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َالَرمَحِن َالَْرحيِ ِبْسِم هللِا   

ِ َرّبِ الَْعالَِميْ   َالَْحْمُد ّلِِله

اِهرِينَ  ٍد واِِلِ الطه ِدََن ُمَحمه ّيِ ََلُم عَََل س َ ََلُة َوالسه  َوالصه

ْم َأْْجَِعيَ  ِ عَََل َأْعَداِِئِ  َولَْعنَُة اّلِله

ينْل أَ ِمْن  ِن اََل ِقيَاِم يَْوِم اّلِ  
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 ٔ -البيع

 

  الكبلـ ُب البيع

 

. نقوؿ: اٞنالية تنتزع عن رغبة «ٔ»  قاؿ شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( نقبًل عن اٞنصباح أّف البيع ُب األصل مبادلة ماؿ ّناؿ
ء وجلبهم لو ألجل احتياجاهتم وأغراضهم الشخصية، إذ اإلنساف ليس كاٜنيوانات اليت ال ٓنتاج ُب تعّيشها  العقبلء ُب شي

إذل كثًن ٣نّا ٪نتاج إليو اإلنساف من اٞنسكن واٞنلبس وغًن٨نا، وألجل رفع حوائجو ٩نلب شيئًا أو يرغب فيو فيقاؿ: إنّو ماؿ، 
 وتنتزع ماليتو من جلبو لو ورغبتو فيو، وىذا ظاىر.

فاً إذل أحد آخر ليقع بينهما وإ٧ّنا الكبلـ ُب منشأ إضافتو إذل أحد وأنّو كيف يكوف ىذا اٞناؿ مضافاً إذل أحد وذاؾ اٞناؿ مضا
اٞنبادلة، وأّف منشأ إضافتو إليو ماذا ُب مثل قولنا: ىذا ماؿ زيد وذاؾ ماؿ عمرو ُنيث لو أتلفو يكوف ضامناً لو لصاحبو، وأّف 

 ء. اٞنصّحح ٟنا أي شي

 فنقوؿ: إّف إضافة ماؿ إذل شخص على قسمٌن:

ء آخر، ومن دوف أف تكوف من جهة أمر معدـو قد  أف تكوف االضافة إليو ذاتية من غًن حاجة ُب إضافتو إليو إذل شي األّوؿ:
  ُوجد، أو أمر موجود انعدـ، بل ىو مضاؼ إليو بذاتو، وىذا كأعماؿ الشخص، فإّّنا مضافة إذل نفسو ذاتاً يعين أّف لو

______________________________ 
 .ٜٙاٞننًن:  ( اٞنصباحٔ)
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سلطنًة على أفعاؿ نفسو، لو أف يوجدىا ولو أف ال يوجدىا، كما أّف لو أف ٬نّلكها إذل الغًن بأف يكوف أجًناً لو، ولو أاّل ٬نّلكها 
ـ، بل اٞنراد أّف لو السلطنة للغًن، وىذا اٞننع كاٍؼ ُب اٞنقاـ، ولسنا بصدد إثبات أّف أعمالو ملك لو لًند عليو ما أوردوه ُب اٞنقا

 على أفعالو، وىو يكفينا ُب اٞنقاـ.



 أف تكوف االضافة غًن ذاتية، وىذه أيضاً على قسمٌن: الثاين:

 األّوؿ: أف تكوف االضافة ابتدائية.

 الثاين: أف تكوف االضافة ثانوية.

 سبقتها إضافة اخرى أو إضافات متعّددة. واٞنراد باالبتدائية ىو عدـ سبق إضافة عليها، كما أّف اٞنراد بالثانوية ما

 واالضافة االبتدائية إّما أصلية وإّما تبعية.

 أّما االضافة األصلية فتكوف بأحد أمرين على سبيل منع اٝنلو:

اٜنيازة، فإّف من حاز شيئًا ٣نّا ال مالك لو كما إذا اصطاد ٚنكًة من الشط أو طًناً من اٟنواء فإنّو ُيضاؼ حينئٍذ إليو  أحد٨نا:
عند العرؼ والعقبلء، وليس آلخر أف يأخذه منو قهراً بدعوى أنّو رل، فإنّو يعّد من الظلم واٛنور، مضافاً إذل ما ورد من أّف من 

 وإف دل نكن ٥نتاج إذل األخبار لثبوهتا بسًنة العقبلء كما ال ٫نفى. «ٔ»  يو أحد فهو لوسبق إذل ما دل يسبق إل

الفعل والعمل، وأمثلتو كثًنة الختبلؼ مالية اٞناؿ ُنسب األماكن واألزمنة، مثبًل اٞناء ُب الشط ٣نّا ال مالية لو عند  وثانيهما:
العقبلء، وكذا األخشاب ُب األماكن اليت يكثر فيها اٝنشب، بل وكذا العود الذي لو مالية ُب أماكننا ال مالية لو ُب ١نّلو 

  األماكن اليت ال ماء أو ال خشب فيهابوجو، ولكن ينقلها اإلنساف إذل

______________________________ 
 .ٗح  ٔ/ أبواب إحياء اٞنوات ب ٔٔٔ: ٚٔ( ورد مضمونو ُب مستدرؾ الوسائل ٔ)
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واٞننشأ ُب إضافة اٞنالية فإّّنما ُب غًن مكاّنما ماؿ ٩نلبو العقبلء، وإذا صارت مااًل ُب تلك األماكن فهي مضافة إذل ناقلها، 
 إليو ىو فعلو وعملو الذي ىو النقل، ىذا ُنسب األماكن.

وكذا ٫نتلف ُنسب األزمنة، وذلك كالثلوج فإّّنا ُب أغلب الببلد كببلدنا أذربا٩ناف ٣نّا ال مالية ٟنا ُب الشتاء، بل ىي من 
ىا إذل الصيف فإّّنا تصًن مااًل حينئذ ويرغب فيها الفضوالت اليت ٫نرجوّنا من أماكنهم، وإذا فرضنا شخصًا ٗنعها وأبقا

 العقبلء جّداً، وىي تضاؼ إليو، واٞننشأ ُب إضافة مالية الثلوج إليو ىو إبقاؤه ٟنا، واالبقاء فعل من أفعالو كما ال ٫نفى، ىذا.



ٝنلو، وذلك كما إذا حاز ورّنا تكوف االضافة مستندًة إذل ٠نموع اٜنيازة والعمل كما ىو مقتضى كوّنما على ٥نو مانعة ا
أخشابًا من الصحاري فعملها سريراً، أو حاز حديدًا فصنعو سّكيناً، فإّف مالية السرير حينئٍذ تضاؼ إليو ال ١نالة، ومنشؤىا 
٠نموع حيازة األخشاب وعملو، نعم كانت األخشاب قبل أف يعملها سريرًا مااًل أيضاً، وكاف يضاؼ إليو حينئٍذ إاّلأّّنا بعد 

، «ٔ» ها سريرًا تكوف مااًل على حدة الختبلؼ األمواؿ باختبلؼ صورىا النوعية كما ذكرناه ُب بعض اٞنباحث اٞنتقّدمةجعل
 ىذا كّلو ُب االضافة االبتدائية األصلية.

يس من قبيل إذ ل -وأّما االبتدائية التبعية فهي كما إذا ملك الدابة أو غًنىا، فإّف ٘نلها ماؿ مضاؼ إليو باالضافة االبتدائية
إاّلأّّنا غًن أصلية كما ُب األمثلة اٞنتقّدمة، بل تابعة الضافة نفس الدابة إليو، وكذا  -االضافات الثانوية كاالرث واٞنعاملة

 الدجاجة إذا باضت فإّف بيضها لو، أو غرس أشجاراً فأٖنرت، وىكذا.

 ار وإّماوأّما االضافة الثانوية فمنشؤىا إّما من االمور اٝنارجة عن االختي

______________________________ 
 .ٖٛٚ، ٖٕٗ(: ٖ٘)موسوعة اإلماـ اٝنوئي  ٔ( مصباح الفقاىة ٔ)
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 من االمور االختيارية.

وال فاألّوؿ كاالرث فإنّو موجب الضافة ماؿ مورّثو إليو وىو أمر قهري غًن اختياري، وكالوصية بناًء على أّّنا من االيقاعات 
وكاألوقاؼ فإّف الوقف موجب ٞنالكية اٞنوقوؼ عليو ٞننافع  «ٔ» ٓنتاج إذل القبوؿ كما ىو اٞنختار وفاقًا للسّيد ُب العروة

 الوقف ببل اختياره.

والثاين كالبيع وغًنه من أبواب اٞنعامبلت والعقود اليت ألجلها عقدنا الكبلـ وىذا أيضًا موجب الضافة اٞناؿ إليو، إاّلأّّنا 
 يست من االضافات االبتدائية، بل إ٧ّنا ىي بعنواف ثانوي لسبق إضافة فيها ال ١نالة، وإاّل فبل يصّح بيعو كما ال ٫نفى.ل

والكبلـ ُب اٞنقاـ إ٧ّنا ىو ُب القسم األخًن، أي فيما إذا كانت االضافة ثانوية وباالختيار كالبيع و٥نوه من اٞنعامبلت، وقد 
ادلة ماؿ ّناؿ الختبلؼ اٜناجات واألغراض، مثبًل إذا فرضنا أحدًا عنده قرصاف من اٝنبز وآخر عرفت أّف البيع عبارة عن مب

عنده وقية من اللحم فيحتاج صاحب اللحم إذل خبز ليشبعو مع اللحم وصاحب اٝنبزين إذل ٜنم ليتلّذذ ّنا يأكلو، فيتبادالف 
فكبل٨نا يأكبلف اللحم مع اٝنبز وترتفع حاجتهما وبو  ويعطي أحد خبزيو إذل اآلخر وىو يعطيو نصف ما بيده من اللحم،



٪نصل غرضهما، أو يكوف من عنده االرز ١نتاجًا إذل اللباس ومن عنده اللباس ٪نتاج إذل االرز فيتبادالف كما ىو مرسـو ُب 
 بز أو اللحم.بعض القرى والبوادي فعبًل، فرتى أنّو يدفع إذل اٝنّباز أو القّصاب بيض دجاجة أو حنطة فيأخذ منو اٝن

وكاف احتياجهم إذل تبديل أمواٟنم من لدف زماف آدـ إذل يومنا ىذا، فإّف اٜناجات ٢نتلفة واألغراض متشّتًة، واستمّرت عادهتم 
  على ذلك برىًة من الزماف

______________________________ 
 [.ٜٜٖٛ] ٔاٞنسألة  ٜ٘ٙ: ٕ( العروة الوثقى ٔ)
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أف بىن العقبلء ُب معامبلهتم على أخذ األشياء باألٖناف فاخرتعوا الدرىم والدينار من أجل انضباط مالية األمواؿ وتسهيل  إذل
األمر على الناس حّّت يقاس مالية كّل ماؿ إذل الدراىم والدنانًن ليعلم مقدار ماليتو، إذ قبل اخرتاعهما كانت مالية األمواؿ 

ء آخر تارًة اخرى، مثبًل كاف مّن من االرز يسوى بكذا  ا معلوماً باٞنقايسة إذل االرز تارًة وإذل شيغًن منضبطة بل كاف مقدارى
مقدار من اٜننطة وبكذا مقدار من الرطب وبكذا مقدار من األلبسة والظروؼ، وىذا كما ترى أمر صعب وال انضباط فيو، 

 ضافة إليهما، ىذا.وألجلو اخرتعوا الدراىم والدنانًن فيقاس مالية كل ماؿ باال

ٍّب إّف العوض واٞنعّوض رّنا يكوف كبل٨نا من قبيل العروض، واخرى يكوف كبل٨نا من قبيل األٖناف وثالثًة يكوف أحد٨نا من 
 العروض وثانيهما من األٖناف.

 ومثاؿ األّوؿ قد ظهر من مطاوي كلماتنا، بأف يدفع مقداراً من اٜننطة ويأخذ مقداراً من اللحم.

 كمعامبلت الصرّافٌن فإّّنم يأخذوف الثمن كالرياؿ االيراين ويدفعوف ُب مقابلو الثمن أيضاً كالدينار العراقي.  والثاين

 والثالث كما إذا دفع ديناراً أو در٨ناً وأخذ شيئاً من العروض كاأللبسة واألغذية.

 بعض.وحينئذ يقع الكبلـ ُب أّف البيع يشمل ٗنيع تلك األقساـ أو ٫نتّص ببعضها دوف 

فنقوؿ: قد عرفت أّف الكبلـ ُب اٞنقاـ إ٧ّنا ىو ُب االضافة الثانوية اليت تنشأ عن امور اختيارية وىي أبواب اٞنعامبلت، وأّما ما 
 تنشأ عن امور غًن اختيارية فبياف أحكامها موكوؿ إذل ١نّلو.
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ر االختيارية ىو البيع، وكاف األوذل أف نتعّرض إذل أحكامو من دوف ومن ٗنلة تلك االضافات الثانوية اليت تنشأ عن االمو 
إطالة الكبلـ ُب بياف ما قيل ُب تعريفو من اإلشكاؿ واٛنواب كما ىو سًنتنا دائمًا حيث ال نتعّرض ُب اٞنباحث إذل ما ال 

 ء. فائدة فيو، ومنو التعاريف اٞنذكورة ُب الكتب فإّّنا ٣نّا ال يرتّتب على ٓنقيقها شي

ـٌ ٢نتّصة كخيار اجمللس ولزـو العلم بالكيل والوزف فيما إذا كاف اٞنبيع ٣نّا يكاؿ أو يوزف،  ولكن ٞنّا كاف ٝنصوص البيع أحكا
احتجنا إذل بياف مفهومو وٓنقيقو على ٥نو ٬نتاز عّما عداه من اٞنعامبلت، وألجل ذلك ذكرنا مقّدمًة أّف العوض واٞنعّوض ُب 

كبل٨نا من قبيل العروض واألجناس وإّما أف يكوف كبل٨نا من قبيل األٖناف والدرىم والدينار وإّما أف يكوف البيع إّما أف يكوف  
أحد٨نا من األجناس والعروض وثانيهما من قبيل األٖناف والفلوس كما ىو اٞنتعارؼ بٌن الناس، ويقع الكبلـ حينئذ ُب أّف 

 ّص ببعض دوف بعضها اآلخر.مفهـو البيع شامل ٛنميع ىذه األقساـ أو أنّو ٫نت

فإذا عرفت ذلك فنقوؿ: مفهـو البيع مفهـو عقبلئي يعرفو كّل واحد من الناس الرتكاز معناه ُب أذىاّنم من غًن اختصاص 
ذلك بالعرب، ألنّو مفهـو دائر بٌن ٗنيع أفراد الناس عربًا كاف أو غًنه، غاية األمر أّّنما ٫نتلفاف ُب التعبًن عنو ُنسب 

 ألسنتهما، فيعّّب العريب عن ذلك اٞنفهـو االرتكازي اٞنعلـو بالبيع والعجمّي بفروخنت وثالث بلغة اخرى.اختبلؼ 

ء ال نشّك ُب أّف البيع اسم ٞنا يقابل االشرتاء، وليس اٚنًا عند العرؼ لكّل من البيع واالشرتاء ُب  ٍّب إنّو لو شككنا ُب شي
أي « خريدف»إ٧ّنا ىو فعل البائع ويعّّب عن فعل اٞنشرتي ب « فروخنت»فارسية ب ء من اللغات، فالبيع ويعّّب عنو ُب ال شي

  االشرتاء ال أّف البيع اسم لفعلهما معاً وإاّل فبل يبقى معىن لبلشرتاء. والبائع ىو من
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اؿ التّجار فإّف التاجر نظره دائمًا إذل يكوف نظره إذل حفظ مالية مالو برفع اليد عن خصوصية ما بيده كما ىو اٞنشاىد من ح
أّف رأس مالو أّي مقدار وال نظر لو إذل خصوصيات ما ُب دّكانو من القند والسّكر وغًن٨نا من األجناس، واٞنشرتي على 

ا أّف عكس ذلك، فإّف غرضو ىو خصوصية ما يأخذه بدفع ماليتو إذل البائع وال نظر لو إذل مالية ما يأخذه حّّت أنّو لو فرضن
البائع دفع إليو جنسًا آخر يساوي قيمتو قيمة ما يطلبو اٞنشرتي ال يقبلو بوجو، لعدـ كوف نظره إذل مالية مالو، بل نظره إذل 

 خصوصية ما يأخذه، فبل يقبل االرز عوضاً عن الدبس مثبًل.

