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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العاملني، والصبلة والسبلم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

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

 ئةظاهر الشيخ عدم جراين املعاطاة يف السََّلم والنسي تتمة:
ببَلم والنسببيخلة  وببرم  سببليمه ا بببق و سببلمه  نببه  بهمببا ي يفنبب   سببب ) اوالصببيفيا يف ا ببواب ان ينببال) ان املفاعلببة حالببلة يف السة
ل اإلنشاء الفعلي للمعاطاة، وذلك ألن املعا بلت اع بارية وال نابل بني املالني حالل ابلفعل يف أ ب  االع ببار إذ البيبب  باملبة  بال  با

ب املشبيي املبال لبه الحنباً هبو و باٌء  ن ابى املعاطباة ولبي   ْبّن مَ إائب خببق  بفلبوس اذخبع اع بباراً وإن ت يسب لمه حبااًل،  بوقد ابمل الب
 ركن املعاطاة نفسها إذ ركن البيب، و نه املعاطاة، املاالن وال نابل بينهما وا ا  سليم العوضبني  هبو و باء الحب  للبيبب و بن  ن ابيا ه ال

 .(ٔا(...انه هو هو
وت يناقشه مما يس ظهر  نه  ننله عن البعض حيث  سر املعاطاة ب فسري قدس سر ونايف) لعل هعا ال فصيل يس فام  ن الشيخ 

مجاعة) أن يعطى كلٌّ  ن اثنني عوضاً عّما أيخع   ن  ااعلم أّن املعاطاة على  ا  ّسره) انه ار اا ، قال) االكبلم يف املعاطاة
، ويف السةَلم إمنا أعطى املشيي املثمنَ  يخلة والسةَلم عن كوهنما  عاطاة إذ ت يعِط يف النسيخلة إال البائبُ  ظاهر  إخراج النس (ٕااذخر(
 .الثمن

 وجهان لتصوير املعاطاة يف السََّلم والنسيئة
اهر ان  بنبباهم ان إال ان ينبال) ابن املعاطبباة   يفنب  الحنبباً عنببد  سبليم الببثمن يف النسبيخلة وعنببد  سببليم املبثمن يف السببلم، لكبن الظبب

ببَلم ولبي  اهنببا دببدث الحنبباً ولببعا  ي بب  اذ ر  ببن  املعاطباة دببدث  ببن حببني  سببليم املببثمن يف النسبيخلة و ببن حببني  سببليم الببثمن يف السة
 أبحد وجهني)  (ٗاوميكن  وجيه ذلك ،وال   أخر عن اإلعطاء الثاين (ٖاحيث اإلعطاء األول

   أ ل لشرط امل أخر، على حس   صويرا ه.األول) ان اإلعطاء الثاين  ليفوظ بنيفو ا
ظبر   ههنبا ونابيف) ان الق بان ،الثاين)  ا لران إليه يف الدرس الساب   ن أن ال نابل حالل ابلفعل بني املالني يف أ   االع ببار

وإال ل غبري املوضبوع  لبم  ماً  برطاً و فبرّ أو ماً، نظري  ا ذكبرو  يف االس صبيفاب  بن ان وجهبه كبون الق بان ظر باً ال قيبداً  بطراً ولي   فرّ 
حببني يكببن امل ببينن نفبب  املشببكوح  لببم يصببا االس صببيفاب، وكببعلك املنببام  ببان الق ببان ظببر  إلعطبباء هببعا وإعطبباء ذاح وقببد اج معببا 

 .اإلعطاء األول يف أ   االع بار  ند لوحظ إعطاء الثاين لؤلول ابلفعل
ال ببد  بن  نشبٍب ببه  –علبى األلبا  – ببد  بن  بِأز أياباً أو وال ي وهم  بن ذلبك ان دبرم الليفباظ والرضبا كباٍ  يف العنبد ببل ال

( يف البيببب اللفظببي هببو ابعبب( وا ببيي(( ويف املعاطبباة هببي نفبب  علببى املبببخ اذخببر واملنشببب اأو املببأز ،ي يفنبب  إدببام املعا لببة اع ببباراً 
املثمن و سلم الثمن إنشاء للبيب والشراء  عاً  ا ا يف النسيخلة  يكون  سليم  نشب،أو  ا  أزم موموعهال سليم للمثمن وال سليم للثمن 

 ومتليك اذخر له الثمن.لآلخر إنشاء متليكه املثمن انه أي 
املببدأ بليفباظ حبال  عنبه با ذكبرو  يف  بث املشب    بن انبه حنينبة يف امل لبب  ابملببدأ كمبا هبو حنينبة يف املننابي  )ويوضيفه أكثبر

ت رغم انه لي  اذن  مسك هبا إذ الفرض ان محل إ ساح العصا عليه  كان حنينةً  لبسه  لو قال) جاء زيد أ   وهو ممسك بعصا   
وكعا لو قال ذه  زيد أ   إىل املدرسة غاضباً أو  ،بليفاظ األ   وهو يف ظر  األ   ممسك هبا حنينةً هو بليفاظ اليوم بل  يكن

                                                           

 .ٗ٘ص ٔهب، جٓٔٗٔقم،  –السيد دمحم احلسيين الشريازي، الفنه/ ك اب البيب،  ؤسسة الفكر اإلسبل ي  (ٔا
 .ٖٕص ٖري، ك اب املكاس  ط  راث الشيخ األعظم، جالشيخ  ر اى االنصا (ٕا
 للمثمن يف النسيخلة وللثمن يف السةَلم. (ٖا
 حصول املعاطاة  نع اإلعطاء األول. (ٗا
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حبباو وإن ال نابببل يف ال عبباطي  لكببن خببر ز ببان إعطبباء الببثمن رحبباً أو وهببو آخببع بيببد ابنببه.. ا .. واملنببام كببعلك  انببه يف النسببيخلة وإن أ
بليفباظ دنب  إعطباء  اذن اإلعطاء للمثمن اذن وللثمن بعد أسبوع، لكن ال نابل بني املالني  صبا نسبب ه اخ لف ز ن االعطائني  ان 
 (ٔاكل  نهما يف ز نه.   أ ل

