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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
(808) 

 انواع التركيب:
من العقود األخرر  املسردثد ة برا واملدداولرة، مرن حيرا إنيره العرني أو املفرصرا  الفرديرة أو  القول يف مصّب عقد اخللو، والعديد وتحقيق

 املالية أو الفائدة، يدم يف ضمن بيان أنيواع الرتكيب، فنقول:
 إن الرتكيب على عدة أنيواع، ذكروا بعضها ونيضيف البعض اآلخر:

 التركيب االتحادي العقلي
ا له باجلنس والفصا كرتكب اإلنيسان من احليروان والنرا ف فرحتن حتليرا النروع إليهمرا عقلري فكربا الرتكيرب لو الرتكيب االحتادي العقلي، ومثّ  -أ

لرو  أنيه ال يعقا االحتاد بني شيئني حقيقية، نيعم ال بأس به لو أريد به اجملرا،، وأن الدعبرب بالرتكيرب أيضرا  وامجاله منهما، ولنا تأما يف أصا املبىن 
 ،واآلخرر بلثراظ مرا بره االمديرا، كبا الواقع هو وجود أمر واحد ينطبف عليه عنوانيان أحدمها بلثاظ ما به االشرتا ،يحأريد به احلقيقة فغب صث

 أو يقال بانيدزاعهما عنه فال احتاد وال تركيب، وحتقيقه يف حمله.
 التركيب االتحادي الخارجي

همرررا نيفررس اجلرررنس والفصررا لكرررن بوجودمهررا اخلرررارجي فرراجلنس وجرررود  نيبلرره باملرررادة والصررورة معد   لرررواالرتكيررب االحترررادي اخلررارجي، ومثّ  -ب
 دني اضررافه لغبمهرا،  ررامرن اجلهدررني السرابق اخلرارجي املرادة والفصررا وجرود  اخلررارجي الصرورة وهرري مرا برره الفريذ هررو هرو، وهرو كرربل  حمرا تأمررا

 نيوكله ملظانيه.
 التركيب االنضمامي

 ؛جليش من آحاد اجلنرود، لكرن األوا الدمثيرا لره برتكيرب اجلسرم مرن اجلروهر واألعررا الرتكيب االنيضمامي، ومثا له البعض برتكيب ا -ج
اجلروهر مرا كران قائمرا  بنفسره والعرر  مرا كران قائمرا  بغرب  فرال يعقرا ان أي  ،فحتن اجلوهر ما كان يف نيفسه لنفسه والعر  ما كان يف نيفسه لغرب 

هرو مرن الرتكيرب  أوفيره نيعرم هرو مرن الرتكيرب االنيضرمامي  را،ا   ا  تركيب خارجي حقيقياحتادمها حقيقة با هو تركيب انيضمامي، أما اجليش فال 
 فدأما. ،االعدباري اآليت

 التركيب االمتزاجي
نيرا مرادة  الثرة أو الرتكيب االمدزاجي، وهو املدداول لد  العرف با ويف العلوم كعلم الكيمياذ وغبها، وهو أعرم مرن تفاعرا املرادتني لدكو   -د

فرراألول امدررزام علمرري كرتكيررب املرراذ مررن األوكسرريوني وافيرردروجني أو  دلررف العناصررر لررد  الدفاعررا وتكرروين  ،أو ال  الررا مغرراير إاتسرردثيال 
فحتنيره لرد  كرا امدرزام فحتنيره يوجرد نيروع  على أنيه دقرة   ،أو ما أشبه ساماذ ال تقال بعصب الدفاح أو املاذ بالع امدزامخر، والثاين كآمادة أو عنصر 

 باملاذ. أو الرماب إما يف النوع أو الصنف أو غبمها عكس مثا امدزام ذرا  احلديدتغيب 
 التركيب االعتباري

ثه أن الفرركة علرى أربعررة ي، وتوضرأيضرا   الرتكيرب االعدبراري، وذلر  كفرركة الوجررو  يف براب الفرركة، برا كربعض وجرو  الفررركة األخرر  - هــ
 أنيواع:

