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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على حممد وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة اهلل يف األرضني، واللعنة الدائمة على 

 أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 البيع
(2) 
 :اهتهوجوه الحاجة الى تعريف البيع ونظائره رغم عرفيته وبد

 ز المجملالتعريف ُيجلي المرتك   -3
حزدوه  ورززرائطه، ويزراه بزال عرين بزامنص والفصزز  او  بعز  هزبهم يف امملزة، اف يف قزد يكزون هبهمززا   كز ان املرت  الوجـه االو:: 

، 2(ه والنظزر ييزهكمزا سزي حب   ز  - 1والبيز  وامللزم هنهزا - ان قي  بعزدم ووزوه امزنص والفصز  يف االع باريزا ) او مبا يشبهها اخلاصة
  حتديد  وتوضيحه.

حتبزيص العزني وتسزبي  )الوقزن وهزو  تعريزن يم ال : اذا رم يف صحة وقن املنفعة او أهعي مشول االطالقا  لزه يزان الروزول اى
 وقفها النه ليص وقفا  ب  اليكون اطالقه عليه االجمازا . انه اليصح لينف  يف نفي ذلم يي فر   (املنفعة

هباهلزة املز من بزامل من اذ نفزي الزبع  كوعزا بيعزا  بز  اهعزى انزه هعاهلزة وديزدة ، وسزي حب  )املقايضة( ه ال  وهووكذلم لو رم يف 
هزز  هعززو  ان املززال يززراه بززه قسززيم املزز من وقززد  (مبززال)او  (متليززم عززني مبنفعززة)  ززه ، يانززه قززد يسزز ند يف النفززي اى تعريززن البيزز  بانززه 

وسززي حب  –ل عينززا  او هنفعززة  مو  مبززال هزز  تعمززيم املززال اى كزز  هززاي   (هباهلززة هززال)يف املصززبا، ، بززز اى تعريفززه، كمززا يسزز ند يف االابززا  
 تفصي  الكالم باذن اهلل تعاى .

 االشكا: بان التعريف اما غير مفيد فهو لغو واال فيلزم الخلف
ف نفسه يكيزن يكزون ال عريزن هايعزا  لالدزام هون ريئا  على املعر   يانه الي يدال عرين ان كان عرييا  وبالروول لالرتكاز اليقا: : 

الفزر  ان الفزاا املعزاهال  عرييزة واال كزان  ، اذعليزه املزداركزان   وان مل يكن عرييا  ومل يرو  ييه لالرتكاز مل يكزن حةزة وال ،فاملعر  
 خلفا .

 مجملللفي التفصيل  ةالجواب: الفائد
وبال حليز  وال زدبر بظهزر تفصزيله  3يزان املفص ز  هنطزو  يف ا مز  ؛مجزال وال فصزي االركال باال    حيخن ار الشق االول و  اذ يقا::

اال تززر  ان )ال نززاق ( هفهززوم عززريف وهقززي هززن اوضززح املفهوهززا  اال انززه ؛ هروعززا  حلزز  االدززام عكززص هززا لززو ابقززي علززى امجالززه ييصززلح
وال سزعة باحلزاا االحتزاه يف الرتبزة وان كزان االصزح اهراوزه  بز )ب فصي  املرتك  امجاال  يف الذهن هنه وتشزيي  رزرائحت حتققزه ال مانيزة 

يبزذل امهزد ت ضح حزدوه  وككزن احلكزم علزى ك زا هزن املصزاهيق باعزا هنزه او هزن ال ضزاه او ال يزالن  زا لزو مل  (يف وحدة املوضول
   .ال شيي  وتفصي  املرتك  امجاال  يف الفاا هس وعبة ملا اهكن الدقيق اماه  املان  ال عرين على وض 
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هززا ال بززاهر يززان املعزز  احلقيقززي وان كززان هرتكزز ا  يف االذهززان وكززان ال بززاهر هروعززه ننظززا هايقززال يف عالئززم احلقيقززة وا ززاز وه اوهززذ
اى انزه هوضزول لزه واال ال ح ةزا  اى  نصز الروول اى املرتك  ، اال انه عرب هراوعة الذهن وحتلي  هد  سبق املع  هن حاا اللفز  

