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

 أمجعني، وال حول وال قوة إال باهلل العلي العظيم
(301) 
 صب  مهو التالزم األمور الست لدى التبادل، وصحة كون أي منها 

 بني الثنائيات الثالث مجيعاً: –يف مطلق املعاوضات ومنها البيع  –أن التبادل متصور ثانياً: )سبق 
وأمااا دبااديم املل؛يتااني  ض يااه قااد يتعلااق ال اار   ...أمااا دبااديم اململااو ني ضهااو واضاا  وهااو الاا ا اعتاا ح املااالا النااائي  ح ي ااة البيااع وال  ااا

صول على عنوان  صوصية اململوك املتعل ة به مدخلية يف  رضه، وذلك  ما لووالعناية بنفس ا  .(1)(...املل؛ية لشيء ما دون أن ي؛ون 
ومان الواضا  تني؟ ، أو اإلضااض(2)وذلك هو ماا أااار إلياه السايد الوالاد ب ولاه: )إالاا ال؛االم يف اياه هام ي صادان دباديم املاال؛ني، أو املل؛اني

ااأيااه مهمااا قصاادا، ي ااع األخااران دل ائياااً،  رين ضااان البيااع  ااق لتبااديم اإلضاااضات الثالاااة، ضاا ذا قصاادا إذ ال مي؛اان ايف؛اااك أحااد الثالاااة ماان ا خ 
 الك.دبديم مالٍك مبالٍك وقع ا خران،   لك إذا قصدا دبديم مملوك مبملوك، أو دبديم إضاضة ه ا اململوك هل ا املالك وه ا اململوك هب ا امل

ي ول بصحة الثالاة، ألن هناك ايئني مها املالك واململوك، وإضاضتني، ضأا ضار  باني الثالااة يف حصاول ، وإالا (3)ل؛ن املتعارف هو الثالث
 .(4)هلما( املطلوبالتبديم 

أن ال صاد مي؛اان أن يتعلااق ب؛اام مان الثالاااة )دبااديم املااال؛ني أو املل؛ااني أو  -2داااللم األمااور السااتة ابوداااً،  -1 :أماوراً قاادس ساارح ض اد ذ اار 
 هلما(. لوبضأا ضر  بني الثالاة يف حصول التبديم املطاستدل عليه با) -4أن املتعارف هو دبديم اململو ني،  -3املل؛يتني(، 
دبااادل اعتبااارا( واالعتبااارا أماارح بيااد املعتاا  ضاايم؛ن أن يعتاا   هااودوضااي  اسااتدالله أن البيااع أماار اعتبااارا )إذ هااو ي اام اعتبااارا أو أقووول: 

اان النظاار واملطلااوب أوالً وبالاا ات مي؛اان أن ي؛ااون أياااً منهااا ولاا ا عاا  باااملطلوب يف  ،أو املل؛يتاانيدبااديم املااال؛ني أو اململااو ني  إضاااضة إأ أن 
 هلما(. املطلوب)ضأا ضر  بني الثالاة يف حصول التبديم 

 عدم صدق البيع على غير تبادل المتعلَّقينوالظاهر 
أيااه ال يطلااق عليااه ضااان الظاااهر نااوان البيااع علااى دبااديم املل؛يتااني أا اإلضاااضتني وهاا ا  لااه ال  بااار عليااه إالااا ال؛ااالم  اام ال؛ااالم يف صااد  ع

، وال يف الع الئيااة إلم؛ااان دعلااق ال اار  باا لك  مااا (5)ضاملشاا؛لة ليسااا يف اإلم؛ااان –علااى مااا بيناااح  –ا مااعنااوان البيااع عرضاااً وإن صاا  دبادهل
يف  ك  ، ضااان ا ااالبيااع أيااه ال يصااد  عليااه - مااا ساابق   –ليااه والظاااهر ساابق بيايااه، باام اإلااا؛ال يف الصااد  أا يف صااد  عنااوان البيااع عرضاااً ع

