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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة 

 الدائمة على أعدائهم أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(513) 

 البيع ال يصدق على املعاطاة
َيلللع  أ  )البحثثثل العايفثثثر يف   ثثثه  -01 لللاّلل ا ال اَلبل  ان مفهثثثوم البيثثثا قثثثى اثثثااة علثثثى ادلعا ثثثاة  ثثثال يصثثث   :(ح 

 عليثثه السثثالممثثا رهثثرف يف   ثثه الصثثااة  االسثثالدالل ابةيثثة ال رلثثة علثثى حلويالهثثا، ووهثثه عثثدم اثثدقه عليهثثا هثثو
 ب وله:

 لو اً ألن العنوان املنش أ ال بد ان يكون منِشؤله مصداق
صثثدة عليهثثا البيثثا أم الي رلثثا ي ثثال ابلعثثدم، ألن العنثثاوين )ال ثثالم ي ثثا يف موضثثعني: األول: يف ايثثه هثث  ي

أة ابل ول أو الفع  البد وان ي ون ال ول أو الفع  مصثداقا  لثكلا العنثوان ابحلمث  الشثائا الصثناعي، وإال ادلنش  
ال يالح ق رلا العنوان وإن قصد حت  ه،  لثو مشثى ب صثد ايشثاب البيثا دلثا حت ثق، والالعثا ي اخلثارهي حيثل ال 

ابحلم  الشائا مصداقا  للبيا الكي هو عبارة عن تبدي  احد  ريف االضا ة لثلثه،   صثدف وادثاا مثا هثو  ي ون
 (0)قى مصداقه ال يوهب حت ق عنوان البيا(

 :أقول: ال بد من توضيحه أوال  مث اجلواب عنه
ة والعالثثثق وسثثثائر امثثثا توضثثثيحه  هثثثو ان )العنثثثاوين ادلنشثثثأة ابل ثثثول أو الفعثثث ( هعنثثثوان البيثثثا والصثثثل  والطثثثال

أ ب ول بعالا أو اثاحلالا أو أيثط  ثالق وه ثكا )أو ابلفعث  بنثاب علثى ان نش  الع وا واإلي اعات  اهنا عناوين ت  
ادلعا ثثثاة منشثثثع للبيثثثا )ال بثثثد ان ي ثثثون ال ثثثول أو الفعثثث  مصثثثداقا  لثثثكلا العنثثثوان ابحلمثثث  الشثثثائا(  ثثثان قولثثثا 

ة،  عنوان البيا مصثداقه بعثط وه ثكا امثا ادلشثي  لثي  )بعط( و)أيط  الق( هو مصداة لعنوان البيا والطال
وهكا ادلعا اة  اهنا مباالة خارهية وهي يسالحي  ان ت ثون مصثداقا   ،نشأ بهمصداقا  لعنوان البيا  ال ل ن ان ي  

للبيا الكي هو مباالة اعالبارية )مباالة أو تبدي  أحد  ريف اإلضا ة ابةخر( لوضثو  ان عثاا االعالبثار قثى عثاا 
 لعنوان من عناوين العاا اةخر. ا  العادلني مصداقأحد الواقا ويسالحي  ان ي ون  را من أ راا العني و 

 األجوبة
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 واما اجلواب  هناك وهوف أربعة تال ف  بد ا اإليف ال:
 ؤله سبباً لونشِ والصحيح: ال بد ان يكون مل  ،القاعدة خطأ -4

ب ثول أو  عث  ال بثد ان ي ثون ال ثول  ةلعناوين ادلنشأان ا :والصحي  هو !ان ال اعدة خطأ اجلواب األول:
 لكلا العنوان( ولي  ايه )ال بد ان ي ون مصداقا  له(. - عر ا  أو اقة   -أو الفع  سببا  

