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

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

 سائر األقوال واحملتمالت يف املعاطاة
 ، ىناك أقوال أو زلتمالت أخرى يف ادلعاطاة:ادلاضية عةإضافة لألقوال السب

 التفصيل بني النقد وبني األنواع الثالثة األخرى -8
لني  اسنيتناةاً الثامن:  التفصيل بنيني الندنيد وبنيني النسنيياة والس نيللم واللنيايل ابللنيايل، فتانيري ادلعاطنياة يف األول ةون الةال نية األخنيتة، ًو

نينيللم إىل اننينيو ال حتقدنينيع ادلعاطنينياة  وضنينيو  نينيحسنينيه ىنيني ا  –عاً يف الةال نينية األخنينيتة إً ال يو نينيد يف النسنينيياة والس  ادلعاطنينياة ألننينيو يعطينينيو  – لادلفص  
ين اخلرب  ةالً نسياة وال يدفع لو اآلخر ادلال اآلن لتلون  عاطاة وإمنا حتقدع ادلعاطاة الحداً بدفعو الةمن لو، للنو خالف ادلشهور ال 

 .خلرب وأخ  ادلشرتي لوحني ةفعو ا يرون حتدع ادلعاطاة  ن
اك أيخ ه، وللنو واضني  النيوىن   ةالً  ازاخلب  ( ألن نسياةالس للم و الوقد يدفع ى ا اإلشلال بتقدع ادلعاطاة فيهما ) يدفع لو اخلبز ًو

لنيو نصنير إً ادلعاطاة  فاعلة وادلفاعلة حعين صدور  بدأ االشتداق  ن كل  نهما ال صدوره  ن أحدمها ووقوعو على اآلخر لوضنيو  اننيو 
الضنيرب صنيدر  ضنياربو  ضنياربو اسنيتناةاً إىل انزيد عمراً ونصر عمر زيداً أو ضربو وضربو كان  ضاربة و ناصرة، أ ا لو ضنيربو فنيال يدنيال 

نيأل ال يلفي يف صدق ادلعاطاة صدور اإلعطاء  ن أحدمها ووقوعو على اآلخر أي فانو  ن أحدمها ووقع على اآلخر! ك ل  ادلدام    خ 
والفنينيرا اننينيو يف النسنينيياة   يعنيني    ،الطنينيرفنيىنيني ا ابب اإلفعنينيال ولنينييمل ابب ادلفاعلنينية بنينيل النينيالزم فيهنينيا صنينيدور اإلعطنينياء  نينين فنيني ن  ؛لنينيواآلخنينير 

 ادلشرتي ابلفعل شيااً ويف الس للم   يع   البائع شيااً ابلفعل.
 كيفية تصدير املعاطاة يف النسيئة والسََّلم والكايل ابلكايل

نينيللم والنسنينيياةوالصنينيقي  يف اانينيواب ان يدنينيال: ان ا لنيني  ألن ادلعنينيا الت مبانينيرة حسنينيليمو اخلبنينيز وحسنينيلمو  ننينيو دلفاعلنينية حاصنينيلة يف الس  ، ًو
وإن   اعتبارية والتدابل بني ادلالني حاصل ابلفعل يف أفع االعتبار إً البيع  باةلة  ال مبال وقد ابةل البائع خبزه بفلوس اآلخ  اعتباراً 

مبدتضنينيى ادلعاطنينياة ولنينييمل ركنينين ادلعاطنينياة نفسنينيها إً ركنينين البينينيع، و ننينيو ادلعاطنينياة،  وفنينياءٌ الحدنينياً ىنينيو  ةفنينيع ادلشنينيرتي ادلنينيال لنينيو فنينيان   ،حنينياالً يسنينيتلمو 
 فهو وفاء الحع للبيع و ن  دتضياحو ال انو ىو ىو. العوضني الن والتدابل بينهما وا ا حسليمادلا

فنينياأل ر كنيني ل  إً هليلنيو إبي اخلبنينيز وقنينيع  دابنينيل بنيل حنينيو لنينيو قلننيا ابن البينينيع ىنينيو ادلباةلنينية بنيني التمليلنينيني،  دابنينيل ادلباةلنينية بنيني ادلنينيالني، 
 وإن كان حسليمي لو  ستدباًل.ً يت حااًل ادلال يف  وت ل لهليلي إبه ادلال حااًل إً 

