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

 أمجعني، وال حوؿ وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٖٖٕ) 

 صفوة القول يف مصاديق من املعاطاة وشبهها
 لظاهر انه بيع يف ارتكاز الناس، بعد حتديد الثمن بدرهم مثاًل وادلثمن حبزمة من اخلضروات معينة مشّخصة.فا ،اما البقلي

فػػرمرم مشػكملا دلػػا الػرم الػبعم مػػن عػدـ حتديػػد الػثمن وال ادلػثمن فيػػه إا لػه اف يشػػرب لرسػاً أو لرسػػني وأف  ،واماا القااّقاا والباار 
ػػني، فلػػد يلػػاؿ ابنػػه معام ػػاً أو مهًر ، وحي مػػمل لو ػػا ًػػلناً لكنػػه بعيػػد عػػن (1)(َأْوفُااوْا ِلْلُعُقااودِ )لػػة مسػػ للة وليسػػً بيعػػاً، فيشػػملها يػػدفع مهًر

م وسػػيف يف ارتكػػاز النػػاس لػػدرهم مػػثاًل وللمػػثمن م وسػػيف يف ارتكػػازهم لكػػرس مػػن ادلػػا  مػػثاًل حػػّد معػػني ارتكػػاز النػػاس، نعػػم لػػو لػػاف للػػثمن 
طرؼ هبة أو إابحة أي انه يبيع الكرس بدرهم فإف شرب لرسني لاف الكرس اإلضايف هبة الزائد من أي واف فيصح اللوؿ ابنه بيع حينئٍذ 

ني لاف الدرهم اإلضايف هبة مما يسمى يف العرؼ اآلف بلشيشاً.  وإف مهفع مهًر
بػػيف يف إ ػػارة للّ علػػى نلػػمل العػػني وهػو ادلػػا  فهػػو بيػػع وإ ػارة  بيػػع للمػػا  و  يشػػ مملفالظػػاهر انػه عرفػػاً إ ػػارة، وال يػػرمه انػه  وامااا اّّاااامي،

احلّماـ، إا جياب ابف الظاهر انػه إ ػارة واف ادلػا  ي عػد مػن منػافع احلّمػاـ والػب نظػ  البسػ اف حيػيف انػه إ ػارة وإف اشػ ممل علػى نلػمل عػني 
 االن فاع ابلبس اف، والثمرات ت عد من منافعه ال اف ادلاؿ يلابمل هبا.هو والب ألف ادلصب  ا(2)له الثمار

عطػى للنػاس مػن طعػاـ أو فوالػه ليػذهبوا بػه إ  بيػو م انػه هر ا ا إاف وإابحة وليسً متليكاً، نعم قد يلاؿ فيمػا ي  فالظا ،واما الضيافة
 متليب. ف دبر

 خذ.فالظاهر انه متليب لعنواف اآل ،وأما نثار العرس
 ولنشرع اآلف يف الر األقواؿ يف ادلعاطاة واألمهلة فنلوؿ 

 سباألقوال القت يف املعاطاة حقب املكا
 ، ونضيف ذلا أقوااًل واح ماالت أخرى قدس سرماألقواؿ يف ادلعاطاة سً حسبما الرم الشيخ 

 قاؿ يف ادلكاسب )فاألقواؿ يف ادلعاطاة على ما يساعدم ظواهر للما م سّ ة 
عندان أنّه ال بّد من  رادلفيد، ويكفي يف و ومه اللائمل به قوؿ العاّلمة )رمحه اّلّل( يف ال ذلرة  األشهعن لما عن ظاهر  اللزـو مطللاً،

 الصيغة.
، "قدس سرم"هو السيد حسن حكي عن بعم معاًري الشهيد الثاين  على الرتاضي أو ادلعاملة لفظاً، الّداؿواللزـو بشرط لوف 

 يف عّد هذا من األقواؿ يف ادلعاطاة أتّممل. وبعم م رخري احملّدثني لكن
،  ويف النسبة ما عرفً. ،  لمّل من قاؿ ابإلابحةاهب إليه احملّلق الثاين، ونسبه إ وادللب الغ  الالـز

لمّل من قاؿ  لما هو ظاهر عبائر لث  بمل الر يف ادلسالب  أفّ ادللب  وعدـ ادللب مع إابحة مجيع ال صّرفات حىت ادل وّقفة على 
 ابإلابحة يسوّغ مجيع ال صّرفات.

واشي الشهيد على اللواعد، وهو ادلناسب دلا حكينام عن وهو الظاهر من الكالـ ادل لّدـ عن ح وإابحة ما ال ي وّقف على ادللب،

                                                           

 .1سورة ادلائدة  آية  (1)
 مما لو نلله مس لالً لاف بيعاً. (2)
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 الشيخ يف إهدا  اجلارية من مهوف إجياب وقبوؿ.
 واللوؿ بعدـ إابحة ال صّرؼ مطللاً، نسب إ  ظاهر النهاية، لكن ثبً ر وعه عنه يف غ ها.