ظ ّنالية مالو، ال أنّو اسم لؤلعّم منو ومن واٞنّدعى أّف البيع اسم لفعل البائع فقط يعين عبارة عن رفع اليد عّما بيده والتحفّ 
فعل اٞنشرتي، ولذا إذا اشرتى عباًء بدينارين مثبًل ال يصّح لو أف يقوؿ بعت دينارين بالعباء كما ال يصّح للبائع أف يقوؿ 

لبائع بعت عباًء اشرتيت دينارين بالعباء فإنّو ٣نّا يضحك عليو العرؼ قطعاً، بل الصحيح أف يقوؿ اشرتيت عباء بكذا ويقوؿ ا
 بدينارين.



للبيع بأنّو مبادلة ماؿ ّناؿ لشمولو لفعل اٞنشرتي أيضًا ٪نمل على اٞنسا١نة والتعريف  «ٔ»  وعليو فتعريف صاحب اٞنصباح
د اللفظي كما ىو دأب اللغويٌن دائمًا ألّّنم ليسوا ُب مقاـ التعريف اٜنقيقي، فلذا تراىم يقولوف السعدانة نبت مع أنّو ال اطرا

 فيو كما ال ٫نفى.

واٞنتحّصل: أّف البيع على ما نشاىده ُب زماننا ىذا إ٧ّنا ىو عبارة عن فعل البائع فقط، أعين التحّفظ على مالية مالو ورفع اليد 
عن خصوصيتو، ُب مقابل فعل اٞنشرتي الذي ىو عبارة عن االشرتاء واألخذ ِنصوصية اٞناؿ كما عرفت وباستصحاب عدـ 

  ف اٞنعصومٌن والنيب )عليهم السبلـ( واٞنستعملٌنالنقل إذل زما

______________________________ 
 .ٖ( تقّدـ ٔنر٩نو ُب الصفحة ٔ)
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والواضعٌن يثبت أّف البيع موضوع ٝنصوص فعل البايعٌن دوف اٞنشرتين، وعلى ىذا فالبيع شامل ّنفهومو لصورة كوف أحد 
خر ٖنناً، ألّف صاحب العرض يتحّفظ على ماليتو برفع اليد عن خصوصية العرض ُب مقابل فعل اٞنشرتي العوضٌن عرضًا واآل

وأخذه باٝنصوصية ورفع اليد عن اٞنالية، وقد عرفت أّف تعريف اٞنصباح للبيع بأنّو مبادلة ماؿ ّناؿ تعريف لفظي، ألنّو كما 
 فى، ولعّلو أراد من ذلك أمراً آخر سنشًن إليو إف شاء اللهو تعاذل.عرفت عبارة عن إعطاء العرض واألخذ ّناليتو كما ال ٫ن

 وأّما صورة كوف كل واحد من العوضٌن من قبيل العروض فهي على قسمٌن:

إذ رّنا يكوف أحد العرضٌن عوضًا عن الثمن واٞنالية كما إذا أراد شراء كتاب بدينار ودل يكن عنده ذلك فدفع العباء عوضاً 
دينار ُب مقابل الكتاب وىذا ُب اٜنقيقة من قبيل الصورة االوذل، واٞنعاوضة إ٧ّنا وقعت بٌن عرض وٖنن فدافع وبداًل عن ال

الكتاب ىو البائع حقيقًة، ألنّو رفع اليد عن خصوصية مالو وٓنّفظ على ماليتو اليت ىي الدينار، إاّلأنّو ٞنّا دل يكن موجوداً 
نارًا واحدًا مثبًل، كما أّف دافع العباء ىو اٞنشرتي ألخذه باٝنصوصية على ما عرفت فأخذ العباء عوضًا عنو، ألنّو يسوى دي

 تفصيلو آنفاً، فالبيع ّنا لو من اٞنفهـو شامل ٟنا كما ال ٫نفى.

ء منهما عوضًا عن الثمن بوجو بل يعطي أحد٨نا باستقبللو ويأخذ باآلخر كذلك، كما أّف الثاين يعطي  واخرى ال يكوف شي
والشاىد على ذلك أنّو إذا أبدؿ شخص داره بدار اخرى ٍبّ سئل: ىل  -ويأخذ باآلخر، وىذا خارج عن حقيقة البيعأحد٨نا 

إذ دل يأخذ أحد٨نا باٞنالية ويرفع  -بعت دارؾ؟ يقوؿ ُب اٛنواب: أبدلتها بدار اخرى وال ٩نيب بأيّن بعت داري كما ال ٫نفى
ائع ُب مقابل اٞنشرتي، وقد عرفت أّف البيع ىو عبارة عن فعل البائع وىو غًن اليد عن اٝنصوصية بوجو ليكوف ذلك فعبًل للب

 متحّقق ُب اٞنفروض بل كّل واحد منهما أخذ ِنصوصية اٞناؿ وكّل ما
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رٍت ألنّو ليس صنعو أحد٨نا صنعو اآلخر أيضاً، فهما على وتًنة واحدة كاألخوين. وال ٬نكن أف يقاؿ إّف ىذا بائع وذاؾ مش
)قّدس سرّه( حيث إنّو ذكر أّف أحد٨نا ال بعينو بائع ُب ىذه الصورة  «ٔ» بأوذل من عكسو، والعجب من شيخنا االستاذ

 ء منهما ُب الواقع. وأحد٨نا اآلخر ال بعينو مشرٍت وال تعٌّن لشي

 «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  معاملة مستقّلة ٬نكن تصحيحها بعمـووفيو: أنّا ذكرنا مرارًا أّف أحد٨نا ال بعينو ال مصداؽ لو خارجاً، فهو 
وال يكوف بيعاً، بل ىي اليت ينبغي أف يقاؿ إّّنا مبادلة ماؿ ّناؿ اليت ذكرنا أّّنا ليست تعريفاً  «ٖ» «ِْنَارًَة َعْن تَػرَاضٍ » و «ٕ»

 للبيع حقيقة.

اؿ، أنّو ُب االبتداء كاف البيع بينهم ّنبادلة ماؿ ّناؿ وعرض ولعّل مراد صاحب اٞنصباح بقولو: وىو ُب األصل مبادلة ماؿ ّن
بعرض ٞنا أشرنا إليو سابقًا من أّّنم كانوا يتبادلوف مااًل ّناؿ ٍّب بعد ذلك اخرتعت النقود، ال أّف اٞنراد باألصل ُب كبلمو ىو 

ا ُب اللغة كذا، مع أنّو بنفسو من كتب اللغة اللغة كما ذكره بعض احملّشٌن وإاّل لكاف عليو أف يذكر ُب كّل كلمة يفّسرىا أّنّ 
 فبل معىن ألف يقاؿ إنّو ُب اللغة كذا.

وأّما الصورة الثالثة، أعين ما إذا كانت اٞنعاوضة بٌن ٖننٌن اللذين ٨نا متمّحضاف ُب اٞنالية، فهي أيضًا على أقساـ فرّنا تكوف 
األوراؽ النقدية العراقية ُب العراؽ، فإّف حكمها حينئٍذ حكم الصورة اٞنعاوضة بٌن مثل األوراؽ النقدية االيرانية )اسكناس( و 

د االوذل، إذ األوراؽ االيرانية ُب ٣نلكة العراؽ ال تعّد من األٖناف، وإ٧ّنا ىي أٖناف ُب ٣نلكة ايراف، ووزاّنا ُب العراؽ كوزاف القن
 والسّكر

______________________________ 
 .ٜٙٔ: ٔ( منية الطالب ٔ)

 .ٔ: ٘( اٞنائدة ٕ)

 .ٜٕ: ٗ( النساء ٖ)
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وغًن٨نا من األجناس، فهي ّننزلة العروض، وإ٧ّنا تباع وتشرتى ّنا أّّنا من العروض وٖننها ىو األوراؽ العراقية وىذه الصورة ٣نّا 
.  يشملو البيع ّنا لو من اٞنفهـو



ؽ أو تومانٌن ُب إيراف ٣نّا يعّد كّل واحد منهما من األٖناف ُب ذاؾ اٞنكاف كما واخرى تكوف اٞنعاوضة بٌن مثل دينارين ُب العرا
إذا دفع إذل الصرّاؼ ورقة دينارية وأخذ ورقة دينارية اخرى، ألّف االوذل كانت خِلقة والثانية جديدة. وىذه أيضًا خارجة عن 

مالية مالو ُب مقابل أخذ اآلخر باٝنصوصية، بل نسبة  البيع مفهوماً، إذ دل يرفع أحد٨نا يده عن خصوصية مالو بالتحّفظ على
 اٞنعاوضة إذل كّل واحد منهما على حّد سواء، وال ٬نكن أف يقاؿ ىذا بائع وذاؾ مشرٍت، لعدـ أولويتو من العكس.

إليو أربعة أرباع، فإّّنا  وثالثة تقع اٞنعاوضة بٌن مثل ورقة دينارية وبٌن أربعة أوراؽ أرباعية، كما إذا دفع إذل الصرّاؼ ديناراً فدفع
أيضًا كسابقتها دفع للماؿ ُب مقابل اٞناؿ والثمن ُب مقابل الثمن غاية األمر أّف أحد٨نا ورقة مالية انضمامية وثانيهما أوراؽ 

ا لو من مالية تفصيلية ٠نزّاة، ونسبة اٞنعاملة حينئٍذ أيضًا إذل كّل واحد منهما على حّد سواء، وىذه كّلها خارجة عن البيع ّن
، ىذا كّلو ُب مشوؿ مفهـو البيع لؤلقساـ الثبلثة وعدمو.  اٞنفهـو

  اختصاص اٞنبيع باألعياف

ىل ٫نتّص باألعياف أو يعّمها واٞننافع فملّخصو: أّف اٞنبيع ال إشكاؿ ُب اختصاصو  -أي اٞنبيع -وأّما الكبلـ ُب متعّلق البيع
لحّيز ّنقداره وشامبًل لؤلبعاد الثبلثة، أعين العرض والطوؿ والعمق كما ىو ّنا إذا وجد ُب اٝنارج كاف من األجساـ شاغبًل ل

معىن اٛنسم، وىذا ىو اٞنراد من األعياف، ال اٞنوجود اٝنارجي فعبًل كما ىو واضح. وال يتعّلق البيع باٞننافع وإ٧ّنا يتعّلق هبا 
 االجارة وىو اٞنايز بينهما كما ال ٫نفى.
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أّف  إّف اٞنراد بتعّلق البيع باألعياف وتعّلق االجارة باٞننافع ليس ىو تعّلقهما هبما ُب صيغيت االجارة والبيع حّّت يورد كما اورد بٍبّ 
االجارة أيضاً تتعّلق باألعياف فكما نقوؿ بعتك ىذه الدار كذلك نقوؿ آجرتك ىذه الدار وال يتعّلق االجارة باٞننافع وال يصّح 

جرتك منفعة ىذه الدار، إذ اٞننافع ال تتعّلق االجارة هبا بوجو بل اٞنراد من تعّلق البيع باألعياف وتعّلق االجارة باٞننافع أف يقاؿ آ
أّف مفهـو البيع ىو ٕنليك األعياف كما أّف مفهـو االجارة عبارة عن ٕنليك اٞننافع فالتمليك ُب البيع يتعّلق باألعياف، وُب 

فع، فالبيع والتمليك نظًن األمر والطلب، فإّف األمر يتعّلق باٞناىية والطلب يتعّلق بإ٩ناد اٞناىية ألّف اال٩ناد االجارة يتعّلق باٞننا
 مأخوذ ُب مفهـو األمر، إذ معناه طلب اال٩ناد فبل معىن لتعّلقو باال٩ناد.

ا قيل إّف أفعاؿ اٞنستأجر ٣نلوكة لو ُنسب كما أّف اٞنراد باٞننافع ليس ىو فعل اٞنستأجر كسكناه وركوبو و٥نو٨نا حّّت يقاؿ كم
طبيعتو وليست ٣نّا يدخل ُب ملك اٞنؤجر ليمّلكها للمستأجر باالجارة، وال معىن لتمليك اٞنؤجر للمستأجر ما ىو ٣نلوؾ لو 

ؤجر فكيف بنفسو، فأّي معىن لتمليكنا سكىن اٞنستأجر لو أو ركوب دابّتو و٥نو٨نا، إذ أفعاؿ الغًن خارجة عن ٓنت ملكّية اٞن
 ٬نّلكو ما ال ٬نلكو ىو بنفسو، وال معىن العطائو ما ىو فاقد لو كما ىو واضح.



بل اٞنراد أّف األعياف كما أّّنا ٣نلوكة ٞنالكها كذا جهاهتا وحيثّياهتا داخلة ٓنت ملك مالكها، ومن ٗنلة جهات الدار وحيثياهتا 
يتعّلقاف بالساكن والراكب )أعين اٞنستأجر( كذلك ٟنما تعّلق  سكناىا، وجهات الدابة ركوهبا، ألّف الركوب والسكىن كما

باٞنركوب والدار وٟنما إضافة إليهما، وىذا التعّلق واالضافة من متعّلقات العٌن ومن إضافاهتا، وقد ذكرنا أّف األعياف كما ىي 
اف على ما عرفت، فلصاحب العٌن داخلة ٓنت ملك مبّلكها كذلك إضافاهتا وجهاهتا وحيثياهتا داخلة ٓنت ملك مبّلؾ األعي

  أف ٬نّلك اٞنستأجر أو غًنه جهة من جهات مالو، كما أّف لو
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 ٕنليك ٗنيع جهاتو.

وباٛنملة: أّف التمليك رّنا يكوف مقّيدًا ببعض اٛنهات واخرى مطلقًا ومن ٗنيع اٛنهات، فعلى األّوؿ ال يفيد إاّلٕنليك تلك 
و على الثاين يفيد ٕنليك ٗنيع اٛنهات، فلمالك الدار أو الدابّة أف ٬نّلك سكىن داره وركوب دابتو ّنا ٨نا من اٛنهة كما أنّ 

متعّلقات ملكو، إذ قد عرفت أّف للسكىن وللركوب ولغًن٨نا من انتفاعات األعياف تعّلقاً باٞنستأجر، وتعّلقاً آخر وإضافة اخرى 
ن إجارهتا وٕنليك تلك اٛنهات واٜنيثيات للمستأجر أف يقع فعلو الراجع إليو ٣نّا ىو باألعياف وىي ملك ٞنبّلكها، والغرض م

 ٣نلوؾ لو على النحو اٜنبلؿ، وبذلك يرتفع اإلشكاؿ كما ىو ظاىر.

نقلها فاٞنتحّصل: أّف اٞنبيع ٫نتّص باألعياف وال يعّمها واٞننافع وإف ورد إطبلؽ البيع على ٕنليك اٞننافع ُب بعض األخبار كما 
 )قّدس سرّه( إاّل أّّنا مبنّية على اٞنسا١نة كما ىو ظاىر. «ٔ»  شيخنا األنصاري

ٍّب إّف اٞنراد بالعٌن ما يقابل اٞننفعة وىو كّل ما ٪نتاج وجوده إذل حّيز، فبل يشرتط ُب العٌن أف تكوف موجودة ُب اٝنارج 
ارجي كذلك يتعّلق بالكّلي ُب اٞنعٌّن كبيع صاع من صّبة ومشّخصة حٌن البيع، بل كما يتعّلق البيع باٞنوجود اٞنشّخص اٝن

موجودة ُب اٝنارج، وبالكّلي ُب الذّمة، وىذا أيضاً رّنا يكوف ُب ذّمة نفسو بأف يبيع لو عشرة أمناف من اٜننطة، واخرى يكوف 
بينو وبٌن األّوؿ أّف اٞنبيع ُب الثاين ُب ذّمة الغًن كما إذا كاف لو َدين ُب ذّمة الغًن كمّن من اٜننطة فباعو من عمرو، والفرؽ 

 ملك لو ُب ذّمة الغًن وُب األّوؿ ليس ملكاً لو وإ٧ّنا لو السلطنة عليو كسلطنتو على أفعالو.

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٚ: ٖاٞنكاسب 
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من أّف اٞنلكية من األعراض وىي إ٧ّنا تتحّقق وتقـو باالمور  «ٕ»  تبعًا للنراقي ُب عوائده «ٔ»  وأّما ما ُب بعض اٜنواشي
الوجودية اٞنتحّققة ُب اٝنارج وال معىن لقيامها ّنا ال وجود لو خارجاً، فمندفع ّنا ذكرناه ُب االصوؿ من أّف اٞنلكّية من االمور 

الت كملك اللهو تعاذل للعادل، بل إ٧ّنا ىي أمر االعتبارية احملضة وليست من قبيل اٞنقوالت العرضية بوجو وال ٣نّا ىو فوؽ اٞنقو 
اعتباري ١نض، فهي كما ٬نكن اعتبارىا ُب اٞنوجود اٝنارجي كذلك ٬نكن اعتبارىا ُب اٞنعدـو خارجًا كالكّلي، كما ٬نكن 

سهم السادة فإّّنما  اعتبارىا فيما إذا كاف اٞنالك معدومًا خارجًا كما إذا كاف كّليًا كالفقراء ُب باب الزكاة وكّلي السادة ُب
 ملك كّلي الفقراء والسادة، أو كالبطوف ُب األوقاؼ مع أّّنا غًن موجودة خارجاً، ىذا.

