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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
أمجعني،  احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآلو الطيبني الطاىرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(646) 

 كتاب املعاطاة
 ولنمهد للبحث أموراً: 

 ق املفاعلة عن التفاعلتعريف املعاطاة وفر 
 كما فّسرىا بعض العلماء ابلتعاطي.  (1))ان يعطي كل من اثنني عوضاً عما أيخذه من اآلخر(:بـ ادلعاطاة عّرف الشيخاألمر األول: 

خـذ فـاعلني فمـن اللفظيـة: ان التفاعـل أي :لفظيـة ومعنويـةا مـمن الفـرق بينهولكن تفسري ابب ادلفاعلة بباب التفاعل مسازلة أو جتّوز لوجوه 
 .يتشارك يف ابب التفاعل فاعالن ويتقاسم ابب ادلفاعلة الفاعل وادلفعول : انوأو فقل ،وادلفاعلة أتخذ فاعاًل ومفعوالً 

امــا  الحــأ أوــل نســبة الفعــل إليهمــا،ومــن ادلعنويــة: ان الظــاىر ان التفاعــل إلــا يكــون لــو أرام التســوية بينهمــا يف وــدور الفعــل منهمــا أو 
 التشارك يف الفعل مآاًل.ويكون ق أحدمها وابتداءه ابلفعل ومطاوعة اآلخر لو ب  س   كان مصّب كالمو واىتماموكون لو  ادلفاعلة فت

واما تعريف الشيخ فهو تفسري للمعاطاة ابألخص ادلقصوم يف ىذا الباب، فان ادلعاطاة تصدق مع رلرم إعطاء ىـذا لـذاك كتـاابً مـمالً مقابـل 
تصـدق مـع االعطـائني وإن مل يكـو  و االً وإن مل يقصد التقابل، مع ان ادلعاملـة ادلعاطاتيـة يشـفط فيهـا قصـد التقابـل، إعطاء ذاك ذلذا ساعة أو م

 بقصد اإلنشاء عكس ادلعاملة ادلعاطاتية اليت ال تكون إال بقصد إنشاء النقل.
إذ مل يـرم لفظهـا يف الكتـاب  ؛الكـالم يف ادلعاطـاة( واألمـر سـهلوعليو فاألوىل، لو أرم  الدقة، أن يقال: الكـالم يف )ادلعاملـة ادلعاطاتيـة( ال )

، على ان واقعها ما قلناه والتعبري عنهـا ابدلعاطـاة مسـازلي أو مبـى علـى إفـامة قرينـة ادلقـام، وىـي ذكرىـا وىو معروف واقعهاعلى والسنة، فادلدار 
 يف كتاب البيع، إرامة ادلعاملة ادلعاطاتية.

 ومزيد التوضيح: 
 ابب التفاعلمعاين 

 ان ابب التفاعل أييت دلعاين:
 وال قصد اإلنشاء. (3)، وال يشفط فيو قصد التقابلأو تقاتال ، وىو الغالب فيو، تقول: تشارك زيد وعمرو أو تضاراب(2)األول: ادلشاركة

 : ابعدتو فتباعد.ل  يف مطاوعة فاع  كقولك الماين: ادلطاوعة،  
 القوم. ض  ار  مت:المالث: إظهار ما ليس يف الباطن، 

 (.القوم إىل ادلنزلالرابع: الوقوع تدرجيياً، كـ)توارم 
 اخلامس: وقد يكون مبعىن اجملرم كـ)تعاىل هللا( أي عال.

 فتأيت أيضاً دلعان: ،واما ادلفاعلة
 معاين ابب املفاعلة

 ركة يف ابب التفاعل.األول: ادلشاركة، كـ: ضارب زيد عمرواً، وقد سبق فرق ادلشاركة يف ابب ادلفاعلة عن ادلشا
 الماين: التكمري، ابن يكون فاعل مبعىن فّعل، كـ)ضاعف لو األجر( أي ضّعف.
 أي ابعدتو. (ابعدتو عن مار )و ،المالث: ويكون مبعىن أفعل، كـ: )عافاك هللا( أي أعفاك من ادلصاب وادلرض

 هللا. وقاتلوالرابع: اجملرم كـ: ابرك هللا فيك، 
                                                           

 .23ص 3الشيخ مرتضى االنصاري، كتاب ادلكاسب، الناشر: تراث الشيخ األعظم، ج (1)
 أي مشاركتهما يف الفعل أي يف مبدأ االشتقاق. (2)
 ا.مل يكفي قصد الفعل، وتقارهنب (3)
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 فعال؟هل يقع اإلنشاء ابأل
ان ىنـاك أمـراً ىـو أسـبق رتبـة مـن ادلعاطـاة )أي ادلعاملــة ادلعاطاتيـة( وىـو انـو ىـل يقـع اإلنشـاء ابلفعـلق فانـو ال ريـب يف وقوعــو األمرر الاراين: 

إليـو  ولـمتليكـو لـو ونق بيـدهابلقول مـع القصـد، لكنـو ىـل يقـع ابإلشـارةق أو ابلكتابـةق أو بـنفس الفعـل ان يعطيـو الكتـاب قاوـداً بـنفس إعطائـو 
 يف عامل االعتبارق 

ابلكتابــة مــماًل فؤلنــو لتعبــدع شــارعي علــى خـــالف  (1)ان العقــالء مــن كــل األمــم والنحــل يــرون وقوعــو ابلفعــل ولــو قيــل ابنــو ال يقــعيف وال شــك 
 األول.

