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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
(301) 

 وقوع الحق عوضاً يستلزم انقالب الملك حقاً والحق ملكاً  -1
املتزاا النتتائيي أي تاى علتتى عتدم عتتحلة وقتتويف احلتي  نتتاى يف البيتً بتتلز وقوعته  نتتاى يستللحلم الكتتالب امللت  حكتتاى واحلتي  ل تتاى وهتت ا واستتلدل ثالثااً  

 نهتتا االز يكتتً  نتتا وجلتت  لتتو(هني اأحتتدجلاي   تت   يف ا ميتتً شتتي ي ختتارع عتتن حكيكتتة البيتتًو قتتاله اوح تتم هتت م االقستتام هتتو عتتدم قابليتتة 
حلم الكتالب االخري (ار يف بع ها دوز االخر أ ا الربهاز امل    فلكريرم أله لو (اا املبادلة بني املل  واحلي جبعل االول  بيعا واالخر  نتا للتاو 

 لتت بتتاحلي نتتاز ا تتارع عتتن اتته علكتتة البتتائً هتتو امل اإجا عرفتته هتت ا فنكتتول لتتو بتتايف امللتت قتتاله و  ي1ايوووباطتتل امللتت  حكتتا واحلتتي  ل تتا وال تتاي
بيتً هتي العلكتة واملوالداخل اه علكله هوا حلي وقد تكتدم أز البيتً هتو املبادلتة بتني طتريف العلكتة ال بتني لفت، العلكلتني، فالعلكتة الت  بتني البتائً 
للمل يتة وطتر  ا اعة ال  يعرب عنها باملل ية وال  بني امل  ى والعوض هي ال  يعرب عنها باحلي وطتر  علكتة البتائً نتاز  ل تا ل ولته طرفتا 

لبتائً علكة امل  ى ناز حكا، وتبديل الطرفني  ً بكاء العلكليني يكل ى أز يصز املل  الت ى نتاز طرفتا فضتافة املل يتة الت  نالته بينته وبتني ا
اعتتة التت  بتتني واحلتتي التت ى نتتاز طرفتتا ل ضتتافة ا  ،طرفتتا للستتلطنة الفعليتتة التت  نالتته بتتني امل تت ى وبتتني  تتا قتتام بتته احلتتي   تتل االرض ا  تترة

و تا   يامل  ى وبينه طرفا للمل ية ال  هي بني البائً واملل  فيلحلم الكالب امللت  حكتا واحلتي  ل تا أو عتزورة  تا نتاز طرفتا للمل يتة طرفتا للحلت
   وي2اطرفا للمل ية وه ا خارع عن حكيكة البيًيناز طرفاى للحلي 

 البيع هو المبادلة بين المتعلقين ال بين العلقتين
البيً هو املبادلة بني امللعلَّكني أو بني طتريف افضتافة والعلكتة ولتي، بتني العلكلتني أو افضتافلني واملل يلتني فتلجا (عتل الت من ارة أخرىه وبعب

 اناألرض ا  رةي  تن عمتر إىل ايتد لتحلم ي3ارض اللكال اململو  انالداري  ن ايد إىل عمر واللكال ا كوقفحكاى  ن احلكوق نحلي اللحل ز وال
احلبلتتني ال ينتتلكالز وال يل تتزاز وال املال تتاز بتتل اململونتتاز ا يطتتني أو املل يتتة بتتا كوق إج الفتترض أز  ختتي احلكيتتة بتتاململو  وتعلتتي  ختتي تعلتتي 

 احلكية تعلي به، وه ا خارع عن حكيكة البيًو حبلفك  فيلحلم الكالب احلي  ل اى ألز حبل املل ية تعلي به والكالب املل  حكاى ألز 
ومي ن تكويله  بتدئياى بللته لتي، خار(تاى عتن حكيكتة البيتً فكت  بتل هتو حمتال ال الستلحلالة الكتالب ال تيء إىل شتيء آختر فالته   تن ول  أق

طنة بلسبابه على أله لي، الكالباى يف املاهية بل هو اللكال يف در(ة الو(تود ملتا ستبي  تن أز احلتي  تن ستنف امللت  فاةمتا ستلطنة ل تن امللت  ستل
 وي4اسيليتلعله ي سلطنة أضعف، بل لو(ه آخر أقوى واحل

