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

 حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
 (61) 

 على اختصاص المعوض بالعين في البيع االستدالل بالتبادر
ان قوام البيع مفهوماً بكون املثمن فيه عينااً على اليزدي وآخرين من األعالم استدلوا على اختصاص املعوض يف البيع بالعني و  احملقق الفقيهان بق س

 .ان املتبادر من لفظ البيع هو نقل العنيبدعوى منها التبادر  حلق فال يصدق عليه انه باعه، بأدلة  اوأنه لو نقل املنفعة أو 
 ستدالل بالتبادر على كون المعوض أعماال

 أممنفعاة  أمقد يدعى يف املقابل تباادر األعام مان البياع وان املتباادر مناه مطلاق نقال ملكياة غايب إع الساا باالعوض ساواب أااان ال ايب عينااً  ولكن
لكناه وجاه قابال  ،ل ملكياة غايب عينااً ااان أو المطلاق نقا ان البياعحقاً، ومل أجد يف استقراب ناقص َمن استدل بالتبادر على خاال  امل اهور أي علاى 

مل يقيد البيع بالعني بال اللقاوا وعا وا بعباارا   يؤيده ان غالب أهل اللسة بل األعم األغلب منهم إن مل يكن غبه املستسرقخاصة وانه  للبحث والتدبر
دفعاااً لكونااه غااا مااانع عاان بعاا  االغيااار  بعااوض  أو غاابه  لاا  مالااهوالاا ي نكاان اسااتبداله بااا  لي   نظااا مااا عرفااه بااه املصاابال ماان  مبادلااة مااال   ااال 

 .املسلمة، اما مضى حبثه
 الدليل: االستعمال بال عناية

 احلقيقةأعم من  وإن اان ان االستعمال  1 استعمال العر  البيع يف نقل املنافع يف موارد اثاة من دون إعمال عناية إ  سبق :على تبادر األعملنا 
 : 2 ال بال عناية دليل احلقيقة وسيأيت ما يزيده وضوحاً بإ ن اهلل تعاعلكن االستعم
 بيع السرقفلية -3
 .مصححة بل الصدق بلحاظ حاّق اللفظ نفسه انه بال عناية   –لدى التدبر والرجوع لالرتكاز  –فان الظاهر  ؛قوهلم: بيع السرقفليةفمنها: 

 حسب التتبع حنوان: –خللو  وهلا والسرقفلية هي املع  عنها يف العربية با بدل ا
 –أي املساتأجر  –مقابال ان يكاون لاه  ،ان يب ل املستأجر للمال  ماااًل معينااً اع ارة مالياني ماثاًل، زائاداً علاى مقادار االساتريار ال اهرياألول: 

 . 3 حق االستمرار يف االستريار دائماً أي مقابل أي يسقط املال  حقه يف إخراجه منه
 ه ا نقل للمنفعة وليس للعني إ  يبيعه حقه يف إخراجه.ومن الواضح ان 

لمال  مااًل مقابل ان ال يزيد املال  علياه أجرتاه يف السانني القادماة وإن ارتفعاة قيماة إلاار مثال ها ا املنازل أو املتيار، ان يب ل املستأجر لالثاني: 
 ملكان دون زيادة أجرته عليه.ا باملال منفعة االستمرار يف استريار ىاغت وه ا اسابقه بيع منفعة إ  

 بيع األرض الزراعية -2
لااابو أو زراعيااة أو ماليااة، واملااراد عناادهم ماان الزراعيااة مااا   إماااحسااب املصااطلح عليااه يف العااراق  –قااوهلم: باااع األرض الزراعيااة، فااان األراضااي ومنهااا: 

بأسااعار أقاال جااداً ماان األراضااي اململواااة ملكاااً صاارفاً املسااماة بالطااابو،  اانااة الدولااة مالكااة هلااا وأجاااز  للفااالل زراعتهااا فااا م يبيعااون األراضااي الزراعيااة
ومان الواضاح حينرا   اناه يبياع  ،  فاان لاه ان يبياع ها ا األرض لسااهماثالً  حيدث فيها غيراً  باان مل يكان قاد غاره فيهاا أغاياراً   4 وحينر   فلو اان الفالل مل

 .ومع  ل  يطلقون عليه البيع بال عناية وال يرون جمااًل العتباره جمازًا أبداً   5 هملكًا ل –عندهم  –حق انتفاعه منها إ  ليسة األرض 
                                                           

 .22يف الدره   1 
 ه ا إضافة إع االستدالل بعدم صحة سلب البيع عن ه ه املوارد.  2 
 من دون أن يكون للمال  الرف  مادام وافق على السرقفلية. أي بعد انتهاب مدة االستريار، فللمستأجر جتديد العقد  3 
 وا ا لو أحدث غيراً فان له ان يبيع األرض واألغيار وغبهها مما أحدثه.  4 
 اا غارعية فلاو ااناة غاا غارعية مل ، بل اغتط الابع  يف مالكيتهاا او االحيابالدولة ال تكون مالكة لألراضي الزراعية وال لساها إال لو حازهتا أو أحيتها ب روط احليازة و   5 