والظــاىر ان الشــيخ أخــذ ذلــك مفرو)ــاً منــو )أي ان اإلنشــاء يقــع بواســطة الفعــل( فبــىن عليــو البحــث الالحــق وىــو ىــل ان البيــع )وىــو نــوع 
 نوع خاص من الفعل(. وىيخاص من اإلنشاء( يقع ابدلعاطاة )

 صور املعاطاة حسب الشيخ
شـيخ، وسـص وـور حسـبما ذكـره الوالـد، امـا وـور الشـيخ فهـي كمـا ذكـره حسـبما ذكـره ال وورر يف ادلعاطاة أربع ان ادلتصو  األمر الاالث: 
: أن يعطـي كـلم مـن اثنـني عوضـاً عّمـا أيخـذه مـن اآلخـر، وىـو (2)الكـالم يف ادلعاطـاة اعلـم أّن ادلعاطـاة علـى مـا فّسـره مجاعـةيف ادلكاسب قـال: )
 يتصّور على وجهني:

 يو، من مون نظر إىل متليكو.أحدمها: أن يبيح كلم منهما لآلخر التصّرف فيما يعط
 .(3)الماين: أن يتعاطيا على وجو التمليك(

مقصــوم مقابــل إابحتــو لــو، وامــا ان ايهمــا ىــو  وأخــري يقصــد إابحتــو لــو يفالــممن يف مقابــل متليكــو  ادلــممن واحلاوــل: انــو يرة يقصــد متليكــو
رتكز العريف علـى انـو متليـك يف مقابـل متليـك وإن أنكـره الشـيخ الكبـري  لكن الظاىر ان ادل ،خالف شديد بني األعالم كما سيأيتففيو ادلتعاطيني 

 كاشف الغطاء، وسيأيت.
 و رمبا يذكر وجهان آخران:وقال الشيخ: )

 أحدمها: أن يقع النقل من )ري قصد البيع و ال تصريحع ابإلابحة ادلزبورة، بل يعطي شيئاً ليتناول شيئاً فدفعو اآلخر إليو.
 (4)(لك ادلطلق مون خصوص البيعالماين: أن يقصد ادل

وال واحلاول: ان ادلعىن المالث: ان ال يقصد التمليك وال اإلابحة، بل رلرم ان يعطيو شيئاً ليتنـاول شـيئاً مـن )ـري ان يقصـد نقـل ملكيتـو لـو 
ع، أو اإلابحـة، أو العاريـة، أو الوميعـة، و يرّم األّول: ابمتناع خلّو الدافع عن قصد عنوان من عناوين البيإابحتو لو، وأشكل عليو الشيخ بقولو )

 ولكن ستأيت ادلناقشة فيو. (5)(أو القرض، أو )ري ذلك من العنوا ت اخلاّوة
وأشــكل عليــو الشــيخ بقولــو:  ،ىــو ان يقصــد ابدلعاطــاة متليكــو مقابــل متليــك اآلخــر لــو، لكــن بــدون ان يقصــد خصــوص البيــع وادلعــىن الرابــع:

 ف البيع: من أّن التمليك ابلعوض على وجو ادلباملة ىو مفهوم البيع، ال )ري.والماين: مبا تقّدم يف تعري)
   (6)(: كون التمليك ادلطلق أعّم من البيع-نعم، يظهر من )ري واحدع منهم يف بعض العقوم كبيع لنب الشاة مّدًة، و )ري ذلك

 وستأيت إبذن هللا ادلناقشة فيو أيضاً فانتظر.
 طاهرينصلى هللا على دمحم وآله الو 

 .278ص 2من ال حيضره الفقيو: ج ((اْصَحْب َمْن تَرتَرَزيَُّن بِِه َوََل َتْصَحْب َمْن يَرتَرَزيَُّن ِبكَ ))قال:  عليو السالمعن أيب عبد هللا 
                                                           

 يف ممل الطالق من اإليقاعات بل وممل النكاح من العقوم. (1)
 .515: 1، و السّيد الطباطبائي يف الرايض 222: 3، و الشهيد الماين يف الروضة البهّية 215منهم احملّقق الماين يف حاشية اإلرشام )سلطوط(:  (2)
 .23ص 3اسب، الناشر: تراث الشيخ األعظم، جالشيخ مرتضى االنصاري، كتاب ادلك (3)
 ادلصدر نفسو. (4)
 .24ادلصدر نفسو: ص (5)
 ادلصدر نفسو. (6)