 األطراف الست في البيع
يف عكتتد البيتتً  ألتته تو(تتد هوحيتتأ أز نال تته ههنتتا ال يل تتا إال ببيتتاز  بنتتام فتتال بتتد  تتن افشتتارة إليتته إج بتته يل تتا الدفاعتته  بتت ى وبنتتاء وهتتو

يف  –ال لتاب والتدراهم أو جلتا واململونتاز  ،البتائً وامل ت وجلتا ال تاز فامل ،أطرا  سلة  ندر(ة يف ثنائيلني وهيه املال از واململوناز واملل يلتاز
وقتد اخللتف  ،واملل يلاز جلا الراب  بني ايد ونلابه وبني عمرو ودراجله وه ا التراب  هتو املستمى باملل يتة ،الدار والبسلاز إجا باعه به –املكاي ة 

بنكلته لنكلته  كيتدةي وقتد اخلتار املتزاا اال تاي ولتي،  ،ة وهي اهي ة  ا حيتي  بال تيء (تدمد  يف ه ا الراب  اله  ن  كولة افضافة أو  ن  كولة ا ج 
 ه ا  كام اكيي جل و

 هل البيع تبديل المالكين؟ أو المملوكين؟ أو الملكيتين؟
                                                           

 و33ص 1هت، ع1314ال يف حممد تكي اآل لي، امل اسب والبيً،  ؤسسة الن ر افسال ي، قم،  ي1ا
 و34—33ص 1املصدره ع ي2ا
 يرد يف الل ة وإمنا هو اسم  فعول (علي لللسهيلوا كوق مل  ي3ا
 وهو اسلحلالة تعلي إضافة احلكية مبا هو  لو  وإضافة املل ية مبا هو حمكوق للحلوم ا(لمايف ال دين واللدافًو ي4ا
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 ل ن هل هو تبديل املال ني؟ أو تبديل اململونني؟ أو تبديل املل يلني؟ ،وحكيكة البيً هو اللبديل
لتو تصتورلا ايتداى واقفتاى إىل اليمتني النتا ه ي1اباململو  با ي  الراب  بينهما وتوضيا نال ه بعبارة أخترى عمتا قالتهاملزاا لعالقة املال  وقد  ّ ل 

يكتال بتلز البيتً  فلتارةالت  أ ا ته،  وعمراى واقفاى إىل اليسار وبيدم حبل املل ية  لتداى إىل التدراهمال و أ ا ه، وبيدم حبل املل ية  لداى إىل ال لاب 
ويلخت  بيتدم احلبتل الت و بيتد  الت  التدراهم، ويفعتل يف   الته نمتا نتاز ت يز  وقً املال ني بتلز ينلكتل  الت  ال لتاب إىل اليستار ويت   حبلته 

  ال  الدراهم الع ،و
 وترب  حببل اليمني، وال لاب بالع ،و بلز البيً هو ت يز  وقً اململونني بلز تنكل الدراهم  ن اليسار وتوضً يف اليمني هوتارة يكال
 ول املل يلني بلز ينكل حبل  ال  ال لاب فيوضً بيد  ال  الدراهم وبالع ،يبلله تبد هوثال ة يكال

وقتتتد جنتتتر املتتتزاا جلتتت  بو(تتته آختتتر هتتتوه او التتت  عرفتتته أز ههنتتتا أ تتتورا ثالثتتتة  التتت  و لتتتو  و ل يتتتة اعتتتي جلتتت  ا تتتي  املو(تتتود يف عتتتامل 
 ي  ووواالعلبار
و ال ته  تً بكتاء املتال  املتالاوأ ا اللبديل بني املل يلني فهو بنكل االضافة وا ي  ال ى بني  ال  ا بحل وخبتحلم   تاز ا تي  الت ى بتني ه و

و  ال ته علتى حاامتا، فلتو فترض حستية جا  ا تي  نتاز تبديلته عبتارة عتن لكلته عتن   الته ا تار(ي ووضتعه يف   تاز ا تي  االختر بتال ت يتتز 
 يف طرفيهو   اي 

