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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
أمجعني،  احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(841) 

 أمثلة أخرى لغري الكامل من العقود
وإن سظر  حمظم  ما العقد رارة للااظ ااهه ورارة للاظاظ علعلهقظه، واملظرا  عظن (ااهظهل النقظت وعظن علعلقظه (املنقظوللوالنقص يوصف هبوالكمال 

 .أحدمها لآلخر هبعاً، واملقياس املصب فقد ينعمس األعر يف األعثلة اآلهية حبسب اللااظ واملصب
 كما فيما سبق عن األعثلة يف الباث السالق.لزلزل وامللك امللزلزل ابللبع،  وعن أعثلة األول: كت عا أفا  النقت امللزلزل، أو نقت اللمليك امل

 وعن أعثلة الثاين: عا لو ابع املغشوش فانه غري كاعت للااظ املنقول وإن هبعه النقت. وأيضاً:
 بيع املشاع

عظن الصظايا غظري الماعظت،  هعرفظاً ورظرعاً لمنظ عنها: ليع املشاع، فانه ليع لذا ال جيري فيظه حبظث الصظايا واألعظم ملسظلكمية كونظه ليعظاً صظايااً 
رفاً فقظظد يقظظال ابنصظظراع البيظظع إ  الصظظايا الماعظظت عنظظه وانظظه لظظو ابعظظه هظظذ  الظظدار عظظثاًل فظهظظر كونظظا عشظظاعاً كظظان لظظه ا يظظار إن كظظان كونظظه علمظظاً صظظ

 فيه عبين على األول. الصفقةررطًا وكان ابطاًل إن كان قيداً، وجراين خيار هبعض 
، عظع وإن مشظت املشظاع وضظعاً لمنظه ال يشظمله انصظرافاً يف البيظوع املعهظو ة الظف ه يصظرح فيهظا لمونظه عشظاعاً  ل1(لَأَحلل  اُه  الببَليبلعَ (فان وعلى أي 

 .جهت املشرتي ابالراعة، فليس لنافذ أو هو ابطت، على الوجهني
 فلأعت.على األعمي. وعليه: يشك يف مشول اآلية للبيع املشاع لناء على االخصي وهشمله لناء 

 بيع املستأَجر ملدة طويلة
يظر  انقظالب اإلجظارة ملظدة عائظة سظنة إ   ل2(يف لعض الدولر ملدة طويلة جداً كمائة سنة عثاًل، حيث ان القانون الوضعي وعنها: ليع املسلأج  

جارة ععهو ة كسظنلني عظثاًل فانظا هنلقظت إليظه عسظلولة املنفعظة متليك وليع، لمنه غري صايا لدينا، وعور  المالم انه لو ابعه  ار  الف أجكرها للغري إب
ا يظظار  فلظظو ه يمظظن عاملظظاً لظظذلك كظظان لظظه ا يظظار، لمظظن لظظو كظظان أجكرهظظا للغظظري ملظظدة طويلظظة جظظداً، ق ابعهظظا لزيظظد وهظظو ال يعلظظم فهظظت العقظظد ابطظظت أو لظظه

 عظظو  انصظظراع (البيظظعل يف حالظظة ارهظظت ابإلجظظارة عنهظظا فظظال يشظظملها  صظظرفاًو وجظظه األول: ان العظظني املسظظلأجرة ملظظدة طويلظظة جظظداً  قصظظة حبظظد صظظاة
 . فلأعتفيشمتعلى االخصي اعا لو قلنا ابن البيع أعم عن الصايا والناقص،  لَأَحل  اُه  الببَليبعَ (

 بيع مالية الشيء دون مشخصاته
لظو) (فظان الزوجظة هظرث عظن قيمظة البنظاء واألرظرار ال عظن العظني، الظدار أو االرظرار الظف ورقظم قيملهظا عظن اوجهظا املعثاًل وعنها: انا لو ابعله 

والصظاة وال هرث عن األرض ال عيناً وال قيمة، وهرث عظن املنقظوالت عينظاً وقيمظةل وه يمظن عاملظاً لظذلك، فقظد يقظال ابلظبطالن لنظاء علظى األخصظي، 
فهظظو ، أعظظا  ق ُصظظُه ه أي مباليلظظه ومبشاصظظاههمظظلوكظظاً وعنقظظواًل هظظوهر  وحبره ممق ظظوالظظك ألن كاعظظت البيظظع هظظو لمظظون علعله  ؛عظظع ا يظظار لنظظاء علظظى األعمظظي