 :أنواع الشركة
 شركة العنان
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كة العنان، وهي الفركة باألموال بأن يوقعا العقرد علرى املعاملرة  رال مفررتك بينهمرا ليكرون الرربح واخلسرران عليهمرا، وحتصرا  ثرا شر األول: 
 فيداجران  وموع املالني. 1اإلرث، وباالمدزام القهري، كما حتصا بصلح بينهما وحنو  على أن يكون نيصف مال أحدمها لآلخر

 شركة األبدان
ة األبردان، كرأن يوقعرا العقرد علرى أن تكرون أجررة عمرا كرا منهمرا فمرا مجيعرا  سرواذ احترد صرنفا العملرني أو نيوعهمرا أو اخدلرف  شرركالثاني: 

وال يكررون اال  ككوهنمررا خيررا ني أو أحرردمها خيا ررا  واآلخررر يررارا  أو خيا ررا  واآلخررر مزارعررا  أو ترراجرا ، وهررب  الفررركة با لررة أي ال تدثقررف بالعقررد
  رد وعد.
 ة الوجوهشرك

االشرتاك بالوجاهة، بأن يوقعا العقد على أن يفرتي كا منهما يف ذمدره إا أجرا ويكرون مرا اشررتا  فمرا بلثاظ شركة الوجو ، أي الثالث: 
مرا ميكرن ك  ا  واخلسارة عليهما، وهي با لة أيضا ، وميكن خترجيها بالدوكيا بأن يوكا كا منهما صاحبه يف أن يفرتي فمرا أي يف ذمدهمرارحبمعا  

 .ختريج سابقدها بالصلح كما سيأيت
 شركة المفاوضة

شركة الدفويض أو املفاوضة، وهي أمشا من النوع الثالا، بأن يدعاقردا علرى أن يكرون كرا مرا يصرا ألي منهمرا مرن إرث أو وصرية  الرابع:
كونيره وعردا  برأن يهرب لره ررر نيظرب مرا سربف ررر    نيعم ال يعردو ، أو حيا،ة أو جتارة أو صناعة ويارة وخيا ة مثال ، فما معا ، وهب  أيضا  با لة كعقد

 .وبالعكس ،مثال  نيصف كا ما يصا له
كمرا ميكرن تصرثيثها بالصرلح برأن يصراحله يف شرركة األبردان مرثال  علرى   ،ميكن تصثيح شرركة الوجرو  واألبردان بالوعرد لكنره غرب ملرزم كما

 خر إا سنة مثال .أن له نيصف منافعه إا سنة مثال  مقابا نيصف منافع اآل
الفرراهد أن شررركة الوجررو  ليسررا إال مررن الرتكيررب االعدبرراري اأي تركيررب اعدباريهمررا ومرراذ وجهيهمررا معررا   بررا ميكررن القررول إن شررركة  ومــو ن

را  ولعلرره ملررزم يرررون الرتكررب بمررا اعدبرراإذ األبرردان وشررركة املفاوضررة أيضررا  هرري شررركة اعدباريررة، نيعررم ال يصررا بررا العقررد لكنهررا اعدبررارا  عقالئيررة 
 الطرفيين الوعدمن  بيلديهم وإن مل يكن فهو ترك

 سادس قسيم لدل  اخلمسة سيأيت الكالم عنه بحتذن اهلل تعاا وهناك
  ب العين مع المشخصات الفردية ومع الماليةكيفية ترك    

 و اخلمسرة هروو وكربا العرني مرع املاليرة إذا اتضح ذل  فيوب البثا عن أن تركيب العني مع املفرصا  الفردية، من أي نيوع مرن األنيرواع
 أو ال تركيبو و أو اعدباريو  بقسميهأو امدزاجي  و أو انيضماميو  بقسميه فها تركيبها احتادي

 صب على كا الدقادير أو على بعضها وعقد اخللو على ماذاو وها يصح الدفكي  يف امل على أي تقدير فمصبّ و 
 .اهلل تعاا بحتذنوللبثا صلة 

 على محمد واله الطاهرين وصلى اهلل
 
 

  2المطامع بروق تحت العقول مصارع أكثر  : قال أمباملؤمنني
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