)ان  : ان الصثثحي  هثثو:ويالضثث  رلثثا أهثثثر ابلالعبثثى عثثن ال اعثثدة ادلأخعثثة بعبثثارة أخثثر  أاة وأوضثث  وهثثي
ان ادلنش أ ب ول أو  ع  ال  :أو     يف ع سه ،بد ان ي ون سببا  للمنش أ ادلنِشأ "أي ما به يالح ق اإليشاب" ال
ثثثأ( العنثثثوان سثثثببا  لثثثكلا  -ومهثثثا ادلنِشثثثع أو مثثثا بثثثه يالح ثثثق اإليشثثثاب  -بثثثد ان ي ثثثون رلثثثا ال ثثثول أو الفعثثث   ادلنش 

( وهثو ادلنِشثع أي مثا بثثه يالح ثق اإليشثاب سثبب لالح ثق ادلباالثة االعالباريثة أي البيثثا أي  ورلثا لبداهثة ان )بعثط 
هثكا ال ثول لثي  مصثداقا  لعنثوان البيثا ادلنش ثأ بثه ابحلمث  ان تبدي   ريف اإلضا ة ولي  بعط مصثداقا  للبيثا أي 

والفع  من ادل والت العشر وهي هلها من  ،إر ه  قول  هو  ع  ؛الشائا؛ لوضو  ان )بعط( من م ولة الفع 
( اإليشثثثائي عثثثاا اخلثثثارج وال يفثثثيب منهثثثا مثثثن عثثثاا االعالبثثثار   يثثث  ي ثثثو   –وهثثثو مثثثن م ولثثثة الفعثثث   –ن )بعثثثط 

 (0)مصداقا  للعنوان ادلنش أ به وهو عنوان اعالباري إر هو )تبدي   ريف اإلضا ة(ي اللهم إال على الثوههني اةتيثني
 اللكين يشمالن ادلعا اة هما يشمالن قول بعط، حر ا  حبرف.

 ال فرق بني بعت واملعاطاة على السببية واملسببية -9
)و يثثه: أن ال ثثول أو الفعثث  لثثي  مصثثداقا  للبيثثا يف مثثن  عليثثه السثثالممثثا رهثثرف   ثثه الصثثااة  اب الثللا :اجلللو 

يفثثثيب مثثثن ادلثثثوارا بنثثثاب  علثثثى هويثثثه موضثثثوعا للمسثثثبب، أي اعالبثثثار ادلالبثثثايعني(
م عثثثأقثثثول: ت ميثثث  هالمثثثه لثثثا ي (2)

موضثو  ي ثال ابيثه سثبب أو موضثو  لل ابيهمن ان ي ال البيا ايه ال خيلو  هالمه:  ي ويولا احملالملالني الصورتني 
 :للمسبب

هثثكلا أي البيثثا،   ثثال إيفثث ال إر همثثا ان لفثثب بعثثط سثثبب عر ثثا  حلصثثول ادلباالثثة االعالباريثثة  ، علثثى األول
 ادلعا اة لديهم سبب عر ا  حلصول ادلباالة االعالبارية.

لمسثثبب  ثثان إر بنثثاب علثثى وضثثعه ل ؛قولثثا بعثثط، بيعثثا   ال ي ثثونادلعا ثثاة همثثا  ال ت ثثون ايثثه  ،وعلثثى الثثثاين
 )بعط( لي  مسببا  ب  هو سبب وهكا ادلعا اة.
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 واحلاا : ان ِوزان ادلعا اة ِوزان لفب بعط  اما هالمها بيا واما هالمها ال.
 معاطاة تكوينية وأخرى اعتبارية :ىنا أمران -5
ر : يف هث  معا ثاة بعبارة أخية دلعا اة اعالبارية( وايه ))ادلعا اة الال وينية م ارِ من ما سبق  الثالث: اجلواب

خفي: األول: ادلعا اة اخلارهية، والثاين: ادلعا اة االعالبارية، أي قصثد هثكا ان  يوهد أمران أحدمها ظاهر واةخر
يعطي هالابه لكاك م اب  ان يعطيه ماله وابلع  ، وبعبارة أخر : اعالبارف متلي ثه م ابث  متلي ثه، ومثن الواضث  ان 