يف عتامل االعلبتار ونت ا ع سته يف  لوأ ا اللبديل بني املالني فهو برفً  ال  ا بحل طر  ا ي  امللصل باملال وحله عن ا بحل وشدم على املتا
 ا طرفهمتا و ي دم على ا بتحل  تً بكتاء ا يطتني علتى  تا جلتا عليته ونت املالفاله حيل الطر  امل دود  ن جل  ا ي  االعلبارو عن  املال ال  

فكتد (عتل اللبتديل يف طتر  ا تي  بينمتا (علنتا اللبتديل يف املتالني لفستهما وهتو العتريف الو(تداي  وي2اامللصل باملال  بال تبتديل يف جلت  اعتالي
 املطابي للناس  سلطوز، على  ا سيليت  ن اسلداللهو

 دليل الميرزا على أن البيع تبديل المملوكين
لبتتار البيتتً حبستتب العتتر  لتتي، تبتتديل املتتال ني واللكتتال أحتتدجلا   تتاز االختتر نمتتا نتتاز يف بتتاب االر  وامنتتا و قتتاله اوال اشتت ال يف أز اع

و  ال الم يف أز االرت تاا العتريف هتل هتو  ستاعد  تً االعلبتار ال تاي اعتي تبتديل لفت، االضتافلني؟ أو ألته يستاعد  تً االختز اعتي تبتديل اململت
 ي3اباململو ؟يو

اإجا عرفه جل  فاعلم أز الدليل واالعلبار يساعداز  ً نوز اللبديل بني املتالني ال بتني االضتافلني، وجلت  الز ه توقد اسلدل على جل  ب
باملل يتة حيلتاع دليل سلطنة الناس على ا واام امنا يكل ى ثبوهتا علتى اال توال ال علتى املل يتة االعلباريتة الت  بينهتا وبتني اربايتا، فلبتديل املل يتة 

طنة على املل ية الز املل ية بنفسها عبارة عن السلطنة علتى املتال وال  عت  للستلطنة علتى الستلطنة ولتو فترض تصتور  عت  لت ل  اىل ثبوت سل
لكتل املل يتة الكائمتة  اوأ ا حبسب االعلبتار فللو(تداز احلتانم بتلز فعتل البتائً وامل ت ى لتي، إال لكتل اال توال اله و ي4افال دليل على ثبوهتاوووي

يلته لته، وه ت ا يف مجيتً العكتود ستواء نالته  عاوضتية أو الوا(دأله يعطتى وا(ديلته لته وامل ت ى أي تا يعطتى الت من  ئً يعطى امل من الالبافيا 
 وصلى اهلل على محمد وآله الطاهرين وسلليت غداى  ناق ات نال ه بلجز اهلل تعاىلو وي5ابال عوضي

ٌر ِمَن النَّاِر َوَأَماٌن ِمَن اْلَعَذاِب، َويُْكَتُب ِلمَ يَا َسْلَماُن َعَلْيَك بِِقرَ ه قال رسول اهلل  نُوِب َوِستاْ ْن اَءِة اْلُقْرآِن فَِإنَّ ِقَراَءتَُه َكفَّارٌَة ِللذُّ
لرَّْحَمُة َوَتْستَاْغِفُر َلُه اْلَماَلِئَكُة َواْشَتاَقْت ِإلَْيِه  ايَاْقَرأُ ِبُكلِّ آيٍَة ثَاَواُب ِمائَِة َشِهيٍد، َويُاْعَطى ِبُكلِّ ُسورٍَة ثَاَواَب نَِبيٍّ ُمْرَسٍل، َوتَاْنِزُل َعَلى َصاِحِبهِ 

 و252ص 4 سلدر  الوسائله ع  اْلَجنَُّة َوَرِضَي َعْنُه اْلَمْوَلى

                                                           

 لراها هي األدق  ا قالهو ي1ا
 و58-55ص 1ع هت،1314ال يف حممد تكي اآل لي، امل اسب والبيً،  ؤسسة الن ر افسال ي، قم،  ي2ا
 و52-58ص 1املصدره ع ي3ا
 و52-58ص 1املصدره ع ي4ا
 و52ص 1املصدره ع ي5ا
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