْوفُ وْا اِبْلُعُق و ِ )ا عليه ابه مااام سليم ابه ع د اران صرحياه قهريرة ل رمول قولره  عرا  واثبيا : ابه لو قصد للك ور 
                                                           

 ااعط يرا عليه  (1)
  275سورة الب رة: آية  (2)
  1سورة ادلائدة: آية  (3)



 (671)ه11ٓٔربيع األول  0ٓالسبت  ...........................................................املكاسب )البيع: املعاطاة(..

3 

 

 له اصحياه  سافاا من اآلياني كصحية البيول اللفظية  (اّلّلُ اْلبَ ْيعَ 
 : مناقشتنا للمشهور يف )اعتق عبدك عين(تتمة

ًل  شرها( علرى ابره أراا كليشره لره ي  وكيلره يف إعااقره عنره، سب   مناق انا للم هور اله  محلوا قوله )اعاع عبدك عر
اببه ال يص  محط أاعال عامرة النراس علرى مر شرزات ال ررل مراااموا  را ةراهلني وغرري قاصردين ل حالرة عليره ولرو إمجراال ، 

للررك )و وضرريحيه: ان العررامي لررو أةررري معاملررة  وقصررد ان   ررق علررى حسررب شررروط ال ررارل ومر شزا رره، صرر   :ا ررد سرربع
ويشررون للررك م صررواا  إمجاليررا  لرره، ولشنرره لررو أةررري ع رردا  أو ولررب إةرررا، ع ررد وهررو غااررط عررن اشرررتاط ال ررارل يف صررحياه 

 رط يشرون ع ردي  ،ال ررط ال ررعي واةرد  ابره قصرد أمرا ، اابه ال كشن اعروي ان ار شرازي علرى إحالاره لل رارل ليعرريج علرى 
ابوال  لو مل يطا ع شروط ال ارل من اون يلي عن ه ليطرا ع ال ررل(
و)ولرهلك أةرينرا الاالر رة الااليرة مرق أر عرة مرن عامرة  (1)

الناس اسألاهم ابه لو قال لشم شعص قِرف أرضرك عرًل  شرها أو هرب اارك عرًل لزيرد  شرها أو اعارع عبردك عرًل  شرها، 
اأةرراب أحرردهم: ان هررها الطلررب غلررطر ومل يشررن ار شررازي كمررا قالرره  ا هررو معناهررا؟امررا هررو ادل صرروا مررن هررهي اجلملررة ومرر

  (2)الف ها، من ابه صحيي  زلمول على الامليك والاوكيط( (
و)والصرررحيي  ان العرررامي لرررو قرررال للرررك قيرررط لررره ولبرررك ابورررط وهرررها الفعرررط حررررام، اللهرررم إال لرررو علرررم قصررردي كرررط  لرررك 

لرواي ، وهرو ماكرد دلرا قلنراي االحرظ(الاوكيالت ايشون قصدا  اعليرا  ال شرأبيا  
و)وادل رام مرن هرها ال بيرط اران ال ائرط )اعارع  (3)
محرط كالمره علررى  ((ََل ِعْت َق ِإَلَّ بَ ْع َد ِمْل    ))عبردك عرًل  شرها( لرو كران ا يهرا  ملافارا  لل اعردة ال ررعية والروايرة ادلصررحة  رر

س ةاهلني  رها ال ررط ال ررعي  رط اهنرم ياومهرون صرحية ان إراا ه اسادعا، كليشه ي  وكيله يف عا ه عنه، لشن أغلب النا
 طلب مرن غرريك ان يعارع عبردي عنرك وهرو اب   يف ملشرك  شرها، اهرها هرو و ِلبره وعليره قصردني، اشيرف ينسراند إ  االلرة 

 االقاضا، ويندَّعى ابن قصدي إمجاال  هو إرااة الصحيي  شرعا  ا د قصد اسادعا، كليشه لهر
إششال آخر وهو: ان الظاهر ان العر: ي صدون من م رط هرهي الشلمرة ابره اعارع عبردك عرًل  هها مق قطق النظر عن

)ابدلعررا احل ي رري الظرراهر مررن الشلمررة أ  اعاررع عبرردك وهررو عبرردك واب  علررى ملشررك عررًل،  ررط قررد ال خيطررر غررري هررها يف 
  (4)(م ا ط كها لهنهم( ومرااي ليشون ثوا ه يل  شها، ااعاع عبدك عًل  شها أ  اعا ه وأةعط ثوا ه عًل

 احملقق اليز ي: أربع أجوبة عن  عوى املشهور
أقررول: اررهلك، مررق إضررااات أخررري، هررو مررا لكررر ي و نينررا عليرره، وحيررص اسرراغرب الرربعض أشررد اسرراغراب مررن سلالفانررا 

                                                           