املثثة لثو اقثثخا  ثثال األول بثثدون وإمنثثا يراهثثا الع ثالب والعثثرف مع ،األول لثو رثثرا مثثن الثثاين دلثثا حثثد ط ادلعاملثة أاثثال  
الثاين معاملة وال الثاين )قصدمها ادلعاملة( بدون األول معاملة لالوق  حصول ادلعاملة على ادلرِبز ب  ادلنشثع ب ثول 

 أو  ع  أي ان راك ادلضمر ال بد له من مظهر ورسيد.
َيللع  )وحينئثثك :  مصثثداة البيثثا يف  للاّلل ا ال اَلبل  )إر ادلعا ثثاة مباالثثة ت وينيثثة وليسثثط  لثثي  األول هثثي ي ثثال (أ ح 

مباالة اعالبارية، والال ويين )ادلعا اة( ال ي ون مصداقا  لالعالبثاري )إر ادلباالثة االعالباريثة هثي البيثا بنثاب علثى ايثه 
 .بالمامه  راهعه (0)موضو  للمسبب( ب  مصداقه هو الثاين وهو بيا ع ال  وعر ا  ما اام اقخن ابألول(

 ق لالعتباريةالتكوينية مصدا -1
ول ثثن ال بثثد مثثن  ،)ادلعا ثثاة الال وينيثثة مصثثداة لالعالباريثثة(  راهعثثه أيضثثا   :الوهثثه الرابثثا: مثثا سثثبق أيضثثا  مثثن

برهنة بعض ما بين عليه وهو قولنا )أو ي ال ان مرهعثه إ  اعثو  احتاامهثا  لثي  تصثرف العثرف يف االيطبثاة، 
إن يفثثثئط   ثثث  ان ادلعا ثثثاة االعالباريثثثة واسثثثطة يف و)و  (2)بثثث  تصثثثرف الع ثثث  يف ادلصثثثداة أو رؤيالثثثه لثثثه هثثثكلا(

 .(3)الثبوت لصدة ادلعا اة على ادلعا اة الال وينية ال يف العروض ولو ل يامها هبا واحتاامها  الدبر وأتم (
 مرجعية العرف يف التطبيقات وعدمها

يثثثثا( علثثثثى وتوضثثثثيحه: ايثثثثه  رة ي ثثثثال ابن العثثثثرف مرهثثثثا يف الالطبي ثثثثات )هثثثثرب ( والعثثثثرف يثثثثر  ايطبثثثثاة )الب
) ل ثثن ال ثثرب   ،همثثا أوضثثحناف يف الوهثثه الرابثثا  راهثثا،  ثثاألمر سثثه  وهثثو همثثا رهثثر  ادلعا ثثاة اخلارهيثثة )اثث ر  

خثثثالف مبثثثو ادلشثثثهور إر يثثثرون ان العثثثرف مرهثثثا يف ادلفثثثاهيم   ثثثد  ثثثترا  سثثثرها وعرو هثثثا وحثثثداها أيالهثثثى اورف 
ا ادلصثثداة وعدمثثه اقيثثا  ع ليثثا  ال رلثثال وي ثثون الثثدور يف ايطبثثاة هثثكا ادلفهثثوم )حسثثبما  سثثرف العثثرف( علثثى هثثك
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للمسازلة العر ية  يه  ترا حدا الفرسخ مثال  ابيه مخسثة هيلثومخات ومخسثمائة مثخا  ) رضثا (  ايثه يؤخثك بثه مث إرا 
تسثثثام    ثثثال مخسثثثة هيلثثثو ومخسثثثمائة مثثثخ تنطبثثثق مسثثثازلة علثثثى النثثثاق  عشثثثر سثثثناليمخات أي ايثثثه تسثثثام  يف 

