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

 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(ٖٗٗ) 

 بات؛ لوجهنياملسب   :املراد بـ)البيع( وأشباىو
 وذلك لوجهني: ؛ان الظاىر ان البيع ونظائره إذا وقعت موضوعاً دلثل احلِّلية واحلرمة فان ادلراد هبا ادلسببات ال األسبابوال خيفى 
ان العرر  ال يفهررم أًرداً مررن مثرل حالبيررع حرالل والررراب حررامح ان لفررر ًعرت حررالل ولفرر راًيمررك حررام أي الررملفر هبمرا، ًررل إ ررا األول: 

رررويً حالرررراب ادلعررامليح حررررام ومبادلمهمرررا لمرررا ىرررو ادلعهرررود مرررن البيرررو  حرررالل، وقولرررو يفهررم ان ادلعاملرررة حرررالل  أو حررررام أي مبادلرررة مرررال ًرررالاب ًر
 ال ادلعاين الفلسفية لالمسبيب أو البعيدة لالسبب. ،إ ا ألقي إىل العر  فما يفهمو العر  ىو احملمم حَأَحل  اّلّلُ اْلبَـْيعَ حتعاىل: 

حد من أية ملة وحنلة ان قول ًعت أو راًيت ىو حرام أو حالل إ ا مورد الموىم أو البحث ىو ادلسبب أي انو ال حيممل أالثاين: 
 .ح1حىذه ادلعاملة وتلك فمأمل

 اإلشكال ابن البيع املسبيب ال ينطبق على املعاطاة
ادلسبيب أي مبادلة مال ًال االعمباري  إذا ظهر ذلك فلنعد إىل اإلشمال الساًق وىو حواما إن أريد ًو ادلسبب أي حأحلَّ هللا البيع

ةح ال أو تبديل طريف اإلضافة االعمباريةح فال ينطبق على ادلعاطاة إذ ادلعاطاة مبادلة تموينية وليست مبادلة اعمبارية، والممروي  حادلعاطرا
 ح2حمن سلرج؟حيمون مصداقاً لالعمباري حإذ ادلبادلة االعمبارية ىي البيع ًناء على انو موضو  للمسببح فهل 

 اجلواب بوجوه أربع:
عرة، ال ًرد مرن تاميمهرا أو أحردىا ليصرك الممسرك ابييرة ال رريفة علرى ،رحة ادلعاطراة، وقرد ظهرر وجرو  وادلخرج ىو أحد وجروه أًر

 حاجة من يرى ان البيع موضو  للمسبب إىل اجلواب وإال لمان اإلشمال الذي طرحو السيد الوالد وارداً.
 حّلية السبب عرفا   حّلية املسبب تستلزم

لبداىرة انرو إذا قرال  لمرا ان اإلذن يف ال ريء إذن يف لوازمرو؛  ان يقال: ان حّليرة ادلسربب تسرملحم حّليرة السربب عرفراً الوجو األول: 
فرة دلن ىو خارج داره مثاًل أذنت لك ان جتلس ًعد ًرع سراعة يف رررفاب ابلردار فانرو اذن لرو يف الردخول وادل ريء يف الردار و،رواًل لل ر 

وإال لرران الريرراً أو مسررمهحشً أو شرربو ذلررك، ويف ادلقررام: فانررو إذا أحررّل هللا السرربب أي مبادلررة مررال ًررالاب حررّل سررببو عرفرراً وال شررك ان 
 ادلعاطاة، لاللفر، سبب عريف للبيع أي دلبادلة مال ًال، وقد ذلر ىذا ادلخرج عدد من احملققني.

 ةاملعاطاة التكوينية مقارنة ملعاطاة اعتباري
وىررو شلررا خطررر ابلبررال وادلسررمظهر انررو دقيررق يف حررال لونررو عرفيرراً أيهرراً وانررو لررو ألفررت إليررو أي عررامي أو خا،رري لرررأى ان الوجــو الثــاين: 
ان ادلعاطراة المموينيرة اخلارجيرة ىري الوجرو الظراىر مرن األمرر وىنراا معاطراة اعمباريرة إىل جوارىرا حأو قائمرة هبرا أو ىري  :ارتمازه لذلك، وىو

و مرررا شررررت فعرررّ ح لوضررروح ان ادلعاطررراة اخلارجيرررة حابن يعطيرررو لماًرررو وإخرررذ ادلرررال منررروح لررريس ًيعررراً إذا جتررررد عرررن قصرررد البيرررع ولررريس روحهرررا أ
 وادلبادلة ح،لحًا أو ىبة معوضة أو ًيعاً أو رري ذلكح فال ًد معها من قصد ادلبادلة االعمبارية. معاملة أ،اًل إذا جترد عن قصد ادلعاملة

ادلعاطررراة االعمباريرررة، أي يف لرررل معاطررراة يوجرررد أمرررران أحررردفا ظررراىر وايخرررر خفررري: األول: ادلعاطررراة اخلارجيرررة، والثررراين: ًعبرررارة أخررررى: 
عبررارة أخررى قصرد ىررذا ان يعطرري لماًرو لررذاا مقاًررل ان يعطيررو مالرو وابلعمررس، ومررن الواضررك ان األول لررو  اعمبرراره تليمررو مقاًررل تليمرو، :ًو

                                                           