 عقدا   تمراضاة وليس املعاطاة -ٔٔ
وذلك ألن الظاهر ان  بخ األقبوال  ، نهما وليس( عنداً   كون املعاطاة درم  راضاة و راضٍ ) ان (ٕااحلامي عشر) وهو مما حن مله

والظباهر ان  برامهم اهنبا عنبد يفيبد اإلابحبة  ،ا ببل  يف اهنبا  فيبد امللبك الببلزم أو امل قلبقل أو  فيبد اإلابحبة بعبوض وانعلى اهنا عند 
والياضبي أعبم  بن العنبد ألن العنبد إنشباء  ، براٍض  بن الطبر ني درم د ألبًل بل هيبعوض،  هعا اح مال جديد وهو اهنا ليس( بعن

َأْوفُووا العا ال يشمله  وقد يرضى أحدمها ابن يسكن اذخر مار  ويرضى اذخر ابن يسكن بي ه لكن  ن مون عند  هو  راٍض ال عند
ا عنبد يفيبد هب  لئلابحبة هبو ذلبك  ننبول  االح مبال اذخبر هبو اهنب،  هعا مما حي مل يف املعاطاة ولو قيل ابن  نصبوم  بن ذ(ِِبْلُعُقودِ 

 .اإلابحة ال درم  راض
 ببل يكفبي ا )وقد  ّرق األعببلم ببني الياضبي والعنبد و بن ذلبك  با قالبه يف وسبيلة النوباة ،و ن الواضا ان الياضي أعم  ن العند

 (ٖا...(عا بلت، وال الك ابة، وكعا اإل ارة املفهمة يف غري األخرس.دّرم الرضا النليب  ن الطر ني، وال املعاطاة ا ارية يف غال  امل
 الفروق بني العقد الفاسد والالعقد أو جمرد الرتاضي

ل عن الفرق بني النول ابن املعاطباة عنبد  اسبد اكمبا عبن هنايبة العبل بة( وببني النبول ابهنبا ليسب( بعنبد أس األ اضل مث ان بعض
( وهو سؤال عام البلوى إذ قد ي وهم اهنما واحد  ن حيث األثر إذ العنبد الفاسبد ال أثبر لبه وكبعا اكما هو  ن اى االح مال األخري

 .كان درم  راضإذا ت يكن عنداً بل  
 بني العند الفاسد والياضي مما لي  عنداً، أوهلا ذايت والبنية بليفاظ اذ ر واألحكام) اً وا واب) ان هناح  روقاً س 

يببث الببعات  ببان البلعنبد غببري العنببد الفاسببد ذا ً، ويظهببر ذلببك  بلحظبة حببال األ ببور احلنينيببة  ببان هنبباح أواًل) االخب بل   ببن ح
و عدولببًة( والفببرق واضببا بببني البببيض أو ا ببل  حمصببلةً  ،بيابباً لببيفييفاً اأو سببليماً( وبيابباً  اسببداً وال بببيض اكببا وز  انببه لببي  ببببيض

 .الفاسد وبني  ا لي  بيااً أو لي  خبًل كماء الورم
 نياً) ان العند الفاسد ميكن  صبيفييفه، يف مجلبة  بن املبوارم ب صبيفيا الشبرط املفسبد، عكب  البلعنبد.. ولنمثبل لبه ببثبلث أ ثلبة 

 )ا ىت هبا األعبلم
 .لّا العنداإلكرا   بطل للعند،  لو  قوج( وهي كارهة  كرهة كان عنداً  اسداً، ولكنها لو رضي( ابلقواج بعدها ان  -أ

، وكعا لو ابعه ال   ال غري  اأي املال املغصوب( عن نفسه،  انه عند  اسد، لكن املالك لو أجاز لا ولقوملو ابع الغ -ب
 .عن  الكه، وكعا  طل  الفاوو

كما لرح بعلك العديد  ن األعبلم، وذلك كله عك   ا لو ت يكن   –  ابلبيب بعد زوال اإلكرا  لا ولقوم لو رضي البمكرَ  -ج
دببرم رضببا  نهببا و نببه ابلببقواج  انببه ال ينببب بببه الببقواج  لببو أجبباز وأجببازت الحنبباً ذلببك الياضببي ملببا أ ببام إذ كببان بببل  عنبد وبيببب أو نكبباح 

 البلزم إجراء ليغة العند.
 الكبلم على املباين يف ان اإلجازة كا فة أو انقلة، وعلى  بخ الصيفييفي واألعمي. إبذن هللا  عاىل متاموسيأيت 

 الطاهرينوصلى هللا على دمحم وآله 
يِن َوََلْ يُوْبِغْض َعَلى الدِّيِن َفاَل ِديَن َلهُ اا) عليه السبلم الصامقاإل ام قال   .(1ٕٔص ٕالكايف، جا ((ُكلُّ َمْن ََلْ ُيُِبَّ َعَلى الدِّ

                                                           

 لوجوم إ كالني على  ا ذُكر،   أ ل و دبر. (ٔا
 وال نر ايه. (ٕا
 .ٓ٘ٔص ٖهب، ج3ٖٖٔقم،  –السيد أبو احلسن املوسوي االلفهاين، وسيلة النواة،  طبعة  هر اس وار  (ٖا