د ذلثثا  ي ثثال لثثه هثثال لثثي  هثثكا اورك هثثسثثناليمخات والوا 01يثثه مثثا الفثثرة بثثني النثثاق  االيطبثاة ويف ادلصثثداقية وا
  فهم اللسان منا اما االيطباة  على الع   وحسب الدقة. (0)(و ما أ َرس َلنا ِمَن ر سلوٍل ِإالّلل بِِلساِن قل َوِموِ ) ايه 

 على املشهور، فاحلا: احتاد األمر االعتباري مبا يقوم بو خارجاً 
 ،الوالثد وهثو ادلنصثور مثن ان العثثرف مرهثا يف الالطبي ثات أيضثا   ثال إيفثث الالسثثيد أي  ثان قلنثا لبثو  وعلثى

وهو ان العثرف  الرابااما إن قلنا ابن العرف مرها يف ادلفاهيم   د ال يف الالطبي ات  ىا اإليف ال على الوهه 
 ازله لي  حجة.يالسام  يف تطبيق ادلعا اة االعالبارية على ادلعا اة الال وينية، وتس

ل ننا اجلواب بوهه لطي  هو ما أيفرا إليه مثن )ي ثال ان مرهعثه إ  اعثو  احتاامهثا  لثي  تصثرف ول ن 
ع ثثث    ثثثم ابحتثثثاا األمثثثر العثثثرف يف االيطبثثثاة، بثثث  تصثثثرف الع ثثث  يف ادلصثثثداة أو رؤيالثثثه لثثثه هثثثكلا(وهو ان ال

يطبثق ح ي ثة  ال إه اثدة عليثه العنثوان االعالبثاري و بث خارهثا ، ل يامثه بثه  ثترا احتثدو ما منشأ االعالبار،  االعالباري
ان )ادلثثرأة( ح ي ثثة ت وينيثثة مثثن م ولثثة اجلثثوهر )والاوهيثثة( عنثثون اعالبثثاري، ل ثثن ، ويالضثث  رلثثا ابدلثثثال:  ثثرلثثازا  

لثثكا  ،علثثى ادلثثرأة اخلارهيثثة، ح ي ثثة   – (2)وهثثو عنثثوان اعالبثثاري –الع ثث  يثثر  احتثثاا الاوهثثة ابدلثثرأة واثثدة الاوهثثة 
ما ان الاوهية إرا هايط اعالبارية  ادلشالق ادلواوف هبا أيضا  اعالباري إر ال يع ث   ،زيد   زوهة    ي ة  ي ول هكف ح

الع ث  يثر   ل ثنو ان ي ون مبثدأ االيفثال اة مثن عثاا وادلشثالق )ادلرهثب مثن مبثدأ االيفثال اة وقثىف( مثن عثاا آخثر 
هثثوب النف ثثة علثثى هثثكف ادلثثرأة مثثا ان النف ثثة قيثثام هثثكا االعالبثثار هبثثكف احل ي ثثة العينيثثة واحتااهثثا هبثثا ولثثكا   ثثم بو 

واهبثثة علثثى الاوهثثة ال علثثى هثثكف ادلثثرأة إال ان عنثثوان الاوهثثة واسثثطة يف الثبثثوت لوهثثوب النف ثثة علثثى هثثكف ادلثثرأة 
 هيدا . وأتم  هما سبق أيضا .  الدبر  يةة حيثية تعليلية لكلا ال ت ييديوالاوه

 وصلى هللا على دمحم وآلو الطاىرين
 

َيِن و ِصل ة  الرّللِحِم أ َضم َن ل ول ك ثَلر ة  اَلم اِل )): الى هللا عليه واله وسلم رسول هللاقال  م َن ي َضم َن ِل ِبرّلل اَلو اِلد 
د ة  اَلعلملِر و اَلم ح بّللة  يف اَلع ِشري ةِ   (.076ص 05مسالدرك الوسائ ، ج) ((و ِزَي 

                                                           

 .4سورة إبراهيم: آية  (0)
 إر هو مرهب من رات وافة اعالبارية. (2)