 ونزيد ذلك توضيحاً فنقوؿ: اٞنلكّية على ثبلثة أقساـ:

و )تعاذل( وال تتحّقق اٞنلكية الواقعية والسلطة اٜنقيقية واالحاطة التاّمة اٞنعّّب عنها باالضافة االشراقية، وىي ٢نتّصة ب إحداىا:
ء، وٗنيعها ُب قبضتو وال ٬نكن الفرار من حكومتو وىو  ُب غًنه، ألنّو ١نيط َنميع ما ُب العادل إحاطة تاّمة ال يشّذ عنها شي

موجدىا وخالقها، وىذه اٞنلكية ىي االضافة القّيومية ُب اٜنقيقة لقياـ غًنه بو )تعاذل( حدوثًا وبقاًء ُنيث لو انقطعت تلك 
ضافة آنًا ما النعدمت اٞنوجودات اٝنارجية بأسرىا وكأّّنا دل تكن شيئًا مذكوراً، حيث إّف تلك اٞنوجودات بأنفسها وبذاهتا اال

 متدلّيات بو )جّلت عظمتو(، وبانقطاع الفيض اال٩نادي منعدمة ١نضة كما ىي مقتضى ذاهتا.

  إّّنا تقـووَمَثل تلك اٞنلكية واالضافة مثل النفس بالنسبة إذل صورىا، ف

______________________________ 
 .ٕٔ: ٔ( حاشية اٞنكاسب )االصفهاين( ٔ)

 .ٖٛ( عوائد األيّاـ: ٕ)
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بالنفس واختيارىا بيدىا حدوثًا وبقاًء ُنيث لو غفلت عنها ُب زماف ولو بآف دل يبق من الصور أثر، وىذه شبيهة من جهة 
 وتقريب ٟنا توضيحاً وإاّل فبينهما بوف بعيد وال ٬نكن قياسها هبا.لئلضافة االشراقية 

ٍّب إّف ىذه اٞنلكية االشراقية شاملة ٛنميع اٞنبّلؾ واألمبلؾ واألشياء والسموات واألرضٌن وغًنىا كما ىو ظاىر، وىي خارجة 
والوجود واال٩ناد خارجاف عن اٛنواىر  عن مقولة اٛنواىر واألعراض أي اٞنقوالت اٜنقيقية، ألّّنا كما عرفت إ٩ناده تعاذل،

 ء من األعراض وىذا واضح. واٞنقوالت كما ال ٫نفى، مضافاً إذل أنّو )تعاذل( ال ٬نكن أف يقع معروضاً لشي



اٞنلكية اٞنقولّية اٞنعّّب عنها باٛندة وىي إحدى اٞنقوالت العرضية وعبارة عن اٟنيئة اٜناصلة من إحاطة جسم َنسم   وثانيتها:
ّبس والتعّمم والتنّعل وغًنىا، فإّف للعاري ىيئة وللمتلّبس ىيئة اخرى وللمتعّمم ىيئة ثالثة وىكذا وىذه من األعراض كما كالتل

 أشرنا إليو آنفاً.

اٞنلكية االعتبارية اليت ىي ١نّل الكبلـ ُب اٞنقاـ، وىي ليست من األعراض واٞنقوالت ليحتاج ٓنّققها إذل ٓنّقق  وثالثتها:
خارجاً، ألّف األعراض تابعة لوجود معروضاهتا، بل إ٧ّنا ىي أمر فرضي للعقبلء وأمضاه الشارع أيضًا مثبًل يفرضوف  معروضاهتا

ء خارجاً  اٞنشرتي بعد اال٩ناب والقبوؿ ١نيطاً باٞنبيع وذا ىيئة حاصلة من إحاطتو بو، وىذا كما تراه فرض واعتبار وإاّل فبل شي
مع أّف اٞنبيع رّنا يكوف بعيداً عن اٞنشرتي وكيف يكوف ١نيطاً بو خارجاً كما إذا كاف اٞنشرتي متحّققاً بذلك الفرض، وكيف ال 

ُب اٞنغرب واٞنبيع ملكًا ُب اٞنشرؽ مثبًل، وباٛنملة إّّنا أمر اعتباري شرعي، و٬نكن أف يكوف طرؼ إضافتها كلّياً غًن موجود ُب 
وداً خارجاً، وطرؼ إضافتها ىو اٞنالك واٞنملوؾ، وقد عرفت أّف كّل واحد اٝنارج فعبًل كما ٬نكن اعتبارىا مع كوف طرفها موج

  من اٞنالك واٞنملوؾ رّنا يكوف كلّياً ال وجود لو
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 خارجاً، ىذا.

ّف تعريفو تعريف ٍّب إنّو يقع الكبلـ ُب اٞنراد باٞنبادلة ُب تعريف اٞنصباح وال ٫نفى أنّو ليس غرضنا اإلشكاؿ على اٞنصباح أل
اف لفظي ال تنبغي اٞنناقشة فيو، إاّل أنّا نريد أف نبٌّن حّق الكبلـ ُب اٞنقاـ فنقوؿ: إّف اٞنراد منها ليس ىو مطلق اٞنبادلة وإاّل لك

مبادلة،  مثل تبديل ما ُب أحد الرّفٌن من الكتب ّنا ُب اآلخر بيعاً، وكذا ُب مثل تبديل العباء بعباء آخر ُب اللبس فإّّنا أيضاً 
إذل بل اٞنراد باٞنبادلة ىو اٞنبادلة بٌن اٞنالٌن ُب االضافة، بأف يصًن اٞناؿ اٞنضاؼ إذل البائع بأحد أ٥ناء االضافة اٞنتقّدمة مضافاً 

 اٞنشرتي، واٞناؿ اٞنضاؼ إذل اٞنشرتي مضافاً إذل البائع.

وغًن٨نا من األفعاؿ، بل إ٧ّنا ىي من اٞنفاىيم التعّلقية البّد من  واٜناصل أّف اٞنبادلة ليست من اٞنفاىيم اٞنتأّصلة كالقياـ والقعود
ء ليس ىو اٞنكاف أو اٞنلكية وإ٧ّنا ىي عبارة عن طرؼ االضافة. وبعبارة اخرى إّف ظرؼ اٞنبادلة  ء، وذلك الشي تعّلقها بشي

ُب غًن اٞنلكية، وذلك كما إذا اشرتينا  وصقعها ىو االضافة ال اٞنكاف اٝنارجي بل وال اٞنلكية، فإّف البيع قد يكوف تبديبًل 
بسهم سبيل اللهو جّصًا أو آجرًا لتعمًن قنطرة أو طريق أو غًن٨نا ٣نّا يصدؽ عليو سبيل اللهو، فإنّو دل يكن سبيل اللهو مالكاً 

يك ليكوف ظرؼ اٞنبادلة للماؿ ليقع التبديل ُب اٞنلكية ويصًن السبيل مالكًا للجّص عوضًا عن اٞناؿ فبل يعتّب ُب البيع التمل
وصقعها ىو اٞنلكية وإاّل فبلزمو بطبلف اٞنعاملة اٞنشار إليها، إذ ال ملكية فيها، واٛنهة وإف كاف ٕنّلكها أمرًا معقواًل كما ُب 

الك بعض اٞنوارد إاّلأّف السهم ُب اٞنثاؿ ليس راجعًا إذل اٛنهة بل ىو ماؿ مصرفو سبيل اللهو ال أنّو ملك لو ليقاؿ إنّو م



ومضاؼ إليو هبذا االعتبار، ومثلو ما إذا أوصى أحد بصريح كبلمو ّناؿ يصرؼ ُب سبيل اللهو من دوف أف يصًن ملكًا لسبيل 
 اللهو فإّف الكبلـ فيو ىو الكبلـ ُب اٞنثاؿ اٞنتقّدـ.

  فاٞنتحّصل: أّف التمليك ُب البيع غًن معتّب وإ٧ّنا البلـز ىو اٞنبادلة بٌن
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االضافتٌن، ففي اٞنثاؿ يتبادؿ إضافة اٞناؿ إذل سبيل اللهو باضافة اٛنّص إذل مالكو فتقع إضافة اٛنّص مكاف إضافة اٞناؿ فيصًن 
اٛنّص مضافاً إذل سبيل اللهو كاضافة اٞناؿ إليو قبل اٞنبادلة، كما أّف ظرؼ اٞنبادلة ليس ىو اٞنكاف اٝنارجي، وقد أجاد صاحب 

ء وإاّل لكاف شامبًل ٞنبادلة الكتب من رّؼ إذل رّؼ،  ء بشي ُب تفسًنه بقولو ىو مبادلة ماؿ ّناؿ ودل يقل مبادلة شي اٞنصباح
 ذا.وإ٧ّنا عّّب باٞناؿ مشعراً بأّف اٞنراد باٞنبادلة ىي اٞنبادلة ُب االضافة ألّّنا الظاىر من اٞنبادلة بٌن اٞنالٌن بعنواف اٞنالية ى

بقًا أنّو ال يعتّب ُب البيع أف يكوف العوضاف مااًل أي ٣نّا يرغب فيو العقبلء، بل لو اشرتى شيئًا لغرض شخصو ٍّب إنّا ذكرنا سا
وإف دل يرغب فيو العقبلء كاف بيعًا صحيحًا كما إذا اشتاؽ إذل خّط جّده وكاف ذلك عند أحد معدودًا من الزباالت واشرتاه 

ة ُب العوضٌن اٗناع أو دليل شرعي آخر أيضًا ٞنا كاف ذلك موجبًا ألخذ اٞنالية ُب منو بثمن كذا. ولو قاـ على اعتبار اٞنالي
مفهـو البيع عرفاً، إذ الكبلـ فعبًل ُب بياف مفهـو البيع عند العرؼ وىم ال يعتّبوف اٞنالية كما عرفت. وكوّنا مأخوذة ُب 

يع ما يعتّب ُب البيع من الشرائط شرعاً، لعدـ اختصاصها اٞنعاملة شرعًا أمر آخر ال يوجب ذكرىا ُب تعريفو وإاّل يلـز ذكر ٗن
 باٞنالية فقط.

ٍّب إّف ما ذكرناه من أّف اٞنبادلة البّد من أف تقع بٌن االضافتٌن بأف يكوف اٞناؿ اٞنضاؼ إذل أحد٨نا مضافًا إذل اآلخر 
ف يدخل اٞنبيع ُب كيس من خرج عنو الثمن من أنّو البّد ُب البيع من أ «ٔ»  وبالعكس، ىو الذي ذكره العبّلمة ُب بعض كتبو

وبالعكس وإاّل فبل معىن ٝنروج الثمن من كيس أحد ودخوؿ اٞنثمن ُب ملك آخر وىذا أيضًا ىو مقتضى الفهم العرُب، فإّف 
  العرؼ ال يرى مثلو بيعاً أبداً، ويشهد لو

______________________________ 
 [. ( ]دل نعثر عليؤ)
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ِإفه اللهَو اْشرَتَى ِمْن اْلُمْؤِمِنٌَن أَنُفَسُهْم َوأَْمَواَٟنُْم بَِأفه » ٗنيع موارد استعماؿ لفظ البيع والشراء ُب الكتاب اجمليد مثل قولو تعاذل:
 ال بأف يكوف اٛنّنة لغًنىم وىذا ظاىر. «ٔ» «َٟنُْم اْٛنَنهةَ 



الطرفٌن وإف استعملت اٞنفاعلة ُب بعض اٞنوارد ُب فعل الواحد أيضًا كما ُب اآليات  ٍّب إّف ظاىر اٞنبادلة وقوع الفعل من
وىكذا، إاّلأّف ظاىرىا وقوع الفعل من اثنٌن وىو مناٍؼ  «ٖ» «٪ُنَارِبُوَف اللهوَ » و «ٕ» «٫ُنَاِدُعوَف اللهوَ » القرآنية كقولو تعاذل:

البائع فقط ال فعل ٠نموع البائع واٞنشرتي، فهو فعل الواحد ال االثنٌن، حّّت ٞنا ذكرناه ُب تعريف البيع من أنّو عبارة عن فعل 
قع لو فرضنا أّف فعل اٞنشرتي أيضاً من البيع ال يصّح التعبًن عنهما باٞنبادلة، ألّف البيع يكوف حينئذ متعّدداً ال أّف بيعاً واحداً و 

لبلثنٌن، فعليو لو ابدلت اٞنبادلة ُب التعريف بالتبديل لكاف أوذل بينهما كما ىو ظاىر اٞنفاعلة، ألّف اٞنفاعلة ىو فعل واحد 
 وأحسن.

فإذا عرفت ذلك فيقع الكبلـ بعد ذلك ُب أّف البيع الذي ىو عبارة عن فعل البائع ىل ىو من مقولة اٞنعاين أو من مقولة 
ّل مقامو عن اٝنبط إاّلأّف االشتباه وإف ج «ٗ» األلفاظ، وقد وقع ُب اٞنقاـ خبط ُب كلمات شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(

من غًن اٞنعصـو غًن عزيز، وذلك ألنّو )قّدس سرّه( أورد على من عّرؼ البيع بأنّو عبارة عن اال٩ناب والقبوؿ: بأّف البيع ليس 
  اء ٕنليك عٌنمن مقولة األلفاظ وإ٧ّنا ىو من سنخ اٞنعاين وإاّل دل يكن إنشاؤه باللفظ، ٍبّ عّرؼ البيع بأنّو عبارة عن إنش

______________________________ 
 .ٔٔٔ: ٜ( التوبة ٔ)

 .ٜ: ٕ( البقرة ٕ)

 .ٖٖ: ٘( اٞنائدة ٖ)

 .ٓٔ: ٖ( اٞنكاسب ٗ)
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بعوض، مع أّف نفس ذلك اإلشكاؿ وارد عليو أيضاً، حيث إّف االنشاء غًن قابل لبلنشاء باللفظ كما ال ٫نفى، فعلى تقدير 
 البيع ىو االنشاء فبل يعقل أف يتعّلق بو االنشاء. أفّ 

فالتحقيق أف يقاؿ: إّف البيع وغًنه من العقود وااليقاعات ليس من قبيل اٞنعاين اجملّردة وال من قبيل األلفاظ كذلك، ٞنا 
النكاح ال يتحّقق نشاىده من أّف البيع ال يصدؽ على ٠نّرد االعتبار النفساين بتبديل عٌن بعوض ُب جهة االضافة، وكذا 

ّنجّرد اعتبار الزوجية وال الطبلؽ ّنجّرد اعتباره وال اٟنبة وال الصلح وال غًن ذلك من االمور االنشائية، فإنّو ّنجّرد اعتباره ال 
يطلق عليو أنّو باع مالو وىذا واضح، كما أنّو ال ٬نكن أف يقاؿ إّف البيع وما يشبهو من قبيل األلفاظ إذ ال ٬نكن انشاؤه 

 حينئذ.



بل إ٧ّنا البيع وغًنه من العقود وااليقاعات من قبيل اٞنعاين اٞنّبزة ّنّبز ما من القوؿ والفعل واالشارة و٥نوىا كما ىو شأف 
ء من  ء من اٞنّبزات فبل يصدؽ عليها شي اٞنعاين االنشائية على ما ذكرناه ُب ١نّلو كالطلب واألمر، فما داـ دل يّبزىا بشي

صلح وغًن٨نا كما ىو ظاىر، ولعّلو مراد من فّسره بنقل العٌن بالصيغة اٞنخصوصة فبل يرد عليو ما ذكره شيخنا عناوين البيع وال
 األنصاري من أّف ذلك ال يقبل االنشاء بالصيغة وإ٧ّنا القابل لو النقل ال النقل بالصيغة، وذلك ألمرين: النقض واٜنّل.