نقت عاليله فقط  ون عشاصاهه، فصاة أصت البيظع يف صظورة جهظت املشظرتي وعظدعها عنوطظة لمظون البيظع عوضظوعاً لؤلعظم غظري عنصظرع لؤلخظص 
االرهمظاا للماعظتل فهظو ابطظت   رفاً لؤلخظص (لظد  ارهظت؛ إا يقظو ، أو كونظه عوضظوعاً لؤلعظم عنصظللغظ  عظثالً  فهو صايا غاية األعر ان لظه ا يظار

 فلأعت عا وقع ه يقصد وعا قصد ه يقع.عا وقع غري  و إا 
 اهلبة واهلدية والفرق بينهما

لعقظد اللفظظي  ون وعنها: اهلبة واهلدية، لو رك يف كون اهلدية قسماً عن اهلبة أو قسيماً هلا وانا لناء علظى كونظا قسظيماً هفيظد اإلابحظة لظدون ا
 امللك. وهوضياه:

 األقوال واحملتمالت األربع يف النسبة بني اهلدية واهلبة
 .حلاظني وجهلني، نظري احلائط واردار ألجت ان اهلبة قد يقال لمونا عساوية للهدية وإن كان وجه اللسمية -1
عظن  املهظد اعظا اهلديظة فلفلقظر إ   ظت  ل3(اللمليظك ااظاين لظال عظوضان اهلبظة عطلظق  اسظلنا اً إ وقد يقال لمونا أعم عطلقاً عظن اهلديظة،  -2

 .عمان إ  آخر
                                                           

 .275سورة البقرة: آية  ل1(
 كالدول الغرلية.  ل2(
 متليماً عنرزاً (فارجم الوصيةل جمر اً عن القرلة (فارجم الصدقةل. ل3(
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عظن عمظان إ   هظد وأن اهلدية أخص عظن اهلبظة أيضظا ألنظا هفلقظر إ   ظت امل، الررتاطها ابلقرلة  ونا، قال يف ارواهر: (أن اهلبة أعم عن الصدقة
ولظو حلظف أن ال يهظب حنظث إاا هصظدغ أو ، ء ابلصظدقة واهلديظة ، فلظو نظذر اهلبظة لظريه الك: وهبيقال اً أو عقارا، لت: أهدي إليه  ار عمان، فال يقال

   ل1(أظهرها العدمل: إليه واسطة أو رسول وجهان  وهت يعلرب يف حد اهلدية أن يمون لني املهدي واملهد،  ون العمس، أهد 
أو اهلبظظة أعظظم  ل2(ال يقظال: أهظظديم كلظاي لزيظظد، وال يقظال: اهظظديم  اري إال جمظاااًل(ان اهلديظة عبظظارة عمظا فيظظه انلقظظوقظال السظظيد الوالظد يف الفقظظه: 

 عع احرتام وهقدير أم ال، اعا اهلدية فهي خصوص عا كان عع اللقدير واالحرتام. انا أعم مما كانهة أخر  هي ر
 واهلدية ليسم لعقد لت هي إيقاع وهفيد اإلابحة. ،وقد يقال: ابنما علباينان: فاهلبة عقد حيلاج إ  إجياب وقبول وهي هفيد امللك -3
 .وقد يقال: ابن للهبة إطالقني أعم فلشمت اهلدية واخص فلباينها -4

وارظظظائزة والنالظظظة والصظظظدقة والوقظظظف، وهبظظظذ   اهلديظظظة   قظظظال يف العظظظروة: (وهظظظي ابملعظظظم األعظظظم متليظظظك عظظظال لظظظال عظظظوض، فظظظرتا ع العطيظظظة، وهشظظظمتُ 
ظظ ل3(لشظظرائع لملظظاب اهلبظظات وأعظظا ابملعظظم األخظظص فلقالظظت املظظذكوراتلاملالحظظظة عظظرب ايفقظظق يف ا رع اللمليظظك عظظن غظظري و(ا حقيقظظة اهلبظظة ليسظظم إال ص 

 ل4(عالحظة عنوان آخر، وكذا اهلدية إا لوحظ فيها إرسال رئ إ  راص لقصد اإلكرام واإلعظام فهي أيضا ليسم متليما حمضال
ل: اهظب مجاعظة إ  أن اهلديظة عثظت اهلبظة يف احلاجظة إ  اإلجيظاب 2وقظال: ((عسظألة  ل5(ب والقبظوللل: يشظرتط يف اهلبظة اإلجيظا1وقال: ((عسألة 

