املكاسب (البيع :املعاطاة) .............................................................................الثالاثء  ٕ2ربيع األول ٓٗٗٔه(ٖ)27

بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلٌن ،والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبٌن الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضٌن ،واللعنة الدائمة على أعدائهم
أمجعٌن ،وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٖٖٓ)
العقود تتبع القصود يف ست جهات:
وملخص الوصولا ان العوصو تتبص الوصصو يف ثصالث تهصاتا وتصو ا وعصدما وتعنصوان ،كمصا تتبعهصا يف ثصالث تهصات أخصر :وهصيا قصصصد
اللفظ وقصد ادلعىن وقصد ادلطابوة بينهما ،وقد تكلمنا عن ذلك يف حبص سصابق قبصن سصنٌن جلًناتص  ،و كتفصي هنصا ابىل صارة إة التبعيصة يف
التعنون وا ه ممصا ثلصن لصه الصصلى علصى حسصخ مصا اختصار اليصيا الطوسصي مصن ا صه لصيً عوصدا مسصتوال قسصيما لسصائر العوصو كصالبي واىلتصارة
وهو ما ذهخ إليه ادليهور ،بن ا ه حسخ رأيه يف مور كن عود هو هو جما أجا جائدة البي جهو بي أو اىلتارة جإتارة وهكذا جلو قالا
صاحلتك على ان كتايب لك موابن ينار كان بيعا أو قالا صاحلتك على ان منفعة سكىن اري لك دلدة صهر موابصن ينصار كصان إتصارة،
جالصلى كلي ينطبق على أصناف العوو وليً قسصيما ذلصا ،وعلصى هصذا جكلمصا قصصد ادلصصالى تعنصون بصه جلصو قصال صصاحلتك علصى ان كتصايب
ادلعوضصة تعنصون ابذلبصة ادلع ّوضصة ولصو قصالا صصاحلتك أو ملّكتصك كتصايب بكصذا قاصصدا البيص
لك بكذا أو قال ملّكتك كتايب بكصذا قاصصدا اذلبصة ّ
كان بيعا..
تبعيتها للقصود الفعلية ال الشأنية أو اللويّة
واحلاصنا ان العوو تتب الوصو اليخصية الفعلية ،ال اليأ ية اللويّة التعليوية ،جما قصد ابلفعن تبعه العود ،ال ما لو كان حبي لو
قين له ملال إن قصد كذا حسن ،لوصد  ،وا ه يبىن عليه العود من اآلن م ا ه ل ّصما يون له ذلك!
ولصذلك جا صه لصصو أتصر :بيعصصا ربصوو كمصا لصصو ابا ادلكيصن أو ادلصصوزون متفاضصال ،ككيلصصو حنطصة تيصدة بكيلصصو حنطصة ر ي صصة ،جا صه اب صصن ..وال
ك يف ذلك ألن قصد كان البي  ،وال يصى الوول اب ه صحيى أل ه لصو كصان صصلحا لكصان صصحيحا بنصار علصى رأي مصن يصر :ان الصصلى
يف ادلكين وادلوزون متفاضال تائز وإن احمل ّصرم البيص الربصوي خاصصة مجصو ا علصى الصن  ،واحلاصصنا ا صه ال معصىن ألن يوصال بصصحة بيعصه الربصوي
لوي تعليوي أو ارتكازي رعي جيبىن عليه العود!
أل ه لو علم بصحة الصلى الربوي لوصد جهو قصد ّ
ومن ذلك يتأكد ما ذكران من عدم متامية ما ذكر األعالم من محن قول أي خ قالا (اعتق عبدك عين بكصذا أو هصخ سصيارتك
صوي أو التعليوصصي أو ادلرتكصصز اليصصرعي مصصن ا صصه حيص ال يصصصى ذلصصك
لزيصصد عصصين بكصصذا أو قصصل بيتصصك علصصى العلمصصار عصصين بكصصذا علصصى الوصصصد اللص ّ
رعا إال ابن يوصد ا صه ملّكصين بيتصك (أو عبصدك أو سصيارتك ا ص وكيصن عصين يف وقفهصا أو هبتهصا أو عتوهصا ،كصان قصصد ذلصك! وذلصك
ظًن ان يدعى ا ه لو قال العامي لوكيله زوتين أخ زوتيت ،جان ذلصك توكيصن لصه يف صالج زوتتصه توكيصن لصه يف تزواصه أختهصا منصه بعصد
ا وضصصار العصصدة! ء عصصار ان هصصذا هصو التخصريا اليصصرعي لصصذلك! وان العصصامي يبصصين عوصصو علصصى ادلرتك صزات اليصصرعية الصصصحيحة! والصصصحيى ان
لوو،
العامي لو قال ذلك قين له لبك اب ن وهذا الفعن حرام ،اللهم إال لو علم قصد كن تلك التوكيالت جيكون قصدا جعليا ال أ يا ّ
وهو مؤكد دلا قلنا جالحظ.