مة باالنشاء واالبراز ُنيث ال ٓنّقق ٟنا بدوف االنشاء بوجو، وىذا كاالذف فإنّو ليس أّما النقض: فبأنّا نرى ُب اٝنارج امورًا قائ
ء من اٞنّبزات وبدونو ال ٬نكن أف يقاؿ إنّو أذف ُب أمر كذا حّّت يّبزه ويأٌب  عبارة عن ٠نّرد طيب النفس بل الطيب اٞنّبز بشي

 كونو من االمور االنشائية وال يصدؽ ّنجّرد الطلب النفساين أنّو بو ُب مقاـ االظهار واالبراز. ومنها األمر فإنّو ال إشكاؿ ُب
  أمر بكذا، وباٛنملة أّّنا من
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االمور اليت ال قواـ ٟنا إاّلباالنشاء، وانشاؤىا وإبرازىا كما يكوف باالشارة أو الفعل أو سائر األلفاظ كذلك ٬نكن بنفس 
 وأمرت، إذ ال ينبغي اإلشكاؿ ُب أنّو يعقل انشاء االذف بلفظ أذنت لك واألمر بلفظ أمرتك. األلفاظ اٞنوضوعة ٟنا كأذنت

والبيع أيضًا من ىذا القبيل فإنّو وإف كاف ٓنّققو وقوامو بنفس االنشاء ألنّو من االمور االنشائية، إاّلأنّو ٬نكن إنشاؤه بنفس 
ومن ىذا القبيل اإلسبلـ فإنّو ال يتحّقق ّنجّرد عقد القلب ما داـ دل لفظو بأف يقاؿ: بعتك، فقد أبرز البيع وأنشأه بلفظو، 

ينشئ اإلسبلـ ودل يّبزه باللفظ كالشهادتٌن، مع أنّو يعقل ابرازه بنفس لفظ اإلسبلـ بأف يقوؿ: أسلمت لرّب العاٞنٌن، وكذلك 
ؿ: إيّن اعّظمك أو عّظمتك على ٥نو االنشاء التعظيم فإنّو من االمور االنشائية مع أنّو ٬نكن انشاؤه بلفظ التعظيم بأف يقو 

 دوف االخبار.

 فتحّصل: أنّو ال مانع من إنشاء االمور االنشائية باأللفاظ اٞنوضوعة ٟنا.

وأّما اٜنّل: فبأّف األلفاظ اٞنوضوعة لبُلمور االنشائية إ٧ّنا وضعت ٞنفاىيم تلك االمور دوف وجوداهتا اٝنارجية، فمعىن األمر 
معىن البيع ىو مفهـو إنشاء تبديل عٌن ّناؿ، سواء كاف موجودًا ُب اٝنارج أـ دل يكن، فمعىن بعت أنشأت مفهـو الطلب و 

مفهـو البيع. وباٛنملة ال نظر لتلك األلفاظ إذل وجود معانيها خارجًا وعدمو وعليو فإذا تكّلم بلفظ بعت أوجد اٞنفهـو ُب 
 أوجده بذلك الفرد منو وال ١نذور ُب إ٩ناد اٞنفهـو بفرده كما ىو واضح.ضمن ذلك الفرد، فإّف للبيع اٞنفهومي أفراداً قد 

فتحّصل: أّف ما أورده شيخنا األنصاري على ذلك التعريف بأنّو إف اريد بالصيغة خصوص بعت لـز الدور وإاّل فبلبّد من 
عن التبديل االنشائي لعٌٍن ُب مقابل  االكتفاء ِنصوص التمليك والنقل ٣نّا ال وجو لو، وعليو فالصحيح أف يقاؿ: البيع عبارة

 ء. شي



  وبعد ذلك نرجع إذل ما كّنا ٥نن بصدده فنقوؿ: ذكر شيخنا األنصاري )قّدس
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أّف اٞنعّوض ُب البيع يشرتط أف يكوف عينًا وال يعّم اٞننافع ألنّو الفارؽ بٌن البيع واالجارة على تفصيل تقّدـ، وإف  «ٔ» سرّه(
اطلق ُب بعض األخبار على نقل اٞننافع إاّل أنّو من باب اٞنسا١نة، كما أّف لفظ االجارة رّنا يطلق على نقل األعياف وذلك  

 كالثمرة على الشجرة، ىذا.

 ولكّنا دل نفهم حقيقة ما أراد هبذا اٞنثاؿ، فلذا نرتّدد ُب اٞنراد ونقوؿ:

الثمرة اٞنوجودة فعبًل على الشجرة كنقل التمور اٞنوجودة ُب البستاف على إنّو إف أراد بذلك أّف االجارة تطلق على نقل 
ء من اللغات ال ُب العربية وال ُب غًنىا، ودل ٤ند أيضاً من أطلق عليو  النخيل، ففيو: أّف ذلك ٣نّا ال يطلق عليو االجارة ُب شي

ه ال ٬نكن إجارتو بل االجارة ُب مثلو باطلة، ألّّنا االجارة من الفقهاء، بل قد صّرحوا بأّف الصوؼ اٞنوجود على الغنم و٥نو 
حينئذ عٌن ُب مقابل عٌن البستاف وليست من منافعو. مضافًا إذل أنّو موجب للغرر، حيث إّف الثمرة على الشجرة ال يعلم 

 مقدارىا.

ستاف لبلنتفاع بثماره اليت وإف أراد بذلك إطبلؽ االجارة على نقل الثمرة غًن اٞنوجودة فعبًل على الشجرة بأف يستأجر الب
ستوجد بعداً فهي إجارة حقيقة ألّف النقل تعّلق باٞننفعة اٜناصلة من الشجرة، غاية األمر أّف ىذه اٞننفعة لو وجدت تكوف من 

 األعياف.

أيضًا دل  وإف أراد أنّو استأجر البستاف للتنزّه و٥نوه بشرط أف تدخل األٖنار اٞنوجودة فيو فعبًل ُب ملكو، ففي ىذا الفرض
تستعمل االجارة ُب نقل العٌن بل استعملت ُب نقل اٞننفعة وىي حيثية التنزّه مثبًل ويكوف نقل العٌن أعين الثمار بالشرط ال 

 باالجارة.

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٚ: ٖاٞنكاسب 
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االجارة على نقل الثمرة اٞنوجودة ُب الشجرة. نعم يصّح إطبلقها على إجارة  فاٞنتحّصل من ٗنيع ذلك: أنّا دل ٤ند فقيهاً يُطلق
 البستاف للمنافع اٞنستفادة منو بعد االجارة، ىذا كّلو ُب اٞنعّوض.

 وقوع الثمن منفعة

يكوف أنّو ال مانع من أف يكوف منفعة، وال يشرتط ُب البيع أف  «ٔ» وأّما العوض فقد ذكر شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
العوض أيضًا كاٞنعّوض من األعياف وأّما قوٟنم: إّف البيع لنقل األعياف فهو كقوٟنم: االجارة لنقل اٞننافع ُب أنّو ناظر إذل 
اٞنعّوض فيهما، يعين أنّو البّد أف يكوف اٞنعّوض ُب البيع عيناً كما أنّو البّد أف يكوف منفعة ُب االجارة، وليس معناه أنّو يشرتط 

أف يكوف كبل العوضٌن من األعياف وُب االجارة أف يكوف كبل٨نا من اٞننافع، لوضوح أّف العوض ُب االجارات يكوف  ُب البيع
من األعياف كالدراىم والدنانًن غالباً فيؤجر الدار بعوض الدرىم أو الدينار، فبلبّد أف يكوف إطبلقهم ذلك بلحاظ اٞنعّوض ُب  

من أف ٩نعل العوض ُب البيع منفعة من اٞننافع كما إذا باع داره الصغًنة بسكىن دار  كّل واحد من البابٌن، وعليو فبل مانع
 وسيعة ّنّدة عشر سنوات.

وأّما منافع اٜنّر وأعمالو وأّّنا أيضاً ٬نكن أف تقع عوضاً ُب البيع أو ال ٬نكن فقد استشكل فيو الشيخ )قّدس سرّه( بقولو: ففيو 
باح أف تكوف اٞنبادلة واقعة بٌن مالٌن قبل وقوع اٞنعاوضة عليهما ال ما يكوف مااًل إشكاؿ، وذلك ألّف ظاىر تعريف اٞنص

 باٞنعاوضة، وعليو فإف قلنا بأّف أعماؿ اٜنّر من األمواؿ ولو قبل وقوع اٞنعاوضة عليها فبل إشكاؿ. وأّما إذا قلنا بأّّنا إ٧ّنا تكوف
  مااًل بعد وقوع اٞنبادلة عليها ففي

______________________________ 
 .ٛ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)
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 جعلها عوضاً إشكاؿ.

أقوؿ: أراد )قّدس اللهو نفسو( بذلك أّف وقوع أعماؿ اٜنّر عوضًا ُب البيع على قسمٌن: فتارًة يستأجر أحد شخصًا للبناية أو 
الكتابة ُب مّدة كذا ٍبّ ٩نعل ذلك عوضاً ٞنا يشرتيو من األعياف ُب اٞنعاملة البيعية كما إذا أراد شراء عباءة فجعل عوضها عبارة 

تابة اليت ملكهما من األجًن باالجارة الواقعة قبل بيع العباءة، وىذا ٣نّا ال إشكاؿ ُب صّحتو فإّف ما جعلو عن البناية أو الك
عوضًا ُب اشرتاء العباءة إ٧ّنا ىو من األمواؿ حينئٍذ قبل وقوع معاوضة العباءة بو، ألنّو ملكو باالجارة. واخرى يريد نفس البّناء 

ء من األعياف وصّحة البيع حينئٍذ مبتنية على أّف أعماؿ اٜنّر ىل ىي ماؿ قبل  اشرتاء شي أو الكاتب أف ٩نعل عملو عوضاً ُب
وقوع اٞنعاوضة عليها حّّت يصّح جعلها عوضاً، أو أّّنا تكوف مااًل بعد اٞنعاملة واٞنعاوضة حّّت ال يصّح جعلها عوضاً، ألّف 



وضة واٞنبادلة عليهما ال ما يكوف مااًل بنفس اٞنبادلة دوف قبلها، ظاىر تعريف اٞنصباح أف يكوف العوضاف مااًل قبل وقوع اٞنعا
 وىذا ىو منشأ استشكالو )قّدس سرّه( ُب اٞنقاـ.

ورّنا يقاؿ: بأّف أعماؿ اٜنّر قبل اٞنعاوضة عليها ليست من األمواؿ، ولذا لو حبس أحٌد حرًّا ال يكوف ضامنًا ٞنا يفوت من 
فإنّو يضمن أعمالو حينئٍذ، وليس ىذا إاّلمن جهة أّف أعماؿ اٜنّر ليست من األمواؿ  أعمالو وىذا ِنبلؼ ما لو حبس العبد

فعبًل لعدـ وقوع اٞنعاوضة عليها، وىذا ِنبلؼ أعماؿ العبد فإنّو ٞنّا كاف ٣نلوكًا ٞنواله كانت منافعو وأعمالو ٣نلوكة لو أيضاً 
اؿ ٞنالك العبد ولو دل يقع عليها اٞنعاملة، ومنافعو حينئٍذ كمنافع داره فعبًل، ألّف اٞننافع تابعة لؤلعياف ُب اٞنلكية فهي فعبًل م

وبستانو ماؿ لو كما ىو ظاىر. وكذا ال ٪نكم الفقهاء بوجوب اٜنّج على من يتمّكن من أف يعمل عمبًل يسوى ألف دينار أو 
األمواؿ لوجب عليو اٜنّج قطعاً،  أقل أو أكثر ُنيث يكوف مستطيعًا فلو كانت أعمالو ولو قبل وقوع اٞنعاوضة عليها من

  لصًنورتو
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مستطيعًا حينئٍذ، وىذاف اٜنكماف يكشفاف عن أّف أعماؿ اٜنّر قبل وقوع اٞنعاوضة عليها ليست من األمواؿ كما ىو واضح، 
 ىذا.

٣نّا يرغب فيها العقبلء ويبذلوف بازائها اٞناؿ، من  وال ٫نفى أنّو ال ينبغي اإلشكاؿ ُب أّف أعماؿ اٜنّر من األمواؿ مطلقاً، ألّّنا
دوف فرؽ ُب ذلك بٌن وقوع اٞنعاوضة عليها وعدمو، فبل وجو لبلستشكاؿ ُب أّّنا ماؿ قبل وقوع اٞنعاوضة عليها أو ليست 

 ّناؿ.

رية )ّنعىن الواجدية نعم قبل وقوع اٞنعاوضة عليها ال تكوف مضافًة إذل صاحبها )وىو العامل( باالضافة اٞنلكية االعتبا
االعتبارية ال ّنعىن ما يكوف اختياره بيده، فإّف اٞنلك هبذا اٞنعىن صادؽ على نفس أعماؿ الشخص أيضاً بقدرتو عليها( إاّل أّف 

ااًل، ء من العوضٌن ُب اٞنعاملة وإ٧ّنا يعتّب فيهما ُنسب تعريف اٞنصباح أف يكونا م االضافة اٞنلكية االعتبارية غًن معتّبة ُب شي
وأّما االضافة اٞنلكية االعتبارية فبل، وإاّل فبل يصّح بيع الكّلي ُب الذّمة أيضًا ألنّو قبل وقوع اٞنعاوضة عليو ليس ملكًا ألحد، 

 مع أنّو ال خبلؼ ُب صّحتو، وال وجو ٟنا إاّلكونو مااًل وكفاية ذلك ُب صّحة اٞنعاملة.

من ٗنيع اٛنهات، فكما أّّنا ليست ملكًا ألحد قبل وقوع اٞنعاوضة عليها  وباٛنملة: أّف الكّلي ُب الذّمة كأعماؿ اٜنرّ 
فكذلك الكّلي بعينو، وكما أّف الكّلي ماؿ قبل اٞنعاملة فكذلك أعماؿ اٜنّر ببل فرؽ بينهما، فإف صّحت اٞنعاملة ُب أحد٨نا 

 صّحت ُب اآلخر أيضاً، وإف دل تصح ففي كليهما كذلك.



شهد هبما ُب اٞنقاـ: فمسألة عدـ وجوب اٜنّج عليو حينئٍذ ليست من جهة أّف األعماؿ ليست وأّما اٜنكماف اللذاف است
ّناؿ، بل إ٧ّنا ىو من جهة ما استفدناه من األخبار الواردة ُب اٜنّج من اشرتاط أف يكوف عنده ماؿ ّنقدار االستطاعة، وىذا 

  ؿ إاّلأنّو ال يصدؽالعنواف ال يصدؽ ُب اٞنقاـ، فإّف األعماؿ وإف كانت من األموا
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عرفًا أنّو عنده ماؿ، نعم لو آجر نفسو من أحد يكوف واجدًا للماؿ، إاّلأّف ٓنصيل االستطاعة غًن واجب، وىذا ِنبلؼ 
أموالو كالفرش  أعماؿ العبد بالنسبة إذل مالكو فإنّو يصدؽ عليو أنّو عنده ماؿ، إذ ليست ٨نا إاّلكمنافع بستانو وداره أو سائر

وغًنىا، وال يلـز أف يكوف اٞناؿ من قبيل الدراىم والدينار كما ىو ظاىر، وأّما ُب اٜنّر فهو فعبًل ال ماؿ عنده عرفًا بوجو ال 
 من قبيل الدراىم وال من قبيل غًنىا كما ال ٫نفى.

اف كسوباً كالبّناء الذي خرج من داره للبناية وأّما مسألة عدـ الضماف ُب حبس اٜنّر فهي على وجهٌن: فإّف اٜنّر احملبوس إف ك
وىو معّد نفسو لعمل البناية أو غًنىا كالنجارة أو التجارة أو غًن٨نا، فبل مانع من أف يكوف اٜنابس ضامنًا ٞنا فّوتو عليو من 

 عملو يوماً أو أكثر، إذ يصدؽ عليو عرفاً أنّو أتلف عليو مالو.

و شغل لتحصيل اٞناؿ كالطبّلب و٥نوىم فبل وجو للحكم بالضماف ُب مثلو، إذ ال وجو وأّما إذا دل يكن كسوبًا ودل يكن ل
للضماف إاّلمن جهة قاعدة من أتلف، وال إتبلؼ ُب اٞنقاـ، إذ دل يوجب حبسو تفويت عملو الذي يعطى بازائو اٞناؿ إذ لو 

م بالضماف حينئٍذ، وليس ذلك من جهة دل ٪نبسو أيضًا دل يكن يصدر منو عمل بازائو ماؿ. وكيف كاف فبل مقتضي للحك
أّف األعماؿ ليست ّناؿ بل من جهة عدـ صدؽ أنّو ذو ماؿ عرفاً، فبل يصدؽ إتبلؼ ماؿ الغًن الذي ىو موضوع الضماف. 

 وٕناـ الكبلـ ُب الفرعٌن موكوؿ إذل بايب الغصب واٜنّج فراجعهما.

  اٜنّق وأقسامو

 الظاىر أّف العبارة غًن «ٔ» ٜنقوؽ االخرٍبّ قاؿ الشيخ )قّدس اللهو نفسو( أّما ا

______________________________ 
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صحيحة ولعّل االشتباه من النّساخ وحّق العبارة أف يكوف ىكذا: وأّما اٜنقوؽ فإف دل تقبل اٞنعاوضة باٞناؿ فبل إشكاؿ، وكذا 
لو دل تقبل النقل واالنتقاؿ كحّق الشفعة وحّق اٝنيار إذل قولو بعد أسطر: وأّما اٜنقوؽ االخر ... وىذا موضع لفظة االخر 



من قبيل القسم األّوؿ والثاين ولذا وصفها باالخر ولكن الناسخ اشتبهت عليو ىذه اٜنقوؽ  ّنعىن أّف اٜنقوؽ اليت ليست
باٜنقوؽ اٞنذكورة ُب صدر العبارة فوصفها باالخر وإاّل فبل معىن لوصفها باالخر بوجو، إذ دل يتقّدـ حقوؽ قبل ذلك ليقاؿ 

 وأّما اٜنقوؽ االخر.