 ينة ي دبر ويدا .القر 
 االستدال: النزاع ومركز   التعريف يحرر محل   -2

– وتشزيي  حمز  النز ال يف صزور حدوازهيانزه ككزن حتريزر  ،وب حديد املرتك  واملع  العريف يف قالب الفاا هعلوهةالوجه الثاني: 
بز  واالهزم انزه  ،قزد يظهزر ان النز ال لفظزيو  ،حمز  واحزد او عدهزه علزىوروه النقزا  واالخزذ والزره  تبعا  لزذلم وسي ضح –وهي ك اة 

حتديززد هعزز   :مزز ال  ي ززدوه  وانززه يسزز دل علززى هززاذا او ينفززي هززاذا   املوضززول   ،ي ضززح للفقيززه يف هقززام االسزز نباط –ويف رتبززة سززابقة  –
مبزا ازا  تنزايف املزدلولني)او هزو  (نزاق  او ال ضزاه الداللزة وهقزام االابزا  علزى لزو ال او االهلزة  سزب تنايف الزدليلني))ال عار ( وانه 

، يانززه يكززون الززدليالن احلززاكم وا كززوم  ززا  (مبززا اززا هززدلوالن للززدليلني تنززايف املززدلولني)اف تنززايف املزز هيني يف حززد ذا مززا او انززه  (اززا
الرززم )ذ هزز ه  وهفززاه ويكونززان ه عارضززني علززى ال ززا  ا ه عارضززني علززى االول اذ التنززايف يف هقززام الداللززة لشززارحية احززداا لالخززر،

بركعززة االح يززاط او نظائرهززا يف  ه عززار  هزز  احلكززم علززى الشززاك بززبطالن الصززالة او بالبنززاء علززى االك ززر ووربهززا ( هزز ال  لك ززا الشززم
وكذا وووب الصوم وان تضرر ه  هفاه الضرر لو لوح  امل ه  مبا هو هو ، واها ال عرين ال الث يانزه هلحزق بزاالول  ،الصور ال سعة

 . ي دبر.كمحلا يف
 ببن وضع البيع للمسإصحة التمسك باالطالق المقامي على الصحيحي  -1

 هوضزززول –هززز ال   – بانزززه البيززز  يف تعريزززن صزززحة وعزززدم صزززحة ال مسزززم باطالقزززا  االهلزززة ، يزززان علزززى القزززولالوجـــه الثالـــ : 
ال مسززم بززاطالا )احزز  اهلل البيزز ( صززحة  :ي فززرل –علززى االح مززالني  – للمعزز  املصززدرف او للمعزز  االسززم هصززدرف ب افللمسززب  

اسز ناها  لالطزالا  وذلزم ، حىت بناءا  على الوض  للصزحيح سببي ه أو لهاهر او  قيديةللشم يف  -أف البي   – لد  الشم يف حتققه
داقية لعززام يف الشززبهة املصززل لالجيززاب و القبززول النززه هززن ال مسززم باو وعززدم صززح ه علززى القززول بززان البيزز  هوضزز ،املقززاهي ال اللفظززي

 حينئد .
يزان )احز  اهلل  (اف متليم عني مبال او هباهلة هزال مبزال) 1وتوضيحه: ان لف  البي  لو كان هوضوعا  للمسبب وهو النق  اخلاص

مل يذكر الشارل العربية هز ال  كشزرط يف اسزبابه )اف اسزباب  وحيث ،مبال عني   ك  متليم    –تكليفا  ووضعا   –البي ( يفيد وواز ونفوذ 
– قيززد هنززاك لززو كزانيالقززاء احلكززم للعبزاه للعمزز  بزه ذلززم علزى عززدم اع بززار  العربيزة رززرطا  النزه كززان يف هقزام  هل   2(مبعزز  النقز البيز  

 لكان عليه ان يذكر  وحيث مل يذكر  هل على انه اليع رب . ، عهب املووب حلكمه الذف رر  يف املسب   -كالعربية واملاضوية يرضا  
 خذ والره ييه.لذلم واال وسي حب تفصي   

يصززح ال مسززم بززاالطالا يانززه هززذا كلززه علززى القززول بالصززحيح اف بوضزز  الفززاا املعززاهال  للصززحيح هنهززا ، واهززا علززى االعززم 
   لصدا العقد واالجياب والقبول على الفاسد ايضا  على هذا املب . اللفظي يف صور  الشم يف ررط او قيد هطلقا  

 له الطاهرين.وللحدي  صلة وصلى اهلل على محمد وآ
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