حملّلق الثاين الذي قاؿ به، ومل يل صر على الب حىت وادلشهور بني علمائنا  عدـ ثبوت ادللب ابدلعاطاة، بمل مل جند قائاًل به إ  زماف ا
 .(1)(نسبه إ  األًناب

 األقوال القبع يف املعاطاة حقب )الفقه(
 األقواؿ يف ادلعاطاة سبعة وبعبارة أخرى ألثر إجيازاً ووضوحاً مع إضافة قوؿ سابع  )

، قاؿ به ادلفيد )قدس سرم( ومجع من احملللني ادل رخرين.1    إفامه ا ادللب الالـز
، لما عن الكرلي )قدس سرم(.2    وادللب غ  الالـز
، مهوف ما سوام، ومرامهم و ومه اللفظ يف ادلساومة، مهوف ادلبايعة.3    وال فصيمل بني ما لاف الداؿ على الرتاضي اللفظ، فملب الـز
 ال صرفات حىت ادل وقفة على ادللب، لما عن الشهور.  وإابحة مجيع 4
   وإابحة غ  ادل وقفة على ادللب منها، لما عن حواشي الشهيد )قدس سرم(.5
   وعدـ إفامه ا حىت اإلابحة، لما عن  اية الشيخ )قدس سرم(.6
   وأ ا معاملة مس للة تفيد ادللكية، لما عن الشيخ الكب  )قدس سرم(.7

 .(2)اؿ إ  األمهلة هو األوؿ، لما سيريت(وأقرب األقو 
 إيضاحات

أقوؿ  توضيح اللوؿ الثاين حسب الشػيخ والثالػيف حسػب الفلػه  انػه لثػ اً مػا تسػبق ادلعاملػة مفاوضػة ومسػاومة وملاولػة إا ي فاوضػاف 
يات لرف يلوؿ له بعين الدار مبليوف فيلوؿ  ال بمل مبليوف ونصف وي لػاو  الف حػىت ي فلػاف علػى مليػوف وربػع قبمل البيع على السعر واخلصًو

مثاًل فهذم مفاوضة وليسً بيعاً إا ليسً إنشا  بمل رلرمه طلب من هذا الطرؼ ووعد من ااؾ الطرؼ مث بعد الب جيػرنف العلػد قػواًل أو 
ادلعاطػاة الالحلػة تلػع  علػى مػا تراضػيا عليػه، فهػذا ال فصػيمل يػذهب إ  ا مػا لػو الػرا مػثاًل لفػظ البيػع يف ادلسػاومة فػافالػب مبنيػاً  معاطاةً 

اما إاا مل ي لاوال ومل ي ساوما مثاًل أو تساوما ال ابللفظ بمل ابإلشارة مػثاًل مث أوقعػا ادلعاطػاة ف فيػد  الالـزمبنية عليه ف كوف بيعاً ف فيد ادللب 
 ذا مػػن األقػػواؿ يف ادلعاطػػاة أتمػػاًل(.ادللػػب ادل زلػػزؿ، وهبػػذا البيػػاف، لػػو قصػػدم ادلفّصػػمل، ال يبلػػى رلػػاؿ إلشػػكاؿ الشػػيخ عليػػه بػػػ)لكن يف عػػّد هػػ

 (3)ف رممل
ة علػػى ادللػب لال صػػرفات الناقلػػة  فػػفادل وق  اللػوؿ الرابػػع واخلػػام  فهػو اف بعػػم ال صػػرفات م وقفػة علػػى ادللػػب وبعضػها ال حوامػا توضػػي

عاطػاة تفيػد إابحػة مجيػع ال صػرفات فػاللوؿ الرابػع يػرى اف ادل ،وهب ها إا ال بيع إال يف ملب وال ع ػق إال يف ملػب لمػا سػبقوع لها لبيعها 
أو  ال بولالػػةٍ  إابحػػة ادلالػب لػػه الػبالػػب إا يسػ نيمل يف نظػرم اف يبيػػع غػ  ادلالػػب  ػرمه  اسػ نالةامػػا حػىت الناقلػة امػػا اللػوؿ اخلػػام  فػ ى 

 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرينتعا . وللبنيف ًلة إباف هللا (4)((ََل بَاْيَع ِإَلا ِفيَاا ََتِْلكُ ))غ  ًنيح شرعاً لورومه  أو يرى انهوالية، 
ُ ِبَبيْ ))  عليه السالـقاؿ اإلماـ الصامهؽ  ٍا َأَحبا ِإََل اَّللِا  تَاَبقُُّم الراُجِل يف َوْجِه َأِخيِه َحَقَنٌة َوَصْرُف اْلَقَذى َعْنُه َحَقَنٌة َوَما ُعِبَد اَّللا

 .(188ص 2الكايف، ج) ((ِمْن ِإْدَخاِل القُُّروِر َعَلى اْلُاْؤِمنِ 
                                                           

 .39-37ص 3الشيخ مرتضى االنصاري، ل اب ادلكاسب ط تراث الشيخ األعظم، ج (1)
 .58ص 1هػ، ج1411قم،  –السيد دمحم احلسيين الش ازي، الفله/ ل اب البيع، مؤسسة الفكر اإلسالمي  (2)
 أحداًا تفيد اللزـو واألخرى اجلواز.  لكنو مله وهو اف لليهما معاطاة الح ماؿ و ه آخر يف أت (3)
 .247ص 2هػ، ج1415قم،  – عليه السالـابن أيب مجهور االحسائي، عوايل الآللئ، مهار سيد الشهدا   (4)