  ل  حىت لو حاز  إ  اانة حيازهتا بعنوان جهتها االعتبارية وهي غا ممضاة غرعاً.
لياه أحكاام و حازهاا، ملكهاا وجار  عوعلى أي فلو باعة الدولة أرضااً ال  لكهاا فاان مل تكان مملوااة للساا مسصاوبة، أي ااناة مواتااً باألصال فاان أحياهاا املازارع أو امل اتي أ

 املل  مطلقاً، وإال فال بل تبقى على حكمها من املوا .
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 بيع ما استصلحه من األراضي -1
يف األرض  هيداً للب ر، واا ا بياع ماا استصالحه الفاالل اماا  –أو آال  احلرث  –قوهلم يف إيران: باع ال يار أي ال ق ال ي حيدثه الثور ومنها: 

ماثاًل لاو ااان مالكااً هلاا حقااً، فاان الفاالل  ااإلقطااعيو حفر برراً أو جدواًل فانه حيث ليسة األرض ملكاً له، إ  هي مل  ملالكها  لو سّوى األرض أ
 وهي ليسة أعيانا اما ال خيفى بل هي منافع. ،إ ا أراد اهليرة مثاًل باع ال يار وما استصلحه

 بيع السلطان لنواحي من مملكته -4
، فاناه ال يبياع  1 ان لبع  نواحي دولته مان أقااليم أو حمافظاا  أو أقضاية أو أقال مان  لا ، اماا ااان حيادث علاى لاول التااري بيع السلطومنها: 

 اها بل يبيع حق االنتفاع اها. فتأملالّ الدور وال راا  اليت الناه م  
 بيع الحقوق -5
 بيع احلقوق، ابيع حق التأليف وحق االختاع وغاها.ومنها: 

 خمسة على االستدالل بالتبادرإشكاالت 
 .امل هور فقد استدل هلم بتبادر نقل األعيان من البيع واما

 اإلغكاال  التالية: – عينيَ د  م  اال اما تورد علينا يف االجتاه املقابل لكن مع بع  التصر  والتسيا ليالئم اإلغكال    –وعلى أية حال فانه قد تورد عليهم 
 غةاحتمال استناده إلى أهل الل

 .فهو إغكال على دعوانا للتبادر ال دعواهم ان قول أهل اللسة على العكس أدلّ  :وفيه ،ان ه ا التبادر لعله مستند إع قول أهل اللسةاألول: 
اللساة، فإنّاه ال  اللفاظ، لكان لاو احت مال اساتناد االساتظهار علاى فاإن قيال: املعتا  عناد أهال الّلساان، هاو اساتظهار املعا  مان حااقّ   :قال يف العقد النضايد

 ألن اللسوي يستقصى وي ار عادًة موارد استعمال اللفظ دون املع  احلقيقي املوضوع له. ؛يكون من حاق اللفظ فال يثبة التبادر
 قلنا: ه ه ال بهة مردودة يف املقام، ألنه:

ولاو ورد فإنّاه  –ف البياع، ومل يقيّادوا ااون املتعلّاق هاو العاني أواًل: عند الفحص يف اللسة عن مع  العني جند أ م مل يستعملوا الماة  العاني  يف تعريا
  2 ، بل ورد يف الماهتم مبادلة املال باملال، والكالم عن الثمن واملثمن. فال نكن أن يكون فهم اللسوي مستند الفقهاب -نادٌر جداً ال يعتّد به 

ال  التبادر إ  جاب يف املصبال املنا وغاه ان البيع مبادلاة ماال  اال فاال خياتص اللسة والعر  على خ أنالسيد احلكيم يف  ج الفقاهة  ارتأىول ا 
  بادلة األعيان.

 احتمال استناده لكثرة الوجود أو العرف أو اإلجماع
هال اللساة ألناه لايس فه ا اإلغكال، لو ورد، فهو وارد على دعوانا تبادر األعم، بل هو يؤاد عدم اساتناد دعاوى امل اهور التباادر إع قاول أوعليه: 
 على لبقهم.
وسايأيت الكاالم  ،ان ه ا التبادر لعله ناغئ من اثرة الوجود، أي اثرة وجود بيع نقل األعياان اماا اناه قاد يكاون ناغاراً مان اثارة االساتعمالالثاني: 

 حوله وحول ما يليه.
 انه لعله ناغئ من العر  ال من حاق اللفظ.الثالث: 
 البيع هو نقل األعيان اما ان اإلجارة هي نقل املنافع.الفقهاب على ان  تساملل هرة بل اإلمجاع بل قيل انه لعله ناغئ من االرابع: 

، واألول ليس حبية، ولعل تبادر نقل األعيان من البيع هو من قبيل األول ،م واما تبادر أهل اللسان واحملاورةما تبادر املستعل  إان التبادر الخامس: 
 . نفي االستداللفانه يكفي االحتمال يف

 وسيأيت الكالم حول ه ه اإلغكاال  وبع  اإلغكاال  األخرى بإ ن اهلل تعاع.
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين

                                                           

 اما اغت  أمريكا مثاًل  تكساه  من دولة  املكسي   و أالسكا  من  قيصر روسيا    1 
 .33ص 1العقد النضيد: ج  2 


