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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
(5) 

 تعريف البيع:
خدد م ضوضددوعام لمحاددام الاددرعية او للمسددائ  الف هيددة أ  هيم العرايددة الدد  فددامللبعددد الفددرا  عددن اوائددد ال عريدد  حدد  

ه وضدا يفيدد مدام ح ي  ده وضعنداه  ددوبه او ببيدا  ر ده ضرورته، البد ضن ال طدر  ا  تعريد  البيدب ببيدا  حدد   هواالصولية ووجو 
 ان ول: 1مام ال مييز عن نظائره لياو  جاضعاً ضانعاً  وضا مييزه
 زابم على العارة الن كرها بنحو الفهرس االمجايل اواًل مث نفص  ضاهلا أو عليها:الف هاء البيب ب عريفام و ف اللغويني عر  
 (المبضبابلة ضال )تعري  املصباح: انه  -3
ا  املبابلددة  والسددر يف تغيددا )ضبابلددة( ا  )تبدددي ( هددو ، (تبدددي  ضددال مبددال)مث املددازا النددائيا : اندده  2تعريدد  االخونددد -8

لبدائب ولديف اعد  عمدوط الطدراني اهدو اداً تبددي  ضدال مبدال كمدا ااعد  الطدراني والبيدب اعد   اعلة وهي تفيد املااركة أي اهنداضف
 .3اليزبي ايضاً  السيد ه ا االشاال اورب

و كمدا سدي م ضندا ا  هد ا ال عريد  ا دا هد  ،يف ضعد  بداب املفاعلدة ههندا بوجيدهوليف بااط احمل د  االصدفهاع عدن املصدباح 
 للبيب املسبيب بو  السبيب اانه ال يصح ايه.

تعري  الادي  )اناداء مليدني عدني مبدال( وسدي م انده ال ينسدنم ضدب ضبنداه ضدن ا  البيدب ضدن ض ولدة املعد  بو  اللفد   -1
 .لني على االن  ال(اتعري  البيب بانه )االجياب وال بول الدن ع دال ي وج ه به عدول جاضب امل اص

 ح ه وسواب ه ضفصاًل باد  اهلل تعا .اوحول لو  هوسي م الاالم حول  مبال( وهو اكرر قرباً ملبناه.انه )مليني عني -4
اضددي ان  ددالاندده ) -5 ( وهددو تعريدد  املبسددوذ وال دد كرة، وقددد زاب عددني ضددن شددغري ا  ودداه بعددولى ض ددد ر علددى وجدده ال  

 4بعض علماء العاضة قيد )واالك ساب(
 (الني على االن  الاالجياب وال بول الد  انه ) -6
 .كما يف جاضب امل اصد  (ن   العني بالصي غة املغصوصةانه ) -7
 ( كما اخ اره السيد الروحاع.اعطاء شيء بازاء شيءانه ) -2

                                                           

 سي م الاالم حول اقسام ال عري  واضاا  جرياهنا ب مجعها يف االع باريام وعدضه. - 1
 3ملااسب رقم حاشية االخوند ع  ا - 2
 6حاشية السيد اليزبي على املااسب رقم  - 3
 / ضابة البيب6املوسوعة الف هية ج - 4
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( كمدا للما ي ضلايدة شديء آخدر او ح داً ضاليداً  آخدر يف ض ابد   دن ن ددي ع د يل زم به البائب ا  ين   :البيب) انه -9
 1يف الوسيط
االبددد ضددن ال رينددة املعينددة يف ضددوارب اسدد عماله يف لسددا  الاددارط، كمددا هددو  اندده ضادد ظ لفظددي بددني السددبب واملسددبب -31

 .املنصور االم برهانه باد  اهلل
 (مبادلة مال بمال)البيع: المصباح : 

 (او ن دد  او...  ياو تبددد)علددى ضدداهو ال ح يدد  ضددن ا  البيددب هددو ضبابلددة  ضبددا –كددبعض نظددائره االتيددة   –وهدد  ال عريدد  
 ؛ال امللاي ني وال املالاني امللاني

 :والعقود كافة على وجود اطراف ستةتوقف البيع 
علددى  -وضطلدد  الع ددد  – ي وقدد  البيددبو ، او اي  ع ددد آخددر، ودلددني اندده توجددد اتددراف سدد ة لدددع وقددوط كدد  بيددب او شددراء

ادددا  )أي املدددرمن و الدددرمن( وهدددي : املل   ،ا  البيدددب ضنصدددب  علدددى أي واحدددد ضنهدددا ضدددورب البحددد  هدددو:وجوبهدددا ب مجعهدددا لادددن 
 االركدا  السد ةائب واملرمن وبني املا ي والدرمن، وهد ه هي االضااة بني البامللاية واملالاا  )أي البائب واملا ي( وامللاي ا  و 

 حسب نوط الع د.   ع د ضب بعض ال غيا يف العنوا يف ك البد ضن حت  ها
 .دل او وا دلني( امللاني با  ين   ضاميلاه ا  االخر وبالعافضبابلة )او تب :وحينئٍ  اه  البيب