ًكنينيرشه أشنينيار السنينييد الوالنينيد وللنينين بتعلينينيل آخنينير قنينيال: ) ردصنينيوإىل  وىنينيي ينينيري يف كنينيل األقسنينيام األربعنينية:  نينين الندنينيد، والنسنينيياة،  نينيا 
ايل عننيد العدنيالء الني ين ووزوننيو، لوضنيو  أن  عيارىنيا عنيدم و نيوة اللفنيا  نيع العطنياء، أ نيا حعايلنيو أو   يلنيو فنيال والسلف، واللايل ابلل

 .1رب  ذلما ابدلدام، فما يظهر  ن بعضهم  ن  ربن اللالم حوذلا يف األول فقسه، غت ظاىر الو و(
 املراد ابلكايل ابلكايل احملرم

يف الللنيي، ا نيا يف  امني نهل يف اللايل ابللايل وان اللايل ابللايل ىنيو اشنيرتاأت  خنيت كنيل ًىه مجع  ن الفدهاء إىل التفصيتنبيه: 
 عيننينية  دابنينيل  بلنيني   عنينيني  خنينيار ي،  نينيع اشنينيرتاأت  ختمهنينيا فلنينييمل  نينين اللنينيايل ابللنينيايل وىنينيو صنينيقي  لنينيدى  وبينينيع بضنينياعةاألعينينيان اخلار ينينية 

م العوضني بعد العدد لو   يشرتأت التأخت؛ فال ووز للل   نهمنيا وه على ادلتبايعني حسلي "1 سألة: "ىؤالء، قال يف وسيلة النااة )
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 التأخت  ع اإل لان إال  برضا صاحبو؛ ف ن ا تنعا ا ربا، ولو ا تنع أحدمها  ع حسليم صاحبو أ رب ادلمتنع. 
سنيليم لعنيدم حسنيليم صنياحبو ولو اشنيرتأت كنيل   نهمنيا  خنيت التسنيليم إىل  نيد ة  عي ننية  نياز، ولنييمل للنيت  شنيرتأت التنيأخت اال تننيا  عنين الت

يف األعينيان اخلار ينية، وأ نيا يف الللنيي  -2) : نهمنيا(وقال السيد اللبايلاين زلشياً على قولو )ولو اشرتأت كل   .1ال ي اشرتأت التأخت(
 .2فاشرتاأت  خت كل  نهما يو ه أن يلون بيع اللايل ابللايل وىو ابطل(

 ان املعاطاة تنصّب على اجلامع بني العقود -9
سنينيابداً وشقشنينينا فينينيو الشنينيييف  فصنينياًل يف ةعنينيواه اال تننينيا ، ان يدنينيال: ان ادلعاطنينياة ) طلدنينياً أو يف  هوشنينييدشوىنينيو  نينيا احتملننينياه التاسععع: 

على ااا ع بني البيع والصل  واذلبة ادلعو ضنية..  حنصه   رحلز البعض أو   يلن ًل  ك ل  فه ا ىو  ن صورىا اليت ميلن قصدىا( 
ولعلنيو أي(( فتفينيد أصنيل ندنيل ادلنيةمن  –ي (  ةاًل )وإن ار ى احملدع االصفهاين خالفنياً للانيواىر اننيو لنييمل  نيا ع اخل وااا ع ىو )التسل

 :بو وهوقد أ بنا عن إشلال االستقالة  ،وفصوذلا دابل ندل الةمن ةون حلاظ خصوصيات أنوا  ادلعا الت 
نينينياً علنينيى اصنينيالة ادلاىينينية( للنينين ًلنيني  ال ونينيري يف االعتبنينياربت  نهنينيا: ان اانينينمل وإن   يعدنينيل ان يو نينيد إال بفصنينيل علنينيى  نينيا قنينيالوه ) ب

 –ةون فصنيل  –وىنيو اانيا ع احلديدنيي اخلنيار ي  –و نيوة  نينمل  الواحملنيو نها ادلعا الت إً ال  نمل ذلا وال فصل بل ىو رلنيرة حشنيبيو 
 . نزلتهما لينز   ا ةون  –وىو  ا بو الشيء ىو ىو أو  ا بو فعليتو 