 مل تمن عن األلفاظ ًل عن نفس ادلعاملمني، إىل رري ذلك. ،لى هللا عليو والو وسلمدلا سبق؛ وقد أجبنا عنو يف حبث أسبق من أن رلادلة ادل رلني مع النيب  ح1ح
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عاملررة أ،ررالً وإ ررا يراىررا العقررالء والعررر  معاملررة لررو اقررثا فررال األول ًرردون الثرراين معاملررة وال الثرراين حقصرردفا جترررد مررن الثرراين دلررا حررد ت ادل
 ال ًد لو من مظهر وجتسيد. ادلهمرًقول أو فعل أي ان ذاا ًل ادلن ئ  ادلعاملة على ادلِ زحصول ادلعاملةح ًدون األول معاملة لموقف 

ليس األول لي يقال حإذ ادلعاطاة مبادلة تموينيرة وليسرت مبادلرة اعمباريرة، والممروي   حَحل  اّلّلُ اْلبَـْيعَ أَ حفمصداق البيع يف  :وحينرذاب 
حادلعاطاةح ال يمون مصداقاً لالعمباري حإذ ادلبادلة االعمبارية ىي البيع ًناء على انو موضو  للمسببح ًل مصداقو ىو الثاين وىو ًيرع 

 .اًل وعرفاً ما دام اقثن ابألولعق
 املعاطاة التكوينية مصداق لالعتبارية

، وذلررك ًبيرران طريررف خطررر ابلبررال حَأَحــل  اّلّلُ اْلبَـْيــعَ حىرري مصررداق ًنفسررها ًررل قررد يقررال: ابن ادلعاطرراة المموينيررة الوجــو الثالــ : 
قيرراً لمنررو يمررون مصررداقاً لرررو عرفرراً وذلررك لررا  يف  رررول القا،ررر وىررو ان أمررراً قررد ال يمرررون مصررداقاً لعنرروان مررن العنرراوين فلسرررفياً ود

خالفراً دلرن رأى عردم  ،اإلطالقات ادل مملة على ذلك العنروان لموضرو  للحمرم، لرو؛ إذ المرالم ملقرى للعرر  والعرر  يررى االنطبراق
وى احتادفرا فلريس تصرر  العرر  فمأمل أو يقال ان مرجعرو إىل دعر مرجعيمو إال يف ادلفاىيم ًل ىذا الوجو إرجا  لو إىل ادلفهوم ًوجو.
 يف االنطباق، ًل تصر  العقل يف ادلصداق أو رؤيمو لو لذلك.

ليس عني زيد اليوم حأمرس لران حيراً واليروم  وىو يف اليوم ادلاضيويوضحو: انو ال شك فلسفياً يف ان البقاء رري احلدوث وان زيداً 
ح خا،ة على احلرلة اجلوىرية، لمرن ال رر  يف ابب االسمصرحاب وررريه يوم عمره  الث أيم وىمذالأو لان عمره يومان واىو ميت، 

ِِ اْلَيِقـنَي أَبَــدا  حح :عليرو السررالميف قولرو  ال تررىأ ؛والعينيرة تخخرذ منررو للعرر ،ال يبر  علرى أمثرال ىررذه الدقرة ًرل يلقري المررالم  ُق اَل تـَـنـْ
ُقُ ــُو بَِيِقــني   َ ــرَ  َــا تـَنـْ  َ ــِِّّ َوَِّن ؟ أمررا يف ذات ال رريءإال إذا ورد علررى ال رريء نفسررو ولرران مصرربو ان الررنقال ال يصرردق دقررة  ح1حححاِبلش 

مع ان ادلصب  حعلى حياتو اين يقال حال تنقال نبِ االسمصحاب فان ادلميقن ىو حياة زيد أمس وادل موا حياتو اين فميف لو مل 
ىررو  حهرروم تررنقال علررى ىررذا ادلصررداقفررادلرجع يف االنطبرراق حانطبرراق مفمعررو عرفرراً، اجلررواب لمررا ذلررره ال رريت: انررو ممحررد و سلملررف دقررة  

 .، إن مل يمن تصرفاً يف ادلصداق لما سبقالعر  ال العقل والدقة
واشثى م ريين إىل إعطائو ًيده المماب وأخذه   ا ادلعاملة ويقولون ابفان العر  يطلق على ادلعاطاة المموينية اهنلذلك، ادلقام  و 

ىرذه مبادلرة اعمباريرة ويررون ىرذا ممحرداً مرع أو ولرون ىرذه مبادلرة للملميمرني أو ادلرالني يق همفهم يرون مبادلة تموينية ولمن ،ًيده ابدلال
ولررذا ،ررك انطبرراق البيررع علررى نفررس ادلعاطرراة المموينيررة حطلبرراً ً رررو اقثاهنررا ابالعمباريررةح وإن شرررت فقررل ان ادلعاطرراة االعمباريررة  ؛ذاا

 .ولو لقيامها هبا واحتادفا فمدًر وأتمل يف العرو  واسطة يف الثبوت لصدق ادلعاطاة على ادلعاطاة المموينية ال
 صدق البيع عليها مساحمة  

ابن الفعرل اخلرارجي مصرداق ذلرذا العنروان علرى  مرن حوان شررت ان تعر  مسرازلةً  عليرو السرالمما ذلره فقو الصادق الوجو الرابع: 
العنراوين ال تنطبرق علرى ادلصراديق وال قرينرة، و رينرة ان المجوز خال  اال،ل وال يصرار إليرو إال مرع الق :وفيو ح2حىذا ادلبىن فال م احةح

ًل ابلصدق العريف وإن   فانو لان تصحيحاً للمصداقية ال مسازلةً  ا. اما الوجو الساًق الذي ذلراهاجملازية وال يصك ترتيب آاثرىا عليه
 ينوصلى هللا على دمحم و لو الطاىر  فمدًر تعر  الفرق. ًل حىت من دوهنا لان مبناه ادلسازلة
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