 ( 328الدرس ) (1)
 ( 329الدرس ) (2)
 ( 333الدرس ) (3)
 ( 328الدرس ) (4)
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 ررع مررن البحيررص عمررن يوااررع مررا لكررر ي مررن األعررالم، اوةررد  اا للم ررهور ) ررط اإلمجررال ادلن ررول( لررهلك وةررد  ابرره ال  رردي 
يطرررا ع قولررره قولنرررا كامرررا   فرررار  ابررره ارة زاا علرررى مرررا قلنررراي وةهرررا  وابنرررا زا  علرررى مرررا قالررره وةهرررا  صررراحب العرررروة اليرررزا  

عنررره  عِ ا  ع  من ر)وكيرررف كررران اررر ن قلنرررا  اوقيرررف العارررع علرررى ادللرررك ابلنيسررربة إ  الررر :و فصرريال    قرررال يف حاشرررياه علرررى ادلشاسرررب
  ح ي حيااج إ  الاشليفات ادلهكورة يف للك ادل ام "أعاع عبدك عًل"و قال ام اضى ال اعدة عدم الصحيية ايما ل

ار ني ا رن إاريرم حشرم  صرحيياه عرن ادلعارع ال ادلعارع  ،وإن كان ر ا يسراظهر مرن ال يري  ،واعوي اإلمجال عليها شلنوعة
  كاشفا  اال يشون إمجاعهم   ،دعب  الاوأيضا يظهر منهم أن للك مطا ع لل اعدة ال من ةهة  ،عنه

َل عت ق ) عليره السرالما بيره ديشرن أن يشرون سلصيصرا ل ولره  ،وعلى ارض اإلمجال على الصيحية ال حاةة إ  الاشليفرات
اهما ةواابن كما ابه أضرا: ةروا ني آخررين   ولره )ومنهرا: مسرألة  وقيرف العارع  (2)(وكام الشالم يف زلليه (1)(إَّل يف مل 

" على ادللك، وادل هور للك  ولها حشموا ابدللك   الاي دير  على اخاال: يف كيفيياه يف ما لو قال "أعاع عبدك عًلي
ا هو مرن ةهرة قولره  (، وديشرن َل عت ق إَّل فيم ا كل  ) عليره السرالموديشن أن ي ال: إني هها الاوقيف ليم ع لييا و إوي

مرن ةروازي إلا  ال ملشيرة العبرد، وحين ره ارال مرابق  -على حسب مرا عرار  يف البيرق  -أن يشون ادلراا منه ملشيية اإلعاا  
 كان إبلن ادلالك وإابحاه 

يي علررى ارررض الانررزيل اررال االلررة ايرره إالي علررى اعابررار كررون الرررمنع ِاع مالشررا ، ال ادلعاررع عنرره، اررال إشررشال يف مسررألة أعاررع 
، ا ني ال   (3)ما( اال حاةة إ  الازام ادللك آ    ،ع مالك و إن كان ادلعاع عنه غريياِ ع  من رعبدك عًلي

ابه هرط ادلرراا  (4)((َل عتق إَل فيما متلكه وَل بيع إَل فيما متلكه)) عليه السالمخري: اخالف يف معا قوله و عبارة أ
 ه ال عاع وال  يق إال يف ما كلك أمري أو ال عاع أو ال  يق إال ايما كلك بفسه؟ أ : ال عاع إال يف شللوك أو ال عاع إال 

وقد ي ال رراهري إرااة ادلملروك والعرني،  ،كلشه كلشها أو إال يف عاع  أو ال عاع إال يف عني  ،يف مالشية لك للبيق أو العاع
ليم مالشا  للعني  ط هرو مالرك ألن يبيرق  والويل ط راهري ملك األمر أ  ملك ان يعاع وان يبيق ألن الوكيط  :وقد قاب

 ويعاع   و فصيط البحيص يف زلله 
 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين

ِإنَّ ِصَلَة الرَِّحِم َواْلِِبَّ لَيُ َهوََِّنِن اْلَِْساَب َويَ ْعِصَماِن ِمَن الذُّنُوِب َفِصُلوا َأْرَحاَمُكْم )): عليه السالمقال اإلمام الصاا  
 (.376حتف الع ول، ص) ((َوبَ رُّوا ِبِِْخَواِنُكْم َوَلْو ِبُْسِن السَّاَلِم َوَر ِّ اْْلََوابِ 

                                                           

  18819، حديص 452: 15ادلسادرك  (1)
  79ص 1السيد دمحم كارم الطباوبائي اليزا ، حاشية ادلشاسب، الناشر: ماسسة إمساعيليان، ج (2)
  79ص 1السيد دمحم كارم الطباوبائي اليزا ، حاشية ادلشاسب، الناشر: ماسسة إمساعيليان، ج (3)
  235ص 3هر، ج1435قم،  – عليه السالمايل الآللئ، اار سيد ال هدا، ا ن أيب مجهور االحسائي، عو  (4)


