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 بسم اهللا الرمحن الرحيم
احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهللا يف األرضني، واللعنة 

  الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهللا العلي العظيم
)٣٤٣(  

  هو ما نطرحه يف ضمن مطالب: لْبيعأَحلَّ اللّه االبحث التاسع يف فقه اآلية الشريفة  -٩
  هل البيع اسم للسبب أو املسبب أو التسبيب؟

  ان املراد بالبيع هل هو السبب؟ أو املسبب؟ أو التسبيب؟ أو انه جممل؟املطلب األول: 
  لفظ بعت واشتريت مثالً. :فالسبب هو -أ

أو غريه مما سيأيت، فهل مقصـوده جـل    (مبادلة مال مبال) على ما نقله الشيخ عن املصباح، :واملسبب هو -ب
أي أحلّ مبادلة املال باملال وهو النتيجة احلاصلة من بعت واشتريت؟ أو املـراد املعـىن    أَحلَّ اللّه الْبيعوعال من 
  ان تقول: بعت ويقول: اشتريت؟ أو املعىن الثالث وهو: انه تعاىل أحلَّ األول وهو

لفظ بعت إىل مبادلة مال مبال، وذلك ألن التسبيب بأمر إىل أمر آخر قـد   ان تتسبب مبثل :وهو ،التسبيب -ج
فكالتسـبيب   :اما األول فكالتسبيب إىل مبادلة املال باملال بالربا املعاملي، واما الثاين :يكون حراماً وقد يكون باطالً

، فهـل  املنجز، للنقل (املستقبلي) وكالتسبيب بالبيع غري أنت حرة أو أنت منفصلة فانه باطل مثالً إىل الطالق بقوله
عيالْب لَّ اللّهأَح م التسبيب إليـه بقولـك   يراد به انه أحل التسبيب إىل مبادلة مال مبال بقولك بعت مثالً وحر

  من احلنطة بكيلوين رديئني منها؟ اًجيد اًأقرضتك كذا على ان ترجعه يل مع كذا أو بقولك بعتك كيلو
  ة جمملة من هذه اجلهة، فهذه أربع احتماالت ولعلها أقوال أيضاً.وقد يقال: ان اآلي -د

  حمتمالت (املسبب) مخسة:
  ان (املسبب) يراد به أحد األمور التالية: على األقوال واالحتماالت: املطلب الثاين:

  .حقيقةً مبالٍ مبادلة مالٍ -١
  اعتباراً. مبالٍ مالٍ ةمبادل -٢
  أحد طريف اإلضافة مبثله. تبديل ملكية مبلكية أو تبديل -٣
  نقل املال للغري. -٤
هو البيع، مث  اعتبار املتبايعني: كما يف فقه الصادق، ويعين: ان اعتبار املتبايعني نقل كل منهما ملكه إىل اآلخر -٥

عني يلحقـه ان  أو بالسكوت ألن بناء العقالء عليه فهو اعتبار لشخص املتباي أَحلَّ اللّه الْبيعالشارع ميضيه مبثل 
العقالء يعتربون اعتبارمها (وفق شروط خاصة) صحيحاً مث الشارع اعترب كل ما اعتربه العقالء يف املعامالت صحيحاً، 

  إال ما أخرجه بالدليل اخلاص. ،كذلك
كتابه يف دار ليست بيعاً بل البيع هو املبادلة االعتبارية إذ لو وضع  ةالتكويني ةإذ املبادلة احلقيقي ؛غري حمتمل واألول
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عمرو فوضع عمرو ساعة أو ماالً يف يده فانه بنفسه مبا هو مبادلة تكوينية ليس بيعاً ما مل يصحبه اعتبار النقل املتبادل 
  فان املبادلة احلقيقية أعم من كوا صلحاً اعتبارياً أو بيعاً أو إباحة طرفينية.. اخل ؛للملكية

لو نقل إىل الغري ملكيته من دون مقابل ملا كـان  مبعىن انه إذ البيع ليس نقالً من طرف واحد  ؛والثالث غري وارد
  بيعاً بل هبةً مثالً.

والفرق بني مبادلة املال وتبديل امللكية قد فصلناه أول البيع وإمجاله انه اختلف األعالم يف ان حقيقة البيع مبادلـة  
الشعاع الرابط بينه وبني العني فأنقل ملكييت هلذه الدار إليه مقابـل ان   أي )تنيامللكي(العوضني أو مبادلة أي  )املالني(

ينقل ملكيته له وانه ما هو؟ماله إيل، نعم كل منهما يستلزم اآلخر إال ان الكالم يف حقيقة البيع ومصب  
أَحلَّ حال املعاطاة وان بل الكالم كله متهيد لفهم  ،وليس الكالم اآلن يف احملاكمة بني األقوال إذ قد سبق ذلك

عيالْب اللّه يشملها أم ال؟  
  املبادلة اما تكوينية أو اعتبارية

اما مبادلة حقيقية أو مبادلة اعتبارية واملعاطاة إمنا هي مبادلة حقيقيـة   –وكما ظهر  –ان املبادلة  املطلب الثالث:
  تكوينية فكيف ميكن القول باا هي البيع؟

  كان أمساً للسبب، دون املسبب املعاطاة بيع إذا
(لكن إمنا تكون مصداقاً للبيع املذكور فيها، إذا كان مبعىن السبب ال املسـبب،   ولذلك قال السيد الوالد 

  .)١(لوضوح أن املعاطاة ليست مسبباً، وإمنا هي سبب)
كاللفظ، سبب للنقل واالنتقال ان البيع يف اآلية الشريفة إن أريد به السبب انطبق على املعاطاة ألا،  :وتوضيحه

واملبادلة االعتبارية، فكما ان اللفظ أمر تكويين لكنه سبب للنقل واالنتقال االعتباري، فكذلك املعاطاة أمر تكـويين  
  هو سبب للمبادلة االعتبارية.

ـ    ريف اإلضـافة  واما إن أريد به املسبب أي (أحلَّ اهللا البيع املسبيب أي مبادلة مال مبال االعتبـاري أو تبـديل ط
والتكويين (املعاطاة) ال يكـون   ،) فال ينطبق على املعاطاة إذ املعاطاة مبادلة تكوينية وليست مبادلة اعتباريةةاالعتباري

املبادلة االعتبارية هي البيع بناء على انه موضوع للمسبب) فهل من خمرج؟ سيأيت غداً بـإذن  إذ مصداقاً لالعتباري (
  اهللا تعاىل.

  على حممد وآله الطاهرينوصلى اهللا 
  

ولَا ليفْتح علَى عبد  ،ما كَانَ اللَّه ليفْتح علَى عبد باب الشكْرِ ويغلق عنه باب الزيادة :قال أمري املؤمنني 
ةابالْإِج ابب هنع قلغياِء وعالد ابا ،بب دبعل حفْتيلَا لوةرفغالْم ابب هنع قلغيو ةبوالت ب   

                                                             

 .٦٢ص ١السيد حممد احلسيين الشريازي، الفقه/ البيع، ج )١(
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