و ُب ذلك لعّلو من جهةعّد العٌن واٞننفعة أيضاً من اٜنقوؽ باٞنعىن األعّم وحينئذ من أّف الوج «ٔ»  وأّما ما عن بعض األعاظم
صح أف يوصف اٜنقوؽ باالخر ففيو: أّف العٌن واٞننفعة ليست من اٜنقوؽ وإ٧ّنا ىي متعّلقات اٜنقوؽ فبل وجو لعّدىا منها  

 كما ىو واضح.

 قساـ:وكيف كاف فقد قّسم الشيخ )قّدس سرّه( اٜنقوؽ إذل ثبلثة أ

 أحدىا: ما ال يقبل اٞنعاوضة باٞناؿ ومّثل لو ُنّق اٜنضانة والوالية.

 ثانيها: ما ال يقبل النقل وإف قبل االسقاط بل االنتقاؿ بارث و٥نوه ومّثل لو ُنّق الشفعة واٝنيار.

 ثالثها: ما يقبل النقل واالنتقاؿ كحّق التحجًن.

الفارؽ بٌن اٞنلك واٜنّق واٜنكم فنقوؿ: اٞنلكية قد تطلق على السلطنة واالحاطة وقبل التكّلم ُب حكم األقساـ البّد من بياف 
اٜنقيقية كملكية اللهو تعاذل باالضافة إذل اٞنخلوقات. وقد تطلق على السلطنة اٝنارجية التكوينية كملكية اإلنساف ألفعاؿ 

  نفسو وٞنا ُب ذّمتو فإّف اإلنساف ٬نلك تكويناً ذلك وليست ملكيتو لو

______________________________ 
 .٘٘( حاشية اٞنكاسب )اليزدي(: ٔ)
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كملكية عمل عبده أو أجًنه، وىذه اٞنلكية معناىا االختيار ُنيث إف شاء فعل وإف شاء ترؾ، وىذا ىو اٞنراد بقولو تعاذل 
 أي ليس ٓنت اختياري إاّلنفسي وأخي. «ٔ» «َوَأِخياَلأَْمِلُك ِإاله نَػْفِسي » حكاية عن كليمو )عليو السبلـ(:

وثالثة تطلق على اٞنلكية االعتبارية وىي سلطنة اعتبارية تثبت باعتبار من بيده االعتبار من الشارع والعقبلء. وىذه اٞنلكية 
ليست منتزعة من األحكاـ التكليفية، لثبوهتا ُب موارد عدـ ثبوت اٜنكم التكليفي كالصيب واجملنوف فإّّنما قد ٬نلكاف وال 

واٛنهة اٞنالكٌن فإّّنما أيضًا مالكاف من غًن ثبوت تكليف. وقد ينعكس األمر فيكوف التكليف تكليف ُب حّقهما. وكالكّلي 



ثابتًا دوف اٞنلكية كما ُب اٞنكّلف بالنسبة إذل ماؿ الغًن فإّف التكليف موجود ُب حّقو من غًن أف يكوف مالكاً. وقد ٩نتمعاف  
 يف عمـو من وجو.كاٞنكّلف بالنسبة إذل أمواؿ نفسو، فبٌن اٞنلكية والتكل

 :«ٕ»  وىذه اٞنلكية أيضاً ليست من األعراض اٞنقولية، واستدّؿ شيخنا احملّقق )قّدس سرّه( على ذلك بوجوه

ء ٣نلوكاً ألحد  األّوؿ: أّف اٞنلكية لو كانت من األعراض دل ٔنتلف فيها األنظار مع أّف األنظار فيها قد ٔنتلف فقد يكوف الشي
 بنظر دوف نظر.

اختبلؼ األنظار ُب االمور الواقعية غًن عزيز، فإّف االمور الواقعية قسماف بديهي واضح وىو ال ٫نتلف فيو كاستحالة  وفيو: أفّ 
 اجتماع النقيضٌن، ونظري وىو يقع فيو االختبلؼ.

 الثاين: أّف الوجداف أقوى شاىد على أنّو ال يتغًّن بعد البيع مثبًل عرض من أعراض اٞنالك وال اٞنملوؾ.

______________________________ 
 .ٕ٘: ٘( اٞنائدة ٔ)

 .ٕٙ: ٔ( حاشية اٞنكاسب )األصفهاين( ٕ)
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وفيو: أنّو مصادرة واضحة، فإّف التغًّن اٝنارجي وعدمو نفس اٞنّدعى فمّدعي العرضية يثبتو ومنكرىا ينفيو. وباٛنملة ال إشكاؿ 
ء يسّمى باٞنلكية وإ٧ّنا الكبلـ ُب أنّو أمر متأّصل أو اعتباري، وليس ُب ىذا الوجو  اٞنورث شيُب أنّو ٪نصل بعد البيع أو موت 

 ما يثبت الثاين.

الثالث: أّف اٞنلكية لو كانت من األعراض الستحاؿ ٓنّققها مع عدـ ٓنّقق موضوعها ُب اٝنارج، فإّف وجود العرض ُب نفسو 
ت للمالك الكّلي كما ُب الزكاة فإّّنا ملك لكّلي الفقًن وللمملوؾ الكّلي كالكّلي عٌن وجوده ٞنوضوعو مع أّف اٞنلكية قد تثب

ُب الذّمة، فثبوهتا مع عدـ وجود موضوعها من اٞنالك واٞنملوؾ دليل على أّّنا ليست من األعراض وإ٧ّنا ىي من االمور 
 االعتبارية.

 وىذا الوجو صحيح ال بأس بو.

٠نعوؿ اعتباري مستقل غًن منتزع من اٜنكم التكليفي كما أّّنا ليست من اٞنقوالت العرضية، فهي فظهر ٣نّا بّيناه أّف اٞنلكية 
 قسم من اٜنكم الوضعي.



وأّما اٜنّق فهو ُب اللغة ّنعىن الثابت، فيقاؿ ىذا مطلب حّق أي ثابت، ويطلق عليو تعاذل أنّو اٜنّق أي الثابت، إاّلأنّو ُنسب 
بل لبلسقاط، كما أّف اٜنكم أيضًا لو ُب اللغة معىن عاـ وُب االصطبلح اٞنقابل للحّق يراد بو االصطبلح يراد بو اٜنكم القا
 اٜنكم غًن القابل لبلسقاط.

ومرجع اٜنّق االصطبلحي إذل عدـ جواز مزا٘نة من عليو اٜنّق ٞنن لو اٜنّق ُب فعل متعّلق اٜنّق، سواء كاف من عليو اٜنّق 
 البيع فإّف من عليو حّق الفسخ ال ٩نوز أف يزاحم من لو اٜنّق ُب الفسخ، أو دل يكن شخصًا خاصًا كمن عليو اٝنيار ُب

شخصاً خاّصاً كما ُب حّق التحجًن فإنّو ال ٩نوز لسائر اٞنكّلفٌن مزا٘نة من لو حّق التحجًن ُب عمارة مورد التحجًن. فيكوف 
  ن عليو اٜنّق أف يزاحم من لو اٜنّق ُب متعّلق اٜنّق. ومتعّلقُب مورد اٜنّق طرفاف: من لو اٜنّق ومن عليو اٜنّق، وال ٩نوز ٞن
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 اٜنّق يكوف فعبًل من األفعاؿ دائماً كالعمارة ُب حّق التحجًن والفسخ ُب حّق اٝنيار.

واٜناصل أّف اٜنّق بالنسبة إذل فالصحيح أّف اٜنّق ال يغاير اٜنكم بل ىو حكم شرعي اختياره بيد من لو اٜنّق إسقاطاً وإبقاًء. 
من لو اٜنّق حكم تكليفي إلزامي أو ترخيصي أو وضعي جوازي أو لزومي، واٞنراد باٜنكم الوضعي ُب اٞنقاـ خصوص نفوذ 

، ال بقية األحكاـ الوضعية كاٞنلكية والزوجية.  التصّرؼ وىو اٛنواز وعدـ نفوذه وىو اللزـو

كم بعينو أنّا ال نرى فرقًا بٌن جواز قتل اٛناين قصاصًا اٞنعدود من اٜنقوؽ وبٌن جواز ويشهد ٞنا ذكرناه من أّف اٜنّق ىو اٜن
قتل الكافر اٞنعدود من األحكاـ سوى أّف األّوؿ قابل لبلسقاط دوف الثاين، ىذا ُب اٜنكم التكليفي. وكذا ال نرى فرقًا بٌن 

الرجوع ُب اٟنبة اٞنعّّب عنو باٜنكم سوى قبوؿ االسقاط وعدمو وىذا جواز الرجوع ُب البيع اٝنياري اٞنعّّب عنو باٜنّق وبٌن جواز 
ُب اٜنكم الوضعي. فليس ُب موارد ثبوت اٜنّق سوى اٜنكم الشرعي القائم باٞنكّلف اٞنتعّلق بفعلو، غاية األمر أنّو قابل 

 لبلسقاط دوف سائر األحكاـ الشرعية.

ولو لبلسقاط وُب قبالو اٜنكم الذي ال يقبل االسقاط. واٜنّق قد فاٜنّق ُب االصطبلح حكم شرعي استفيد من الدليل قب
يطلق على ما ال يقبل االسقاط من اٜنكم الشرعي كما ُب حّق اٞنارّة فإنّو ليس إاّلجواز التصّرؼ ُب ماؿ الغًن غًن القابل 

 لبلسقاط، ىذا كّلو باالضافة إذل من لو اٜنّق.

يو سوى اٜنكم التكليفي كما ُب حّق الزوجة والزوج فإّف للزوجة على الزوج حّق وأّما من عليو اٜنّق فلم يكن بالنسبة إل
اإلنفاؽ وليس معناه إاّلوجوب االنفاؽ على الزوج، وللزوج على الزوجة حّق التمكٌن وليس معناه إاّلوجوبو عليها، وىكذا 

 سائر اٜنقوؽ.



  لعرفية ليستوباٛنملة اٜنّق الشرعي ليس إاّلاٜنكم الشرعي كما أّف اٜنقوؽ ا
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 إاّل أحكاماً عرفية.

ىذا ملّخص الفرؽ بٌن اٞنلك واٜنّق واٜنكم. فاٞنلك االعتباري ىو سلطنة اعتبارية قد تتعّلق باألعياف كملكية الدار وقد تتعّلق 
 باألفعاؿ كملك عمل األجًن.

. واٜنّق ىو اٜنكم الشرعي القابل لبلسقاط وال يتعّلق كما أّّنا حكم وضعي مستقل وليس منتزعة من اٜنكم التكليفي
 إاّلباألفعاؿ. واٜنكم ىو ما ال يقبل االسقاط.

 وأّما أقساـ اٜنقوؽ وأحكامها فقد عرفت أّف الشيخ )قّدس سرّه( قّسمها إذل ثبلثة أقساـ:

 ما ال يقبل اٞنعاوضة باٞناؿ وحكم فيو بعدـ جواز جعلو ٖنناً ُب البيع. األّوؿ:

ؿ: إف أراد ّنا ال يقبل اٞنعاوضة باٞناؿ ما يقبل النقل واالسقاط ولكن ٠ّنانًا من دوف أف يقابل باٞناؿ كحّق القسم للضرّة نقو 
وإف كانت صحيحة إاّلأنّو ال دليل على وجود صغرى ٟنذه  -أعين عدـ جواز جعل مثل ىذا اٜنّق ٖنناً  -على ما قيل فالكّبى

القسم ال دليل عليو. وإف أراد بو ما ال يقبل النقل واالسقاط مطلقًا أي مع العوض وببل الكّبى. وكوف حّق القسم من ىذا 
عوض كحّق الوالية واٜنضانة فالكّبى صحيحة أيضًا إاّلأّف مثلو ليس حّقًا اصطبلحًا بل ىو حكم، ألّف اٜنّق كما قلنا ما 

 يكوف اختياره إبقاًء وإسقاطاً بيد اٞنكّلف.

لنقل وإف قبل االسقاط بل االنتقاؿ بإرث و٥نوه كحّق الشفعة واٝنيار، وحكم فيو بأنّو ال ٩نوز جعلو ٖنناً ما ال يقبل ا الثاين:
 ُب البيع، ألّف البيع ٕنليك ونقل من الطرفٌن واٞنفروض أّف ىذا ال يقبل النقل.

بانتقاضو ببيع الَدين على من ىو عليو، فإّف اإلنساف ال ٬نلك ما ُب ذّمتو  «ٔ» وناقش فيو صاحب اٛنواىر )قّدس سرّه(
  ومقتضاه عدـ جواز بيع الَدين من اٞنديوف

______________________________ 
 .ٜٕٓ: ٕٕ( اٛنواىر ٔ)

 ٕٖ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج



 الَدين فليكن حّق الشفعة واٝنيار كذلك. بناًء على كوف البيع ٕنليكاً ولكن مع ذلك يصّح بيعو منو ويكوف أثره سقوط

وأجاب عنو الشيخ )قّدس سرّه( بالفرؽ بٌن اٞنقامٌن، فإنّو يعقل أف ٬نلك اإلنساف ما ُب ذّمتو، ألّف اٞنلك نسبة بٌن اٞنالك 
 ُب ذّمتو. واٞنملوؾ وال ٪نتاج إذل من ٬نلك عليو حّّت يلـز آّناد اٞنالك واٞنملوؾ عليو اٞنستحيل ُب ملك اإلنساف ٞنا

ولكن أثر ىذه اٞنلكية سقوط ما ُب الذّمة، وأّما مثل ىذا اٜنّق فهو سلطنة فعلية تقـو ّنسّلط ومسّلط عليو فبل يعقل قياـ 
 طرفيها بشخص واحد ألنّو ال يعقل أف يتسّلط اإلنساف على نفسو.

ٖننًا ُب البيع، لكن ال ٞنا ذكره )قّدس سرّه(،  نقوؿ: ما مّثل الشيخ )قّدس سرّه( بو من حّقي الشفعة واٝنيار ال ٩نوز جعلهما
بل ألّف حّق الشفعة حّق للشريك يستحّق بو ٕنّلك اٜنّصة اٞنبيعة ليضّمها إذل حّصتو، وىذا اٞنعىن ال ٬نكن نقلو ال إذل اٞنشرتي 

 انياً.للحّصة وال إذل غًنه، أّما إذل اٞنشرتي فؤلنّو مالك ٟنا بالفعل فبل معىن الستحقاقو لتمّلكها ث

وأّما إذل غًنه فؤلنّو ليس شريكًا وحّق الشفعة موضوعو الشريك. وأّما حّق اٝنيار فؤلّف مرجعو على ما سيأٌب ُب مبحث 
اٝنيارات إذل ٓنديد اٞنلكية إذل زماف فسخ من جعل لو اٝنيار، وىذا اٞنعىن أيضاً ال يقبل النقل إذل غًنه ألّف فسخو ليس فسخ 

 من جعل لو اٝنيار.

 حّق الشفعة واٝنيار قاببلف لبلسقاط واالنتقاؿ إذل الوارث ولكّنو مطلب آخر.نعم 

 وأّما ما استدّؿ بو الشيخ )قّدس سرّه( على اٞننع من جعلهما ٖنناً من لزـو آّناد اٞنسّلط واٞنسّلط عليو ففيو أّواًل: أنّو أخّص من
  اٞنّدعى، الختصاصو ّنا إذا نقل إذل
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 من عليو اٜنّق وأّما إذا نقل إذل غًنه فبل يلـز االّٓناد اٞنزبور.

وثانياً: أّف اٝنيار يتعّلق بالعقد، ألنّو عبارة عن ملك فسخ العقد، فاٞنسّلط عليو ىو العقد ال من عليو اٝنيار، فبل يلـز من بيعو 
 ه.على من عليو اٝنيار آّناد اٞنسّلط واٞنسّلط عليو فضبًل عن بيعو من غًن 

ء واحد ليس ١نااًل فإّّنما وإف كانا متضايفٌن إاّلأّف التضايف بنفسو ال  وثالثاً: أّف اجتماع عنواين اٞنسّلط واٞنسّلط عليو ُب شي
يقتضي امتناع اجتماع اٞنتضايفٌن كما ُب اجتماع عنواين العادل واٞنعلـو عليو تعاذل وعلى النفس باعتبار علمها بنفسها وكذا 

ء واحد. إذف  بوب فإّف اإلنساف ١نّب و١نبوب لنفسو. نعم ُب مثل عنواين العّلة واٞنعلوؿ ال ٬نكن اجتماعهما ُب شياحملّب واحمل
ـّ. نعم بناًء على ما ذكرنا من رجوع اٜنّق إذل عدـ جواز مزا٘نة  ما ذكره الشيخ )قّدس سرّه( من احملذور ُب نقل اٜنّق غًن تا



ز نقل اٜنّق إذل من عليو اٜنّق ألّف اٞنزا٘نة تقتضي طرفٌن مزاحم بالكسر ومزاحم بالفتح وال من عليو اٜنّق ٞنن لو اٜنّق ال ٩نو 
 يعقل أف يزاحم شخص نفسو.