ين  دد  ضالددني الددرمن لياددو   أي ا  او هددو ضبابلددة املددالاني بددا  ي حددول ضالددني املددرمن ا  ضوقددب ضالددني الددرمن و بددالعاف:
 .ضالني املرمن )االح  حال االرث ال ي هو تبدي  املالاني(

  ؟اع باري اضايف بني املالني واململوظوامللاية هي اضر  ،هو ضبابلة امللاي نياو 
ضبابلددة ضددال مبددال( وا  صددح كددال )كمددا اع مددد عليدده املصددباح اد قددال   –لاددني والظدداهر مبعونددة ال بددابر ا  البيددب ضبابلددة امل  

 اآلخرين ايضاً اال ا  البيب ليف هبما ضصباً وا  لزضاه ضآال.
)) ا ددا الاددالم يف اندده هدد  ي صدددا  تبدددي  املددالاني، او امللاددني ، او االضدداا ني؟ وضددن  قددال السدديد الوالددد يف الف دده البيددب

ل بددددي    الواضدددح انددده ضهمدددا قصددددا ، ي دددب اآلخدددرا  تل ائيددداً، اد ال ميادددن انفاددداظ احدددد الرال دددة ضدددن االخدددرين ادددا  البيدددب حم  ددد
قصددا تبددي  ولدوظ مبملدوظ ، او تبددي  اضدااة  ، اادا قصدا تبدي  ضالني مبالني وقب االخرا ، وك لني ادا2االضااام الرالث

 ه ا اململوظ هب ا املالني ، وه ا اململوظ هب ا املالني.
لان امل عارف هو الرال  ، وا ا ن ول بصدحة الرال دة، أل  هنداظ شديئني ملدا املالدني واململدوظ ، واضداا ني، اداي ادر  بدني 

 ؟الرال ة يف حصول ال بدي  املطلوب هلما
ضع  تبدي  االضااة ، ضب احد ترايها ، ال يددوهنا ويظهدر دلدني ضدن ضردال انسدانني بيددملا عدوبا  علدى ال خيفى ا   لان

 رأس احدملا بينار واالخر ك اب.

                                                           

 2222باوم  –للسنهوري / ضناورام احلليب احل وقية  22ص -4الوسيط ج - 1
 سيام    ه ا باد  اهلل - 2
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وضن الواضح ا  االضااة ملا كانت اضراً اع بارياً، وهو خفي  املؤوندة ، اضادن اع بدار تبدديلها بةضدااة اخدرع، اهدو كمدا ادا 
 1..(ه ض ولياً حي  تبدلت اضااة امللني باضااة الوالية للوق .وق  املالني ضاله وجع  نفس

 اشكاالت على تعريف المصباح ومناقشات
 و قد يورب على تعري  املصباح اضور:أولان اورب 

ادا  املفاعلدة قائمدة  وهد ا ال عريد  تعريد  لفعد  البدائب واملاد ي ضعداً  ،البدائب ولديف اعلهمدا ضعداً  اعد ا  البيب هو  االول:
أي اندده تعريدد  للع ددد ال عصددوص اعدد  احددد تددريف الع ددد وهددو البيددب، وسددي م وددداً جددواب احمل دد  االصددفهاع ضددب  نيبددالطرا

 ضناقا ه.
 ا  ه ا ال عري  يام  الاراء بنفسه اانه ينطب  عليه. الثاني:

بلددة ضددال مبددال( وال واجيددب بددا  )البدداء( تفيددد ا  ضددا قبلهددا هددو االصدد  واملددرمن وضددا بعدددها هددو ال ددابب و الددرمن اد قيدد  )ضبا
اا   (ضبابلة ضال ضب ضالٍ ) ابدل الباء بد)ضب( با  قال:يصح ا  يطل  دلني على الرمن، ويوضح ه ا اجلواب ضالحظة ضا لو 

 وزاهنما عندئٍ  واحد.
صددلني او احدددملا لددوح  اصدداًل واالخددر تبعدداً اال ا  البدداء تعددني  أا  املبابلددة اعددم ضددن كددو  املبدددلني ضلحددو ني  والحاصــ :

 وال يام  الاراء. باألعمالراع اال ياو  تعريفاً 
 .وللبح  صلة باد  اهلل تعا 

 تنبيه:
مث عداب ا   املندااب هضسد لة اخ صداص املعدوى بدالعني وعددم  ولد تطدر  ا  اب دأ الاي  تعري  البيب مبا دكدره املصدباح مث

 ؛تعاري  البيب ب كر ضس لة ضن ضسائ  شرائط العوضني ها ، وكا  االو  عدم االس طراب بنيميدكر سائر تعريفام البيب وت ي
العوضدني اادا  االو  ت جيد  هد ا البحد   شدرائطاخل ضدن  ال ضبهمدا.. ناً ضعي  و ل اً عيناً كاونه ت   –املعوى  –اا  كو  املبيب 

حد  عنهدا نعدوب ا  سدائر ال عريفدام علدى ال عريد  االول مث بعدد اكمدال الب سدنعط ا  ضا هنالني ، لاننا مجعاً بني احل دني 
 الضرورة. ضا تس دعيه إال ب در رج عن اسلوب املااسب كرااً خن كي ال  وضناقا ها بعوع اش اذ كو  املعوى عيناً 

 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين
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