ا والقبظظظول اللفظيظظظني وأنظظظا لظظظدون العقظظظد اللفظظظظي هفيظظظد اإلابحظظظة ال امللميظظظة واألقظظظو  عظظظدم حاجلهظظظا إ  الظظظك، لظظظت وال إ  املعاطظظظاة، لظظظت يمفظظظي فيهظظظ
 وظاهر قوله: (ان اهلدية عثت اهلبةل كونما علباينني. ل6(، وأنا هفيد امللميةلاإلرسال عن املهدي ووصوهلا إ  املهد  إليه
يف اهلبظظة وعشظظروعيلها يف اهلديظظة غظظري ظظظاهر الوجظظه،  ل7((اعظظا عظظا عظظن الظظرايض عظظن عظظدم املشظظروعية إا: ولعلظظه يظهظظر عظظن صظظاحب الظظرايض اللبظظاين

همفظي أو  هوالمظالم عظن ارظرتاط العقظد القظون، وانظ ل8(بات على أصالة عدم املشظروعيةلاللهم إال ان يسلدل له لثبوت املعاطاة يف اهلدااي، وهبقى اهل
 أو ال همفي املعاطاة.

 الثمرة
ولظو  ،أحمظام اهلديظة ملعرفظةوعوطن الشاهد انه لظو أحظرا الفقيظه هظرا ع اهلبظة واهلديظة فأحماعهظا أحماعهظا ولظو أحظرا اللبظاين فأ لظة اهلبظة ال هنفظع 

 دية كانم أ لة اهلبة  فعة لبيان أحمام اهلدية  ون العمس إا لعلها عن خواصها (اهلديةل.ة اهلبة عن اهلأحرا أعميك 
مظظة وقلنظظا ابن اهلديظظة علظظى فظظرض االللظظزام م أ لظظة اهلبظظة علظظى انظظا مملك  لمظظن المظظالم فيمظظا لظظو رظظك الفقيظظه يف ان اهلديظظة عرا فظظة للهبظظة أو عباينظظة و لكظظ

مملمة أو ال للمون عبياة، فالماعت هو اململك والناقص هظو املبظيا، فظال يصظا اللمسظك  وفظوا بة للمون ابنا عباينة إمنا هي عبياة، فشك انا ه
اهلديظة  –أهظي عقظد أم الو كمظا ال يصظا اللمسظك   لظة اهلبظة إا ال يظدري انظا   ابلعقو  ألنه عظن اللمسظك ابلعظام يف الشظبهة املصظداقية إا ال يظدر 

 هبة أم الو  –
أعران علفرعظظظان عليهظظظا فسظظظواء أقلنظظظا ابن لفظظظظ العقظظظد عنصظظظرع فظظظالممظظظال والظظظنقص ، واعظظظا إ  الشظظظك يف العنظظظوان واملوضظظظوععظظظر ك الظظظك وفيظظظه: ان 

همظظون علظظى أحظظدمها  أو هبظظة هظظو رظظك يف أعظظر سظظالق رهبظظةً  للماعظظت أو ال فانظظه ال يضظظر وال ينفظظع يف ععقظظد الباظظث هنظظا ألن الشظظك يف كونظظا هديظظة
 عقداً وعلى اآلخر ال.

مظة وعبياظة، ق رظك ان اهلديظة لنظاء علظى انظا عنهظا مملمظة أو عبياظة فاململظك هظو الماعظت واملبظيا ن يقظال ابن اهلبظة علظى قسظمني مملك اللهم إال ا
 .هو الناقص فال ميمن اللمسك  وفوا ابلعقو  للقول ابن اهلدية هفيد الماعت إا احلمم ال ينقا املوضوع. فلأعت

 عقد لمن رك انا عبياة أو مملكمة فهت يصا اللمسك  وفوا ابلعقو و سيأيت غداً إبان هللا هعا . نعم هظهر الثمرة لناء على إحراا انا
 وصلى هللا على دمحم وآله الطاهرين

ٌر ِمَن البَمالِ ((: عليه السالمقال اإلعام علي  ق ص ه  النل َفقَ  ،البِعلبم  َخيلب نلبَفاقِ البِعلبم  ََيبر س َك َوَأنبَت ََتبر س  البَماَل َوالبَمال  تَلنلب حتف العقول:  للة  َوالبِعلبم  يَلزبك و َعَلى اْلبِ
                                                           

 .126ص 28الشيخ دمحم حسن النرفي، جواهر المالم، النارر:  ار إحياء الرتاث العري، ج ل1(
 .215ص 66م، ج1988، 2السيد دمحم احلسيين الشريااي، الفقه كلاب الوقوع والصدقات والسمم واهلبات والسبق والرعاية،  ار العلوم لللاقيق والطباعة، ط ل2(
 .239ص 6قم، ج –السيد دمحم كاظم الطباطبائي اليز ي، العروة الوققى، عؤسسة النشر اإلسالعي  ل3(
 املصدر نفسه. ل4(
 .246املصدر نفسه: ص ل5(
 .241املصدر نفسه: ص ل6(
 أي عشروعية املعاطاة. ل7(
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