وأّما ما ذكره من أنّو يعقل أف يكوف اإلنساف مالكاً ٞنا ُب ذّمتو فيؤثر ٕنليكو السقوط، ألّف اٞنلك نسبة بٌن اٞنالك واٞنملوؾ وال 
حّّت يستحيل آّناد اٞنالك واٞنملوؾ عليو، ففيو: أّف ملك اإلنساف ٞنا ُب ذّمتو إف كاف مستحيبًل ُنسب ٪نتاج إذل ٣نلوؾ عليو 

البقاء وألجلو يسقط فهو مستحيل ُنسب اٜندوث أيضًا ألّف اٞنانع عن البقاء مانع عن اٜندوث أيضًا وال فرؽ بٌن قصر 
 يضاً فبل وجو لسقوطو بعد اٜندوث.الزماف وطولو، وإف كاف ٣نكناً حدوثاً فهو ٣نكن بقاًء أ

نعم لو كاف اٞنانع عن البقاء شرعيًا كما ُب شراء العمودين نلتـز ُندوث اٞنلكية آنًا ما وزواٟنا بقاًء. والصحيح كما تقّدـ أّف 
ة، ألّف االعتبار بعد اإلنساف ٬نلك ما ُب ذّمتو لكن باٞنلكية التكوينية ّنعىن االختيار والسلطنة التكوينية ال باٞنلكية االعتباري

  الثبوت التكويين لغو. فمرجع شراء اإلنساف ٞنا ُب ذّمتو أو أعماؿ نفسو
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 إذل كونو مطلق العناف بالنسبة إليها و٢نتاراً ُب التصّرؼ فيهما كيف ما شاء فيتمّكن من نقلو إذل آخر وعدمو.

ما يقبل النقل واالنتقاؿ كحّق التحجًن فإنّو يصّح نقلو ومقابلتو باٞناؿ ُب الصلح إاّلأنّو استشكل )قّدس  الثالث من اٜنقوؽ:
 سرّه( ُب جواز جعلو ٖنناً ُب البيع من جهة أخذ اٞناؿ ُب عوضي البيع واٜنّق ليس ّناؿ.

ء ويبذلوف بازائو اٞناؿ فبل إشكاؿ ُب جعلو ٖننًا من وفيو: أنّو ال إشكاؿ ُب كوف مثل ىذا اٜنّق مااًل، ألنّو ٣نّا يرغب فيو العقبل
ىذه اٛنهة. نعم ال ٩نوز ذلك من جهة اخرى وىي أّف اٜنّق إّما سلطنة ضعيفة كما ىو اٞنشهور أو حكم شرعي كما ىو 

 اٞنختار.

فهو مبادلة بٌن متعّلقي االضافة  فعلى األّوؿ ال ٩نوز جعلو ٖننًا من جهة أّف البيع مبادلة بٌن اٞنالٌن ُب االضافة أو ُب اٞنلكية،
والسلطنة ال بٌن نفس االضافة والسلطنة، وعلى الثاين أعين كوف اٜنّق حكماً شرعياً فؤلّف اٜنكم الشرعي بأقسامو ال تكوف لو 

أو  إضافة مالية أو ملكية إذل من يقـو بو اٜنكم حّّت يقع التبديل فيها ويتحّقق البيع، نعم ال مانع من جعل إسقاط اٜنقّ 
 متعّلقو كفسخ العقد ُب اٝنيار ٖنناً ُب البيع ألّّنما فعل اٞنكّلف وقد عرفت وقوع عمل اٜنّر ٖنناً، ولكّنو خارج عن ١نّل الكبلـ.

منع عن وقوع اٜنّق القابل للنقل وكذا سقوطو وإسقاطو ٖننًا ُب البيع، لكن ال من جهة  «ٔ» وشيخنا االستاذ )قّدس سرّه(
ل من جهة أنّو يعتّب ُب البيع عنده أف يدخل كّل من العوضٌن ُب ملك مالك اآلخر و٪نّل ١نّل العوض عدـ مالية اٜنّق ب

 اآلخر ُب تعّلق ملك اآلخر بو، وىذا اٞنعىن ال ٩نري ُب اٜنّق ألّف اٜنّق مباين سنخاً 
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 ك فبل يصلح ألف يقع طرفاً ومتعّلقاً لو، ىذا ُب اٜنّق.للمل

وأّما إسقاطو وسقوطو فؤلّّنما أيضًا ال يصلحاف للدخوؿ ُب ملك مالك اٞنعّوض ألّف االسقاط والسقوط بدوف مبلحظة ما 
ة، ومع مبلحظة ما اضيفا اضيفا إليو من اٜنّق ال مالية ٟنما فبل يصلحاف ألف يدخبل ُب ملك البائع ويقعا طرفاً لبلضافة اٞنلكي

إليو وإف كانا مالٌن إاّلأّف اٞنضاؼ إليو وىو اٜنّق الذي جاءت من قبلو اٞنالية ال يصلح ألف يدخل ُب ملك البائع كما عرفت. 
فبل يقاس االسقاط بسائر األعماؿ كاٝنياطة فإّّنا ُب نفسها ماؿ تصلح ألف تقع طرفاً لبلضافة اٞنلكية، ِنبلؼ االسقاط كما 

 فت.عر 

 وفيو: أّف ما ذكره ُب اٜنّق إف أراد بو ما ذكرنا فهو حّق.

وأّما ما ذكره ُب االسقاط والسقوط ففيو: أّّنما بعد إضافتهما إذل اٜنّق يصًناف بنفسهما مالٌن ال أّف اٞناؿ ىو اٜنّق ويسند 
سطة ُب العروض. وعليو فهما بعد االضافة إذل االسقاط والسقوط ٠نازًا فاالضافة إذل اٜنّق واسطة ُب ثبوت اٞنالية ٟنما ال وا

 يكوناف مالٌن كاٝنياطة و٥نوىا فيصلحاف لوقوعهما ٖنناً بناًء على اعتبار اٞنالية ُب العوضٌن، ىذا حكم وقوع اٜنّق ٖنناً.

 ٍبّ إذا شّك ُب قابلية حكم لبلسقاط أو النقل أو االنتقاؿ فما ىو مقتضى القاعدة؟

قبولو لبلسقاط فإف كاف لدليلو إطبلؽ يعّم ثبوتو فيما بعد االسقاط جاز التمّسك بو كما إذا شككنا نقوؿ: أّما إذا شّك ُب 
 ُب جواز أكل اٞنارة بعد إسقاطو فإنّو يتمّسك باطبلؽ دليلو.

شهور وإف دل يكن لدليلو إطبلؽ كما إذا ثبت باالٗناع و٥نوه، فإف قلنا َنرياف االستصحاب ُب األحكاـ الكّلية كما ىو اٞن
 فبل مانع من التمّسك بو وإثبات اٜنكم بعد إسقاطو أيضاً، ويكوف نتيجتو نتيجة عدـ قابلية اٜنكم لبلسقاط، ىذا إذا

 ٖٙ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

كاف اٜنكم تكليفياً، وإف كاف وضعيًا فجرياف االستصحاب يتوّقف مضافًا إذل ذلك على القوؿ َنريانو ُب األحكاـ التعليقية، 
وأّما إذا قلنا بعدـ جرياف االستصحاب ُب األحكاـ كما ىو اٞنختار ودل يكن لدليل ثبوتو إطبلؽ كما ىو اٞنفروض، فبل ١نيص 

ية كانت أو عملية وىي ٔنتلف حسب اختبلؼ اٞنوارد ولكن النتيجة نتيجة السقوط وأّف من الرجوع إذل سائر االصوؿ لفظ



اٜنكم اٞنشكوؾ قابليتو لبلسقاط وعدمو قابل لو، ففي مثل ما إذا شككنا ُب أّف حّق القصاص ىل يقبل االسقاط أو ال يقبل 
فرض فبلبّد من الرجوع إذل سائر االصوؿ االسقاط، فبعد عدـ إطبلؽ الدليل اٞنثبت لو وعدـ جرياف االستصحاب على ال

اللفظية والعملية ومقتضاىا ُب اٞنقاـ عدـ جواز قتل أحد ُب اإلسبلـ، وإ٧ّنا جعل االقتصاص للوارث على خبلؼ مقتضى 
قاتل  القاعدة، واٞنتيّقن من ذلك اٜنكم اٞنخالف للقاعدة ىو ما إذا دل يسقط الوارث حّقو فإنّو ال ٩نوز مزا٘نة أحد لو ُب قتل

أبيو، وأّما بعد إسقاطو فمقتضى القاعدة أف ال ٩نوز لو قتلو و٩نوز لآلخر مزا٘نة الوارث ُب قتل القاتل ٜنرمة دـ اٞنسلم ُب 
 اإلسبلـ، ولو أف ٬نتنع من القتل وال ٬نكن لآلخر إلزامو بو بوجو.

دليلو وعدـ جرياف االستصحاب فًنجع وكذا اٜناؿ فيما إذا شككنا ُب سقوط اٝنيار باسقاطو بعد فرض عدـ االطبلؽ ُب 
فإنّو بعد ما أسقط حّقو ال ٬نكنو أخذ  «ٔ» «اَلتَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَػْيَنُكْم بِاْلَباِطِل ِإاله َأْف َتُكوَف ِْنَارًَة َعْن تَػرَاضٍ » إذل عمـو قولو:

وليس بتجارة عن تراٍض، فيكوف أخذه من أكل  اٞنبيع من اٞنشرتي ألنّو مالو، والفسخ بعد االسقاط دل يدّؿ دليل على صّحتو
اٞناؿ بالباطل ونتيجتو أنّو يسقط باالسقاط، والسّر ُب ذلك أّف تلك األحكاـ اجملعولة إ٧ّنا ىي على خبلؼ القاعدة فيقتصر 

  فيها على اٞنتيّقن وىو ما قبل االسقاط وبعد إسقاطها فاٞنرجع ىو العمومات
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 اللفظية والعملية ومقتضاىا عدـ ثبوت تلك األحكاـ كما ال ٫نفى، ىذا كّلو فيما إذا شككنا ُب قابليتو لبلسقاط.

ما ينتقل إذل  وأّما إذا شككنا ُب أنّو قابل لبلنتقاؿ فينتقل من اٞنوّرث إذل وارثو أـ ال فالصحيح فيو اٜنكم بعدـ االنتقاؿ، ألفّ 
الوارث ىو ما تركو اٞنيت واٞنراد بو ُنسب الفهم العرُب ما يبقى بعد ذىاب اٞنيت وال يكوف قائمًا بشخصو، فإّف ما يكوف 
قائمًا بشخص اٞنيت يذىب بذىابو وال يصدؽ عليو عنواف ما تركو اٞنيت فإذا شككنا ُب قابلية اٜنكم لبلنتقاؿ وعدمها 

 يت لو واألصل عدـ انتقالو إليو.يشّك ُب مشوؿ ما تركو اٞن

ء للنقل، فإنّو على فرض قبولو للنقل يدخل ُب ٗنلة ما ترؾ، ألنّو  وّنا ذكرنا ظهر أّف القابلية لبلنتقاؿ من شؤوف قابلية الشي
لغًن أو يكشف عن أنّو ليس حكمًا شخصّيًا ليذىب بذىابو، وعليو فاٞنهّم صرؼ عناف الكبلـ إذل بياف أنّو يقبل النقل إذل ا

 ال يقبل النقل.

فنقوؿ: أّما إذا شككنا ُب أنّو ىل يقبل النقل إذل الغًن أو ال يقبلو، فالنتيجة نتيجة عدـ القبوؿ والتحاقو باألحكاـ احملضة، 
وذلك ٞنا عرفت من أّف تلك األحكاـ اجملعولة إ٧ّنا ىي على خبلؼ القاعدة والبّد من االقتصار فيها على مواردىا اٞنتيّقنة وىي 



، مثبًل اٞنتيّقن من ثبوهتا لنفس الشخص ا لذي يريد نقلها إذل الغًن، وأّما ثبوهتا ُب حّق ذلك الغًن بنقلها إليو فهو غًن معلـو
عدـ جواز اٞنزا٘نة ُب حّق التحجًن ىو عدـ جوازىا ُب حّق نفس احملّجر لؤلرض، وأّما عدـ جواز اٞنزا٘نة للمشرتي من احملّجر 

دمو، وكذلك حّق اٝنيار فإّف الثابت منو على خبلؼ القاعدة ثبوتو ُب حّق نفس فبل، فيجوز مزا٘نتو ما دل يقم دليل على ع
البائع، وأّما اٞنشرتي منو ذلك اٜنّق فبل، وكذلك حّق القصاص فبل ٪نـر مزا٘نة غًن الوارث ُب القصاص من القاتل كما ال 

  ٪نـر مزا٘نة غًن البائع ُب فسخ اٞنعاملة، ونتيجة ذلك عدـ قبوؿ
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 اٞنشكوؾ للنقل، على خبلؼ الشّك ُب االسقاط فإّف النتيجة فيو قبولو االسقاط كما عرفت.

 وباٛنملة: أّف مقتضى القاعدة االقتصار على اٞنوارد اٞنتيّقنة وعدـ ثبوت تلك األحكاـ ُب حّق غًن من ثبت ُب حّقو أّواًل.

وغًنىا من أدلّة  «ٖ» «ِْنَارًَة َعْن تَػرَاضٍ » و «ٕ» «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ » و «ٔ» «ْيعَ َأَحله اللهُو اْلبَ »  ودعوى أّف مقتضى عمومات
التجارة و٥نوىا صّحة نقل اٜنكم إذل الغًن وثبوت آثاره ُب حّق اٞنشرتي، مدفوعة بأّف ىذه العمومات دل ترد ُب مقاـ تشريع 

أسباب النقل ُب موارد ثبوت السلطنة التاّمة لكّل من اٞنتعاقدين أ٥ناء السلطنة كالسلطنة على النقل، بل ىي ناظرة إذل نفوذ 
على مالو ولو عند العرؼ والعقبلء ولذا لو فرضنا أحداً آجر نفسو للغناء أو جعل فعلو ىذا عوضًا ُب البيع ونفرض أنّا نشّك 

  ال ٬نكننا التمّسك بعمـو -عاملة عليوفإّف اٜنراـ ال ٩نوز جعلو عوضًا وال تقع اٞن -ُب حرمة الغناء وكونو ٓنت سلطنتو وضعاً 
واٜنكم بداللتو بااللتزاـ على صّحة العقد وجواز الغناء تكليفاً، وليس ىذا إاّلٞنا ذكرناه من أّف ىذه  «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »

 العمومات ال تثبت السلطنة على أصل النقل، بل ىي ناظرة إذل أسبابو.

 ُب قابلية اٜنكم للنقل ىو العدـ. فالصحيح أّف مقتضى األصل عند الشكّ 

فاٞنتحّصل: أّف مقتضى القاعدة ُب كّل ما شككنا ُب قابليتو لبلسقاط ىو كونو قاببًل لبلسقاط، كما أّف مقتضى القاعدة ُب  
 كّل ما شككنا ُب قابليتو للنقل عدـ قابليتو لو، ىذا ٕناـ الكبلـ فيما يتعّلق باٜنقوؽ.

______________________________ 
(ٔ) 
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ٍّب إّف البيع كما تقّدـ عبارة عن إنشاء تبديل عٌن ّناؿ فيعتّب أف يكوف اٞنعّوض عينًا ِنبلؼ العوض فإنّو كما يصّح جعلو من 
 األعياف كذلك يصّح أف يكوف من قبيل اٞننافع أو األعماؿ.

 حقيقة اإلنشاء واإلخبار

 وبعد ذلك كّلو يقع الكبلـ ُب حقيقة االنشاء والفرؽ بينو وبٌن اإلخبار فنقوؿ:

 إّف االنشاء عند اٞنشهور عبارة عن إ٩ناد اٞنعىن باللفظ ُب قباؿ اإلخبار الذي ىو عبارة عن حكاية نسبة سلبية أو إ٩نابية.