ال و وة اانمل ةون الفصل ال حلنياظ اانينمل ةون الفصنيل وىني ا ىنيو ادلتقدنيع يف ادلتعنياطيني ويف  طلنيع و نها: انو سل منا: للن احمل
ال بشنينيرأت عنينين غرضنينيو اانينينمل وان الفصنينيل ال  دخلينينية لنينيو فالحنينيا اانينينمل  عزلد  نينياالعتبنينياربت )أي ادلملنينين حتددنينيو( إً حينيني  الحنينيا ان 

ةار  نيدار اننيو بفصل فانو ال يضر بشنيمول احللنيم لنيو إً  لحفص  ا  همول ا فانو  و علو  داراً ألحلا و ةون حلاظ فصل خاص الفصول
ل  كما لو قال: إي اء احليوان نو ، اانمل ادلو وة  ع كل  و وةه ةون فصل  – حسه ادلد عى – يعدلفان احليوان وإن    ،حرامًو

 .هؤ إي افمن حي  ىو حيوان حيرم  )احليوان(ىو عليو  دار غرضو  ال يالناطع أو الناىع أو الصاىل أو الزائر للن  وضو  حلمو 
 حسليطو على التصرفات. :وىوبل وبينها وبني اإلابحة وشبههما، : للمتعاطيني قصد ااا ع بني البيع والصل  مادلداويف 

ْوفُععوْا أَ )للننينيو غنينيت ذم إً  .ابلعدنينيدفيانينيه الوفنينياء  3(َأْوفُععوْا اِبْلُعُقععودِ )وقنينيد سنينيبع اننينيو إًا    ًلنيني  فاننينيو يلنينيون صنينيلرى حشنينيملها كنينيربى 
إً أوفنيوا  فانيائزاً الوفاء ابلعدد على  ا ىو عليو إن الز نياً، كنيالبيع وادلزارعنية، فالز نياً أو  نيائزاً، كالوكالنية وادلضنياربة،  و وبيفيد  (اِبْلُعُقودِ 

ا بنيل حدنيول الوكالنية كمنيا و وب الوفاء بعدد الوكالنية أي لزو هني (َأْوُفوْا اِبْلُعُقودِ ) ن احملمول واحملمول ال يتصرف يف ادلوضو  ل ا ال حفيد 
 ىي عليو ف  هبا وىي  ائزة فأبدها على  وازىا.

يسنيتقيل  (َأْوفُعوْا اِبْلُعُقعودِ )العدنيد )ادلعاطنيا( أو اللفظنيي( علنيى اانيا ع بنيني النيالزم واانيائز )كنيالبيع واإلابحنية( فنيني نصه  إويف ادلدام إًا 
 فتدبر  يداً. ف  بو على  ا ىو عليو فال يلون الز اً. حفيدإفاةهتا لزو و بل 

 اهنا تفيد حق االختصاص -ٓٔ
 ن حطرق لو، وىو فوق اإلابحة، لوضو  ان ادلعا لة  ع البدلي لو كانت  عاطنياة فاهننيا  أرل اهنا حفيد حع االختصاص، و  العاشر: 

و  ننينيو، وكنيني ا احلنينيال يف علنينيى الدنينيول هتفاةهتنينيا اإلابحنينية ال حفينينيدىا رلنينيرةًة بنينيل حفينينيد حنينيع االختصنينياص أيضنينياً ولنيني ا لنينييمل للنينيت ادلالنيني  ان ينتزعنيني
الضيافة فاهنا وإن قلنا ابهنا إابحة للن الطعام ال ي أ ام الضيف لو بو حع االختصاص فال يص  لللت انتزاعو  نو وإن ص  للمال  

 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين      ادلضيف اسرت اعو. فتأ ل
ِ ا)): عليو السالماإل ام زين العابدين قال   2اللايف، ج) ((ْلَفُخوِر الَِّذي َكاَن اِبأْلَْمِس نُْطَفًة ُثَّ ُهَو َغداً ِجيَفةٌ َعَجباً ِلْلُمَتَكّبِّ
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