الدليل على تبعيتها للقصود
ان الدلين على ان العوو تتب الوصو هو بنار العوالر وتسامل الفوهار ،والتسامل جوج اىلمجاا لصذا يبصين علصى الركصون إليصه مصن ال يصر:
(1
لل اِال بَّيِللة ( 2و((ا َِّنَللا ْاألَ ْع َم للال يلَّّيِللات ( 3كمصصا اسصصتند إليصصه يف كتصصاب
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العنصصاوين ،وهصصو صصصحيى وال يصصر عليصصه مصصا أور عليصصه جتصصدبر تعصصرف ،بصصن يكفصصي لصصيال ان العوصصو األعصصم مصصن اىليواعصصات إ يصصارات وال صصك يف
( 1كالسيد اخلوئي ملال.
( 2ثوة اىلسالم الكليين ،الكايف ،ار الكتخ اىلسالمية – هران ،ج 1ص.07
( 3الييا الطوسي ،هتذيخ األحكام ،ار الكتخ اىلسالمية – هران ،ج 1ص.33
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اللوي جان اىل يار إاا واىلاصا ال ثكصن
توقل اىل يار ،وهو إاا أمر اعتباري يف عادله ،على الوصد الفعلي وعدم حصوله ابليأين أو ّ
ابلسبخ اليأين أو اللوي.
احلمامي والس ّقاء ايصال ووصول ال معاطاة
اإلشكال ين يف ّ
احلمصصامي والس ص ّوار والبولصصي وآصصًنهم إ صصكاال آخصصر ،وهصصو ا صصه ال توتصصد جيهصصا ادلعا صصاة بصصن رلصصر إيصصصال ووصصصول إذ
ان يف ادلعا صصاة يف ّ
احلمامي يعطيه له.
احلمامي وال يعطيه له يتناول ادلار والصابون بنفسه ال ان ّ
ادلستحم يض ادلال يف كوز ّ
جواب الشيخ ،واملَّاقشة
وأتاب الييا عن ذلك بوولها (ورّّبا ي ّدعى ا عوا ادلعا اة ّب ّر إيصال اللمن وأخذ ادللمن من آًن صدج إعطار أصال ،جضال عصن
التعا ي ،كما تعارف أخذ ادلار م آيبة السص ّوار ووضص الفلصً يف ادلكصان ادلعص ّد لصه إذا علصم مصن حصال السص ّوار الرضصا بصذلك ،وكصذا آصًن ادلصار
احلمام م آيبته.
احلمام و وض األترة يف كوز صاحخ ّ
من احمل ّورات كاخلضروات وحنوها ،ومن هذا الوبين الدخول يف ّ
ام أيضصا يف مسصألة
جادلعيار يف ادلعا اةا وصصول العوضصٌن ،أو أحصدما مص الرضصا ابلتص ّصرف ،ويظهصر ذلصك مصن احمل ّوصق األر بيلصي (رمحصه ّ
ام (. 1
ادلعا اة ،وسيأيت توضيى ذلك يف موامه إن ار ّ
أقولا ير عليها ا ه ال يعون يف ابب ادلفاعلة إال ان يكون مبدأ اال تواج متحووا يف الطرجٌن جإذا قل ضارب زيد عمرا مضاربة كان
ال بد من صدور الضرب من هذا وموابله من ذلك اآلخر وال يعون حتوق ابب ادلفاعلة أو التفاعن أو اىلجعال أو آًنها م جتر اليخ
عن مبدأ اال تواج وهو الضرب أو النصرة أو اىلعطار جووله (ورّّبا ي ّدعى ا عوا ادلعا اة ّب ّر إيصال اللمن وأخذ ادللمن مصن آصًن صصدج
إعطار أصال ال وته له تعوله إال على توتيهه ابن له حكصم ادلعا صاة وإن مل يكصن معا صاة ولصذا قصال بعصدها (جادلعيصار ...لكنصه تكلّصل ال
حاتة له.