 أليه من التمسك بالعام يف الشبهة املصداقية. َأَحلَّ اللَُّه اْلبَوْيعَ ا أم؛ن التمسك بالعمومات،  ام  الصد  ل  
اصاام: اينااا ال ي ااول  ؛اام واملوضااو  باااوا   –أو ألن بيااع اململااو ني هااو املتعااارف )صد  عنااوان البيااع عليااه   ياادعي االيصااراف ملناساابات ا
مان  ثارة إالاا هاو ض اح ال أيس به ضينصرف عنه،  ي ينااق  يف االيصاراف ماثالً بأياه ال مناسابة صاارضة والتعاارف  – ما ذ رح الوالد قدس سرح 

ماام الشااائع باام  (ممااا مي؛اان أن يناااق  ضيااه باادورح أي اااً  ،الصااارف لاليصااراف وي يبلاات مردبااة اإليااس الوجااود  ااا املوجاا  ي ااول بعاادم الصااد  با
 عرضاً أبداً ض ن اك ضتمسك بالعام يف الشبهة املصداقية.

                                                           

 (.151الدرس ) (1)

 أا اململو ني. (2)

 ودح دبديم مملوك مبملوك.الظاهر أن م ص (3)

لد  با، 5، الطبعة الثالثة، الناار: خوانوال اصفهان، الف ه البيع (4)  .13-12ص أجزاء يف 
 ح يتك.أو إم؛ان بيع مل؛ييت م ابم مل؛يتك  (5)
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 .(1)يعم يص  دبادل املل؛يتني واإلضاضتني ل؛نه ال يصد  عليه عنوان البيع ضلي؛ن صلحاً أو  اح
 ال محذور في االنقالب الماهوي، بل هو تدرج في الوجود -1
ااق عوضااإن مااا ذ اارح ماان أن جعاام ثالثوواً:  ااق مل؛اااً وامللااك ح اااً  اً ا ياارد عليااه أن ا اا ور إن  ااان هااو اسااتحالة  ،يف البيااع يسااتلزم اي ااالب ا

 االي الب املاهوا ضفيه:
طاباة  مملاة مان دعااواهم األخارو، يظاا دعاوو عادم التشا؛يك  -أ أيه ليس مبحال وما ذ رح بعض الفالسفة دلايالً علاى االساتحالة ال يعادو ا

طابة يف واقعهب   يف املاهية لههان ال يعدو ا طايب( من و  مبثله يف أا د ا وحتّول.، مما ضصلنا  م ذلك يف   ، إضاضة إأ أن برهاهنم )ا
التادرل الوجاودا مم؛ان بام واقاع وقاد أذعان باه ال؛ام، أال دارو الا اب أيه ليس من االي الب املاهوا بم هاو مان التادرل الوجاودا، و  -ب

يااوان إيساااياً بأ لااه لااه وحتولااه إأ يطفااة مااثاًل؟ قااال دعاااأ:  َناَهووا يتحااول يباداااً والنبااات حيواياااً بأ لااه لااه   ا َوآيَووةل َلُهووْم اأَلْرُل اْلَمْيتَووُة َأْحيَويوْ
ْنووُه يَووْ كُ  َهووا َحب وواً َفمي نوْ َُووْع اً و (2)ُلونَ َوَأْخَرْجنَووا مي  ََ ووْن بَوْعوودي قُووووَّ ًَ ثُوومَّ َجَعووَل مي َُووْعَع قُووووَّ ووْن بَوْعوودي  َُووْعَع ثُوومَّ َجَعووَل مي ووْن  اللَّووُه الَّووذيي َخَلَقُكووْم مي

وْن نُْفَ وَة ثُومَّ و (3)َوَشْيَبًة َيْخُلُق َما َيَشاُء َوُهَو اْلَعلييُم اْلَقدييرُ  وْن أُنْوثَوى َوال َتَ وُع  اللَُّه َخَلَقُكْم ميْن تُوَراَب ثُومَّ مي وُل مي َجَعَلُكوْم َأْزَواجواً َوَموا َتْحمي
 .(4)إيالَّ بيعيْلميهي...