ء من اٛنواىر واألعراض وال االعتباريات ُب العادل، ألّف اٛنواىر أو  د باللفظ شيولكّنو ٣نّا ال ٬نكن اٞنساعدة عليو، إذ ال يوج
األعراض يتوّقف ٓنّققها على ٓنّقق عللها ومبادئ وجودىا، ال أّّنا توجد باللفظ وىو ظاىر، كما أّف االمور االعتبارية وجودىا 

، فبل يكوف لبل٩ناد باللفظ معىًن ١نّصبًل، فبل ٬نكن أف يكوف تابع العتبار معتّبىا، واالعتبار أمر نفساين ال ٪نتاج إذل اللفظ
 ذلك حقيقة لبلنشاء.

ء فيما  وأّما االستعماؿ أعين استعماؿ اللفظ ُب اٞنعىن، فإنّو أيضًا ال ٫نتّص باالنشاء إذ االستعماؿ عبارة عن إعماؿ الشي
نو استعماؿ اللفظ فيما وضع لو من اٞنعىن وىو وضع لو، فلبس الثوب استعماؿ لو ومطالعة الكتاب استعماؿ للكتاب، وم

ء من ذلك حقيقة  متحّقق ُب االنشائيات واالخباريات واٛنمبلت واٞنفردات، كانت اٛنملة تاّمة أو ناقصة، فبل يكوف شي
 لبلنشاء.

خبار إبراز قصد اٜنكاية عن فبلبّد ُب بياف حقيقة االنشاء واالخبار أف يقاؿ: االنشاء ىو إبراز االعتبار النفساين ّنّبز ما، واال
  ء أو نفيو، فالفرؽ بينهما إ٧ّنا ىو ُب اٞنّبز )بالفتح(، فإّف اٞنّبز ُب االنشاء عبارة عن أمر ال تعّلق لو ثبوت شي
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تعّلق لو باٝنارج أبداً،  ء وراء نفسو وال باٝنارج واالمور الواقعية وىو االعتبار، فإّف االعتبار أمر نفساين ال ٪نتاج إذل شي
وباالستعماؿ يّبز ذلك االعتبار القائم بالنفس. وأّما اٞنّبز ُب االخبار فهو أمر لو تعّلق باٝنارج وىو عبارة عن قصد حكاية 

صف ء أو نفيو عنو، والقصد وإف كاف أيضاً من االمور القائمة بالنفس إاّلأّف لو تعّلقاً باٝنارج وألجل ذلك يتّ  ء لشي ثبوت شي
بالصدؽ والكذب، ألنّو رّنا تكوف اٜنكاية مطابقة للواقع واخرى ٢نالفة لو، وىذا ِنبلؼ االنشاء إذ ال معىن ٞنطابقة االعتبار 



فيو للواقع وعدمو، وقصد اٜنكاية ىو الذي ٬نكن أف يكوف مدلواًل للجمبلت االخبارية وال يستفاد منها أزيد من أّف اٞنتكّلم 
ء أو نفيو عنو. وأّما نفس ثبوت القياـ لزيد ُب مثل االخبار عن قياـ زيد فبل  ء لشي كاية ثبوت شيبصدد اٜنكاية وقاصد ٜن

يستفاد من اٛنملة أبداً، بل رّنا يكوف ثابتًا لو ُب الواقع واخرى منتفيًا عنو سواء قصد اٜنكاية أـ دل يقصدىا، وعليو فالبيع 
كونو طرفًا الضافتو ُب مقابل العوض، وقد عرفت أنّو إ٧ّنا يتحّقق فيما إذا    عبارة عن إبراز اعتبار كوف اٞنعّوض للمشرتي أي

كاف نظر البائع إذل حفظ مالية مالو ورفع اليد عن خصوصيتو ُب قباؿ اٞنشرتي الذي نظره إذل جلب اٝنصوصية برفع اليد عن 
ة فهو خارج عن البيع وداخل ٓنت العناوين مالية مالو، فلو كاف نظر كّل واحد منهما إذل حفظ اٞنالية أو إذل حفظ اٝنصوصي

 االخر، وّنا أشرنا إليو يتمّيز البائع عن اٞنشرتي وىو ظاىر.

ٍّب إّف ما اعتّبه البائع من تبديل متعّلقي االضافتٌن، رّنا يكوف موردًا العتبار الشارع والعقبلء أيضاً، ّنعىن أنّو يكوف ٣نضى 
ردًا المضاء العقبلء والشارع وال يكوف معتّبًا عند٨نا، وكيف كاف فاعتبار شخص عند٨نا باعتبار٨نا لو واخرى ال يكوف مو 

البائع ىو اٞنقّوـ للمعاملة البيعّية من دوف توقّفها على اعتبار العقبلء أو الشارع ونسبتو إذل اعتبار العقبلء والشارع نظًن نسبة 
 عقبلء أو الشارع، ّنعىن أّف العقبلءاٞنوضوع إذل اٜنكم، يعين أّف اعتبار البائع موضوع العتبار ال
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 أو الشارع أيضًا يعتّبوف اٞنبادلة اليت اعتّبىا البائع ويرتّبوف عليها آثارىا وىو معىن الصّحة، أو أّّنم ال يعتّبوّنا وال يرتّبوف
ٞنًا ّنوافقة اعتبار الشارع أو العقبلء العتباره أـ آثارىا عليها ويعّّب عنو بالفساد من دوف فرؽ ُب ذلك بٌن أف يكوف البائع عا

 ال، بل رّنا ال يلتفت إذل ذلك أصبًل كما ُب الصبياف ولكّنو مع ذلك إف طابق اعتبار٨نا يكوف صحيحاً ال ١نالة.

إذل اعتبار ، من أّف البائع باعتباره ذلك يتسّبب «ٔ» ومن ذلك يظهر فساد ما أفاده بعض مشا٫ننا احملّققٌن )قّدس سّرىم(
العقبلء والشارع، إذ قد عرفت أنّو رّنا ال يلتفت إذل أّف ما اعتّبه متحّقق عند العقبلء أو الشارع أو غًن متحّقق كما ُب 
الصبياف، ومعو كيف يكوف متسبّباً بو إذل اعتبار٨نا، أو ال يكوف عقبلء ىناؾ حّّت يتسّبب إذل اعتبارىم كما ُب مثل زماف آدـ 

السبلـ( فإّف أحد٨نا إذا اعتّب شيئاً طرفاً الضافة اآلخر يتحّقق ىناؾ معىن اٞنبادلة مع أنّو ال يتسّبب بذلك إذل  وحواء )عليهما
 اعتبار العقبلء، إذ ال عقبلء ىناؾ حّّت يتسّبب إذل اعتبارىم، أو ال يكوف معتقداً للشريعة كما مّر.

ا تبديل عٌن ّناؿ ُب االضافة، وىي متحّققة ُب ٗنيع موارد البيع ببل فتحّصل: أّف حقيقة البيع ليست إاّلما أشرنا إليو من أّنّ 
ٔنّلف حّّت ُب مثل شراء العمودين فإّف البائع حينئٍذ يعتّب٨نا طرفاً الضافة اٞنشرتي ويبّدؿ إضافتهما من نفسو إليو وبعدما صارا 

بار. وكذا ُب مثل البيع ُب الزكاة أو آالت اٞنساجد طرفًا الضافة االبن آنًا ما فيرتّتب عليو االنعتاؽ القهري ّنقتضى األخ
  يتبّدؿ «ٕ» «َوُب الرِّقَابِ »  وغًن٨نا، فإّف العبد الذي يشرتى من ماؿ الزكاة كما ىو أحد مصارفها لقولو تعاذل



______________________________ 
 .ٚٚ: ٔ( حاشية اٞنكاسب )األصفهاين( ٔ)

 .ٚٚٔ: ٕ( البقرة ٕ)

 ٕٗ، ص: ٔ ج مكاسب البيع،

العبد بالزكاة فيكوف العبد زكاة ٍّب يعتقو من بيده األمر من اٜناكم وغًنه وىكذا وىذا ال يناُب ما ذكره بعض من أّف ظاىر 
األخبار أّف العمودين ينعتقاف بالشراء فإنّا أيضًا قائلوف بذلك، ولكن الوجو فيو أّّنما يدخبلف ٓنت إضافة االبن آنًا ما ٍبّ 

 فسهما، ولذا صّح أف يقاؿ إّّنما انعتقا ّنجرد الشراء، ىذا.ينعتقاف بن

  إشكاالت تعريف البيع

على تعريف البيع )بأنّو إنشاء ٕنليك عٌن ّناؿ( بأّف الـز ذلك صّحة إنشاء  «ٔ» ٍّب إنّو أورد شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
 البيع بالتمليك بأف يقوؿ: مّلكتك كذا فأجاب )قّدس سرّه( عنو: بأنّو ال مانع من أف يلتـز بو، ىذا.

إذا كاف ولّيو أو وكيلو أو من وال ٫نفى أنّو إ٧ّنا يصّح إنشاء البيع بلفظ مّلكت فيما إذا كاف اٞنشرتي نفس مالك اٞناؿ، وأّما 
غصب منو فبل، ألنّو حينئٍذ إ٧ّنا ٬نلكو للمالك ال للمخاطب الذي فرضناه ولّيًا أو وكيبًل أو غاصباً، فإنّو نظًن التزويج ُب 
النكاح إذ ال يصّح أف يقاؿ: زّوجتك للمخاطب مع أنّو ورل الزوج أو وكيلو بل يقوؿ: زّوجت موّكلك وىكذا، وذلك من 

أّف اٞنبادلة ُب التمليك إ٧ّنا يتحّقق بٌن اٞنالكٌن ال ١نالة، وىذا ِنبلؼ ما إذا انشئ بلفظ البيع فإنّو يصّح مع كّل واحد  جهة
من األشخاص اٞنذكورين، كاف مالكًا أو ولّيًا ووكيبًل عنو أو غاصباً، ألنّو عبارة عن اٞنبادلة بٌن اٞنالٌن كما سيأٌب توضيحو ُب 

إف شاء اللهو تعاذل، وكذا قد يتحّقق البيع من غًن ٕنليك كما إذا أوصى بصرؼ مالو ُب جهة خاّصة   «ٕ»  بيع الفضورل
 كعمارة اٞنسجد

______________________________ 
 .ٔٔ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 .ٜٔٗ( ُب الصفحة ٕ)
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 . فظهر أّف البيع ليس مرادفاً للتمليك وإف صّح إنشاؤه بو.فاشرتي بو ماؿ فإنّو ال يدخل ُب ملك أحد ومع ذلك يصدؽ البيع



وقد أورد عليو أيضاً: بالنقض ببيع الَدين على من ىو عليو، فإنّو ٣نّا ال شبهة ُب كونو بيعًا مع أنّو ال ٕنليك فيو، ألّف اٞنشرتي 
 فيو ال ٬نلك شيئاً على نفسو وال ٬نلك ما ُب ذّمتو.

 بأنّو أيضاً ٬نلك ما ُب ذّمتو ولكّنو يسقط بعد ٕنّلكو لو. «ٔ»  اريوقد أجاب عن ذلك شيخنا األنص

 واٜنّق ُب اٛنواب: ما عرفتو سابقًا من أّف اٞنلكية االعتبارية ال وجو ٟنا ُب اٞنقاـ لكوّنا لغواً، إذ اإلنساف مالك ألفعالو وٞنا ُب
ج ما ُب ذّمتو من اختياره وصار ٣نلوكاً ألحد فبل مانع من أف ذّمتو باٞنلكية الذاتية ّنعىن كوّنما ٓنت سلطانو واختياره، فإذا خر 

٬نلكو ثانياً ّنعىن صًنورتو داخبًل ٓنت سلطانو واختياره بعدما كاف خارجاً عنهما، وىذا اٞنعىن من اٞنلكية ال استحالة فيو ابتداًء 
 .«ٕ»  واستدامة وال وجو لسقوطها أيضاً كما مّر تفصيلو فراجع

 التمليك ُب بيع الَدين على من ىو عليو متحّقق، فبل انتقاض. وحاصل اٛنواب أفّ 

 وقد أورد عليو أيضاً بالنقض باٞنعاطاة، فإّف التمليك متحّقق فيها مع أّّنا ليست ببيع إٗناعاً أو على اٞنشهور.

، ومن نفى بيعّيتها إّما نظر إذل لزوم ها فأراد نفي كوّنا الزمة كاحملّقق ويدفعو: أّف اٞنعاطاة على ما سيأٌب إف شاء اللهو بيع الـز
  وإّما نظر إذل «ٖ» الثاين )قّدس سرّه(

______________________________ 
 .ٕٔ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 فما بعدىا. ٖ( راجع الصفحة ٕ)

 .ٛ٘: ٗ( جامع اٞنقاصد ٖ)
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بلـ ُب اٞنقاـ إ٧ّنا ىو ُب مفهـو البيع األعّم من الفاسد صّحتها فأراد نفي صّحتها كمن يراىا مفيدة لئلباحة، ولكن الك
والصحيح، وال مانع من نفي كوّنا بيعًا بلحاظ فسادىا كما رّنا نقوؿ فيما ىو فاقد لبعض شرائط اٞنعاملة أنّو ليس بيعًا أو 

هـو اللغوي ال معىن لو، ليس معاملة، بل نفس دعوى اإلٗناع شاىدة على أّف مرادىم ىو نفي صّحتها، إذ اإلٗناع ُب اٞنف
 وإ٧ّنا ىو مناسب لؤلحكاـ الشرعية كما ىو واضح، وال وجو لدعوى اإلٗناع بأّف معىن البيع لغة كذا وكذا، وىذا ظاىر.

ورّنا يورد عليو أيضاً: بالنقض بالشراء واالستيجار فيما إذا استأجر عينًا بعٌن، فإّف اٞنشرتي أيضًا ٬نّلك مالو ّناؿ البائع، كما 
 ّف البائع ٬نّلك مالو ّناؿ اٞنشرتي، وكذا االستيجار اٞنذكور فإنّو أيضاً ٕنليك عٌن ّناؿ وىو اٞننفعة.أ



بأّف التمليك ُب الشراء واالستيجار ضمين ِنبلؼ البيع فإّف التمليك فيو  «ٔ» وقد أجاب عنو شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
 استقبلرل، ىذا.

دل يفهمو ٗناعة آخروف، إذ ما معىن كوف التمليك ُب الشراء ضمنّياً، فإف اريد بو تأّخر ولكيّن دل أفهم حقيقة مراده كما 
القبوؿ عن اال٩ناب وأّف اٞنشرتي إ٧ّنا ٬نّلكو بعد ٕنليك البائع، ففيو: أنّو ال يضّر بصدؽ التمليك عليو فبلبّد أف يكوف الشراء 

ـ ٕنليك اٞنشرتي على ٕنليك البائع ُب غًن صيغيت رضيت وقبلت، فلو بيعًا ضمنياً كما ىو واضح. مضافًا إذل أنّو ٬نكن أف يقدّ 
أف يقوؿ أّواًل: اشرتيت مالك بكذا فيقوؿ البائع قبلت، فإنّو بيع ببل كبلـ. وكذا ٩نوز أف يتقّدـ إنشاء اٞنستأجر على إنشاء 

ّنضموف أّّنا إذا قالت نعم  «ٕ» و روايةاٞنؤجر ُب االجارة وإنشاء الزوج على إنشاء الزوجة ُب النكاح، بل قد ورد ُب صّحت
 بعد إ٩نابك فأنت أوذل الناس هبا

______________________________ 
 .ٖٔ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 .ٔح  ٛٔ/ أبواب اٞنتعة ب ٖٗ: ٕٔ( الوسائل ٕ)
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ٕنليك البائع ففيو أيضًا أنّو ال يناُب صدؽ وإف اريد بذلك أّف ٕنليك اٞنشرتي مدلوؿ غًن مطابقي واٞندلوؿ اٞنطابقي ىو 
 التمليك فيلـز أف يكوف الشراء بيعاً ضمنياً.

ُب الفرؽ بٌن البيع والشراء إ٧ّنا ىو ّنا بّيناه من أّف غرض البائع حفظ مالية مالو وغرض اٞنشرتي ٓنصيل خصوصية   فالصحيح
اٝنصوصية فبل تكوف اٞنعاملة بيعاً. وىكذا اٜناؿ ُب االجارة  اٞنبيع، وأّما إذا كاف غرض كّل منهما حفظ اٞنالية أو ٓنصيل

 فغرض اٞنؤجر يتعّلق باٞنالية وغرض اٞنستأجر باالنتفاع بالعٌن، وبدونو ال تصدؽ االجارة.