جواين آخران
والذي را ان اجلواب الصحيى هو أحد وتهٌنا صغروي وكربويا
احلمصامي ابب احلمصام وتصوجًن
احلمامي هو إعطار له عرجا وابحلمن اليصائ وإن جصتى ّ
اما الصغروي ،جبأن يوالا ان إيصال ادلال إة كوز ّ
ادلار يف اخلزا ة والصابون يف موضعه إعطار منه عرجا للمستحم جود ا عودت ادلعا اة م حتوق االعطار من الطرجٌن ،وبعبارة أخر:ا اما ان
وول بصدج اىلعطار حويوة من الطرجٌن وان إعطار كن ير حبسصبه أو وصول اب صه رلصاز آالصخ عليصه قرينتصه جصادلرا مصن ادلعا صاة األعصم مصن
احلسية والتسبيبية جود صدج االعطار ومن َّ ادلعا اة .جتدبر.
ت َت ِلؤ ت ل َ ّد َ ( 2أو (اليصد أمصارة ادللصصك ال يوصصد هبصا خصصوص اجلارحصة ولصذا لصو أخصصذ
وآيصة ذلصك (اليصد جصان (( َعلَلى الْيَلد َمللا أَ َخل َح ْ
برتله ضمن أو كان حت سلطته وإن بعد عنه جان يد عليه.
احلمصامي والسص ّوار جيصه لنرتصخ عليصه
واما الكربوي ،جبأن يوالا ان عنوان (ادلعا صاة لصيً وار ا يف النصصوص جصال ضصرورة ألن وحصم ملصن ّ
اآلاثر بصصن ا صصه إن صصصدج عليصصه ادلعا صصاة – كمصصا سصصبق – جبهصصا وإال دلصصا احت نصصا يف صصصحة ذلصصك إة صصصدج هصصذا العن صوان بصصن يكفينصصا صصصدج
الرتاضي أو اىلابحة بعوض أو آًن ذلك إذ ((َال ََي ُّل َدم ْاملرٍ م ْسلل َوَال َماللإ اِال ببيبَلة نَل ْفسلإ ( 3و يبصة الصنفً كمصا حتصصن ابدلعا صاة
وصلى هللا على دمحم وآلإ الباهرين
حتصن ابدلراضاة وابىليصال والوصول.
يوول أمًن ادلؤمنٌن عليه السالم دلن سأله ادلوعظةا ((َال تَك ْن ِمِ ْن يَل ْرجو ا ْْلخ َرةَ بغَ ْْي َع َمل َويرجي التل ِْوبَةَ ببول ْاأل ََمل يَلقول يف ُّ
الدنْليَا
َجلإ
ت ل َكثْل َرة ذنوبإ َويقي َعلَى َما يَ ْك َره ال َْم ْو َ
ي  ...يَ ْك َره ال َْم ْو َ
ين َويَل ْع َمل ف َيها ب َع َمل ال ِراغب َ
ت م ْن أ ْ
ب َق ْول ال ِزاهد َ
ويف َو يَل ْقََّط اذَا ابْلتل َي( ...هنا البالآة. 499-493 ،
ا ْن َسق َ ظَ ِل ََندماً َو ا ْن َ
ص ِح أَم َن َالهياً يل ْع َجب بََّل ْفسإ اذَا ع َ
( 1الييا مرتضى اال صاري ،كتاب ادلكاسخ ط  /تراث الييا األعظم ،ج 3ص.05
( 2ابن أيب مجهور االحسائي ،عوايل الآلل ،،ار سيد اليهدار عليه السالم – قم1475 ،هص ،ج 1ص.224
( 3ثوة اىلسالم الكليين ،الكايف ،ار الكتخ اىلسالمية – هران ،ج 0ص.203