ق مردبة من السالطنة ضاعيفة وامللاك مردباة قوياة ض؛لتامهاا  وال ااك يف صاحة  ،مردباة مان مرادا  ح ي اة واحادةوامل ام من ه ا ال بيم ض ن ا
يتنااالل وي ااع  ماان قااوا إأ ضااعي ، وأن  مااا قااد ور يتصاااعد ويشااتد ماان ضااعي  إأ قااوا  ووقااو  التحااول ماان مردبااة إأ أخاارو  أال داارو الناا

 .ويظائرها   لك؟ املل؛ات دشتد ود ع  وأن ال وة وال ع  والصحة واملر 
ض؛ لك ال بأس بأن ي وو حق االختصاص الناائ من التحما ضيصا مل؛اً  وذلك باإلحياء بم على ذلك الفتاوو ضاان التحماا ماورث 

ر مل؛ه، أو بأن د ع  املل؛ية لتصم إأ حق االختصاص أو حق الطرضية ض ان  ماا لاو وقا  ماا ميل؛اه علاى احىي ا م  االختصاص ض ذا  ق
 عنوان عام  الف راء و ان أحدهم مما ايطبق عليه العنوان العام.

 تعلق خيط الملكية بالحق أعم من االنقالب ومن التنزل
ق وحبم ا ياة بامللاك )علاى ماا دصاورح املاالا مان ايت اال املاالني واباات اإلضااضتني ضيتعلاق خاين ومنه يت   أن دعلق حبم امل -ل ل؛ية با

اا ال يسااتلزم االي ااالب باام  ايااة األماار يسااتلزم دنااّزل إضاااضة املل؛يااة إأ ا يااة إذ حيااث  (5)رة إذ ايت لااا إليااهاملل؛يااة )أا إضاااضتها( باااألر  ا م 
د اوو خاين سالطنة  (6)ضحياث دعلاق حبام ا ياة بااململوك :وباالع؛سأا حّ ااً، ضاعيفة  سالطنةياة ال وياة صاارت  ا قابم للمل؛ مبحمدعل ا 

ولاايس ال اار  قبااول ذلااك إالااا ال اار  دضااع يوياام االي ااالب وبيااان ايااه حااب علااى مبناااح ال يلاازم االي ااالب  ا يااة ضصااار خااين ساالطنة املل؛يااة.
رل آخر هو التحول بالتنزل أو التص  ّعد.لوجود 

البيع عرضااً ) ماا هاو صاري  آخار  الماه(  ح ي ةأن ذلك خارل عن  -1وال خيفى أن ال؛الم  له مب  على استظهار أن املالا أراد أمرين: 
 وه ا ال يرد عليه اإلا؛ال الثالث  ما هو واض .

 محمد وآله الفاهرينوصلى اهلل على  (7)أيه يستلزم االي الب وه ا صري   المه أي اً ضه ا جواب عنه، ضتأمم -2
َي الَّتيي إيَذا فَوَعَلَها فَاعيُلَها َكاَن ُمَؤدِّياً  َس َْلُت أَبَا َعْبدي اللَّهي عن أيب بصا قال:   .15ص 2ال؛ايف: ل ُحْسُن النوِّيَّةي بيالفَّاَعةي  :فَوَقالَ  ،َعْن َحدِّ اْلعيَباَد

                                                           

  اهلبة املعوضة أو لي؛ن من الع ود املستأيفة.  (1)

 .33سورة يس: آية  (2)

 .54سورة الروم: آية  (3)

 .11ضاطر: آية  سورة (4)

 إأ من با  دارح م ابم األر  ا مرة. (5)
 يف املش ا ال ا دضع ا ّمر مثنا وأخ  الدار مثمناً. (6)
مم استدالله ي اد ه ا التوجيه. وعلى أا ضلو  ان مرادح  (7)  ابه  ما ذ ر.ذلك ل؛ان جو  –أو  اح  –الحتمال أيه يريد أيه اي الب مم؛ن وواقع ل؛نه ال يسمى بيعاً. ل؛ن 

(301) 