ٍّب أورد عليو أيضًا بالنقض بالصلح على عٌن ّناؿ، وأجاب بأّف البيع والصلح متغايراف مفهوماً، وىو كذلك فإّف البيع ىو 
ء، و٨نا مفهوماف متغايراف، نعم البيع يتعّلق بو  نشاء تبديل عٌن ّناؿ ُب جهة االضافة، والصلح ىو إنشاء التسادل على شيإ

نشأ التسادل الواقعي، فإّف البائع واٞنشرتي ما دل يتساٞنا على التبديل اٞنزبور ال يصدر منهما البيع، فالبيع متعّلق التسادل ال أّف اٞن
ء قد يكوف ملكية عٌن بعوض فيفيد  ء، وذلك الشي ، ِنبلؼ عقد الصلح، فإّف اٞننشأ فيو ىو التسادل على شيفيو ىو التسادل

فائدة البيع وقد يكوف ملكية اٞننفعة فيفيد فائدة االجارة وقد يكوف غًن٨نا فيفيد فائدة عقد آخر. ومن ىنا يظهر أّف متعّلق 
حكاـ وال ٬نكن تعّلقو بعٌن أو عمل بل يتعّلق ّنلكيتهما فيقاؿ مثبًل: صاٜنتك عقد الصلح ال يكوف إاّل اٞنلكية و٥نوىا من األ

على أف يكوف ىذا ملكًا لك بازاء ملكي ٞنا عندؾ، ِنبلؼ البيع فإنّو يتعّلق باألعياف. وعليو فالبيع والصلح على ملكية عٌن 



بينهما من حيث اٞنفهـو وأّما الفرؽ بينهما من حيث  بعوض متبايناف مفهومًا ومصداقاً، وإف آّندا ُب النتيجة، ىذا ىو الفرؽ
 األحكاـ فلو مقاـ آخر.

عليو أيضاً بالنقض باٟنبة اٞنعّوضة أيضاً فإّّنا ٕنليك عٌن ّناؿ مع أّّنا ليست ببيع، ولذا ال يرّتب عليها آثاره وأحكامو   وقد أورد
  كخيار اٜنيواف وخيار اجمللس
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 ىذا. و٥نو٨نا،

 وال ٫نفى أّف اٟنبة على ثبلثة أقساـ:

 اٟنبة غًن اٞنعّوضة كما إذا وىب مااًل ألحد من دوف عوض، وىذا ال إشكاؿ ُب عدـ صدؽ البيع عليو. أحدىا:

ّوؿ  اٟنبة اٞنعّوضة اتّفاقاً كما إذا وىب مااًل ألحد من دوف عوض ٍّب بعد ذلك وىب اٞنّتهب أيضاً مااًل آخر للواىب األ ثانيها:
كما يقع ذلك غالباً لئبّل يبقى ٓنت مّنة الواىب مثبًل، وىذا أيضاً خارج عن توّىم النقض وال يصدؽ عليها تعريف البيع، بل 

 ء منهما. ٨نا ىبتاف ٠ّنانيتاف وال عوض ُب شي

، وىذا ىو الذي نقض اٟنبة بشرط العوض كما إذا وىب شيئاً ألحد على أف يفعل كذا أو يكوف اٞناؿ الفبلين لو مثبًل  وثالثها:
 تعريف البيع بو، من جهة توّىم أّّنا أيضاً ٕنليك عٌن ّناؿ.

بأّف حقيقة اٟنبة ىي االعطاء ٠ّنانًا من دوف فرؽ بٌن أقسامها الثبلثة، غاية  «ٔ» وأجاب عنو شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
ال األمر أنّو رّنا يشرتط ُب اٟنبة أف يكوف اٞناؿ الفبلين لو أو يفعل الفعل الفبلين، فهو اشرتاط ُب ضمن اٟنبة اٞنتقّومة باجملّانية و 

ا إذا دل يعمل بو اٞنّتهب بعد اٟنبة ال تفسد اٟنبة بو وإ٧ّنا يثبت دخل لو ُب حقيقتها، وليس الشرط عوضًا للماؿ اٞنوىوب، فلذ
للواىب خيار ٔنّلف الشرط فلو أف يرجع ُب ىبتو. فاٞنتحّصل أّف اٟنبة إعطاء ٠ّناين دائمًا وليس فيها تبديل ماؿ ّناؿ أبداً، 

 وىذا الذي أفاده متٌن جّداً.

 أّف ظاىر ٗنيع العلماء أّف اٟنبة: «ٕ»  ٍبّ إّف السّيد )قّدس سرّه( ذكر ُب حاشيتو

______________________________ 
 .ٗٔ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 .ٓٙ( حاشية اٞنكاسب )اليزدي(: ٕ)
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اٞنعّوضة ٢نتّصة ّنا إذا كاف العوض مذكورًا على وجو الشرط، ولكن ٬نكن أف يقاؿ إّف منها قسمٌن آخرين و٨نا أف ٬نّلك 
ليكو ُب مقابل ماؿ اٞنّتهب كأف يقوؿ مّلكتك كذا بكذا على أف تكوف اٞنقابلة بٌن التمليك واٞناؿ ال بٌن اٞنالٌن وأف الواىب ٕن

٬نّلك الواىب ٕنليكو ُب مقابل ٕنليك اٞنّتهب كأف يقوؿ: مّلكتك كذا بتمليك كذا بأف تكوف اٞنقابلة بٌن التمليكٌن ال بٌن 
 ء بل ىو ٣نّلك ٠ّناناً. يضاً خارجاف عن تعريف البيع، ألّف اٞناؿ اٞنوىوب دل يقابل بشياٞناؿ والتمليك. وىذاف القسماف أ

وفيو: أّف ٕنليك التمليك الذي ىو فعل الواىب ُب مقابل ماؿ اٞنّتهب أو ٕنليكو ّنثل الصيغتٌن اٞنذكورتٌن مستحيل، ألنّو 
، أّف ٕنليكو إف كاف بنفس قولو مّلكتك كذا فهو غًن معقوؿ مضافًا إذل أّف الفعل اٝنارجي بعد ٓنّققو ال معىن لتمليكو للغًن

 ألّف التمليك ُب ىذه الصيغة قد تعّلق باٞناؿ ال بالتمليك، وإف كاف بانشاء آخر فاٞنفروض انتفاؤه.

 النقض بالقرض ألنّو أيضاً ٕنليك عٌن ّناؿ مع أنّو ليس بيعاً.  بقي من النقوض

بأّف القرض ٕنليك بالضماف ال أنّو ٕنليك عٌن ّناؿ. وقد خفي ذلك على  «ٔ» ه(وأجاب عنو شيخنا األنصاري )قّدس سرّ 
فأورد عليو بأنّو ما معىن التمليك بالضماف، فإف اريد بو أنّو ٕنليك ٠ّناين ولكّنو ضامن لو، ففيو: أنّو ال وجو  «ٕ»  بعضهم

مقابل قيمتو أو مثلو، فهو بيع حقيقة غاية األمر أّف ٖننو ُب لضمانو حينئذ بعد كونو ٕنليكًا ٠ّنانياً. وإف اريد بو أنّو ٕنليك ُب 
 ذّمة اٞنستقرض، ىذا.

______________________________ 
(ٔ) 

 .٘ٔ: ٖاٞنكاسب 

 .ٜٕ: ٕ( حاشية اٞنكاسب )االيرواين( ٕ)
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حيث أفاد  «ٔ»  الذي ذكره ُب ُنث اٞنثلي والقيمي وال ٫نفى عليك أّف الشيخ إ٧ّنا أراد بالضماف ُب اٞنقاـ الضماف باٞنعىن
ىناؾ أّف معىن الضماف كوف العٌن ُب عهدة الشخص وال يتوّقف على تلف العٌن بل مع كوّنا موجودة يكوف ثابتًا ُب حّق 

يد مثبًل أنّو الضامن، وىو نظًن الكفالة غاية األمر أّّنا تعّهد لؤلشخاص والضماف تعّهد ُب األمواؿ، فمقتضى قاعدة على ال
ّنجّرد وضع يده على اٞناؿ يثبت اٞناؿ ُب عهدتو، كاف موجودًا أو كاف تالفاً، وسيأٌب أّف انتقالو إذل اٞنثل أو القيمة كبلـ 



شعري، ألنّو إ٧ّنا ىو ُب مقاـ تفريغ الذّمة مع تلف العٌن ال االشتغاؿ، فإّف ذّمتو مشتغلة بعٌن اٞناؿ ُب ٗنيع األحواؿ ال باٞنثل 
 القيمة، غاية األمر أنّو ُب مقاـ األداء إذا دل يتمّكن من دفع نفس العٌن يدفع ما ىو أقرب إليو من اٞنثل أو القيمة. أو

فإذا كاف معىن الضماف ىو التعّهد للماؿ وكونو ُب عهدة الضامن، فإف كاف ذلك ُب مثل الغصب وغًنه من األيدي الضامنة 
ثابتًا ُب عهدة الضامن و٩نب عليو دفعو مع خصوصياتو، وأّما إذا كاف ُب باب  يكوف اٞناؿ َنميع خصوصياتو وتشّخصاتو

القرض فيكوف اٞناؿ ُب عهدتو أيضاً، ولكن بالغاء خصوصياتو ّنعىن أّف اٞنالك ُب القرض يرفع اليد عن خصوصيات مالو 
بالضماف أي ُب مقابل تعّهده بكّلي ذلك اٞناؿ و٬نّلكو اٞنقرتض، ال ٠ّنانًا بل بأف يكوف اٞناؿ بكّليو ُب عهدتو، فيكوف ٕنليكًا 

الصادؽ على شخص ذلك اٞناؿ أيضاً، فلذا ال ٩نب عليو ُب مقاـ األداء أداء نفس اٞناؿ الذي أقرضو، نعم ٩نوز لو ذلك، 
مقابل كّلي ومن اٞنعلـو أّف ىذا ال يكوف من باب البيع ومبادلة ماؿ ّناؿ، إذ ال يعقل أف ٬نّلك اٞناؿ ُب مقابل نفسو أو ُب 

 ينطبق على نفسو أيضاً، وىذا ىو معىن التمليك بالضماف كما سيأٌب ُب اٞنثلي والقيمي.

وعلى ىذا اٞنعىن بنينا وجوب دفع قيمة يـو الدفع فيما إذا تلفت العٌن اٞنضمونة من جهة ما أشرنا إليو من أنّو دائمًا يكوف 
  ضامناً لعٌن اٞناؿ اٞنغصوب ويكوف عينو ُب

______________________________ 
 .ٕٗٗ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)
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عهدتو، كانت باقية أو تالفة، وُب مقاـ األداء وتفريع الذّمة إف وجدىا فيدفعها بعينها وإاّل فيجب عليو دفع ما ىو أقرب إليها 
داء وإذل ذلك الزماف كاف متعّهداً لعٌن اٞناؿ، وعند األداء من اٞنثل أو القيمة، فاالنتقاؿ إذل القيمة أو اٞنثل إ٧ّنا ىو ُب مقاـ األ

البّد من مبلحظة قيمة اٞناؿ لو كاف تالفاً، وال مانع من اعتبار ذّمة الشخص مشغولة بعٌن اٞناؿ الذي فرضناه تالفاً، ألّف 
 االعتبار ُب اٞنعدومات بل اٞنستحيبلت أيضاً صحيح.

ُب العهدة، وأّف الضماف ُب الغصب يغاير الضماف ُب القرض ُب أنّو ُب باب الغصب  فاٞنتحّصل: أّف معىن الضماف كوف العٌن
عبارة عن كوف العٌن ّنا ٟنا من اٝنصوصيات ُب العهدة، وأّما ُب القرض فضمانو ّنعىن كوف العٌن بكّليها وملغاًة عنها 

 اٝنصوصيات ُب العهدة، ىذا.

رض والبيع بأّف آثار البيع وأحكامو ال تأٌب ُب القرض كربا اٞنعاوضة فإنّو ال ٩نري ٍّب إنّو أيّد الشيخ ما ذكره من الفرؽ بٌن الق
 فيو، وكذا الغرر اٞننفي ُب البيع فإنّو غًن مانع عن صّحة القرض، وكذا العلم بالعوض البلـز ُب البيع غًن الـز ُب القرض.



الربا ُب اٞنعاوضة إ٧ّنا ٫نتّص باٞنكيل واٞنوزوف مع آّناد  عدـ جرياف ربا اٞنعاوضة ُب القرض بأفّ  «ٔ»  وقد فّسر بعض احملّشٌن
العوضٌن ُب اٛننس، وأّما ُب غًنىا كاٞنعدود وغًنه فبل ٩نري فيو ربا اٞنعاوضة، وىذا ِنبلؼ باب القرض فإّف الربا فيو ال ٫نتّص 

د عشر منها لـز فيو الربا أيضًا مع أنّو باٞنكيل واٞنوزوف وال يشرتط فيو آّناد اٛننس، بل لو أقرض عشرة من البيض فدفع أح
 من اٞنعدود، وكذا لو أقرض قيمياً على أف يؤّدي إليو ما يزيد على قيمتو كاف رباً ١نّرماً، مع أّّنما جنساف. فالربا

______________________________ 
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اٞنعاملي اٞنختّص باٞنكيل واٞنوزوف مع آّناد اٛننس ال ٩نري ُب القرض وأّف دائرة الربا ُب القرض أوسع وغًن ٢نتّصة هبما، ٞنا 
 عرفت من جريانو ُب اٞنعدودات واختبلؼ اٛننس أيضاً.

ُب اآلثار وكوف دائرة الربا ُب القرض أوسع ألجل  ٍّب بعد ذلك أورد على الشيخ )قّدس سرّه( ذلك اٞنفّسر أّف ٠نّرد االختبلؼ
دليل خّصصو بذلك، ال يكشف عن عدـ كوف القرض من البيع، فإّف االختبلؼ ُب األحكاـ ال يكشف عن االختبلؼ ُب 

، كما اٜنقيقة، المكاف أف ٫نتّص بعض أفراد اٜنقيقة الواحدة ُنكم ال ٩نري ُب غًنه من األفراد ألجل دليل دّؿ عليو ُب حّقو
 ُب بيع اٜنيواف فإنّو ٢نتّص ِنيار اٜنيواف مع أنّو من أفراد البيع، ىذا.

والظاىر أّف مراد شيخنا األنصاري من ىذه العبارة عدـ جرياف الربا اٛناري ُب معاوضة ُب القرض، ال أنّو ٩نري ُب القرض 
يو، وىو ظاىر فيما ذكرناه ال فيما فّسره بو ذلك ماال ٩نري ُب اٞنعاوضة بل بالعكس، فلذا ذكر أّف ربا اٞنعاوضة ال ٩نري ف

 البعض من اّتساع دائرتو ُب القرض، وإاّل كاف األنسب أف يقوؿ:

 «.ولذا ال يعتّب فيو شروط ربا اٞنعاوضة»

 وكيف كاف فالربا اٛناري ُب اٞنعاوضة دوف القرض ىو فيما إذا اشرتط اٞنقرتض على اٞنقرض شيئاً، فإنّو جائز وليس ربا.

ذا اٞنقدار يكفي ُب الفرؽ بٌن القرض والبيع و٬نكن تصحيح ما أفاده الشيخ بو، ألّف القرض لو كاف من اٞنعاوضات لكاف وى
 مقتضى إطبلؽ أدلّة الربا اٞنعاوضي ثبوت الربا ُب القرض، لعدـ ورود دليل خاّص ناؼ للربا ُب اٞنقاـ ِنصوصو.

نفي عنها ُب الَدين فهو غًن متسادل عليو، ألّف بعضهم تعّدى إذل الَدين أيضًا من أعين عدـ جرياف الغرر اٞن  وأّما التأييد الثاين
  جهة اٞنناسبات بٌن األحكاـ واٞنوضوعات، فاٝنّب وإف ورد ُب خصوص البيع وأنّو ّنى النيب )صّلى اللهو عليو
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واحدة دّلت على أنّو ّنى عن الغرر، إاّلأنّو ٬نكن أف يتعّدى  «ٕ» رسلةودل يرد الغرر مطلقًا إاّلُب م «ٔ» وآلو( عن بيع الغرر
عن اٞنورد إذل غًنه ُب بعض اٞنوارد ألجل اٞنناسبات اٞنوجودة بٌن األحكاـ واٞنوضوعات كما أشرنا إذل ذلك سابقًا ُب 

بات بينهما حرمة ٗنيع االنتقاالت ُب وأنّو إذا ورد ّني عن بيع اٝنمر مثبًل يستفاد منو ألجل اٞنناس «ٖ» اٞنكاسب احملّرمة
اٝنمر ولو كاف باٟنبة واٞنصاٜنة. وكيف كاف فتعّدى بعضهم عن البيع إذل ٗنيع موارد الغرر، فحكم بأنّو إذا أعطى آلخر كيساً 

 ال يعلم مقدار ما فيو وال جنسو فقاؿ أقرضتك فهو قرض فاسد، ىذا.

، ال أنّو يتحّقق فيو ولكن ال ٩نري فيو حكماً كما ىو ظاىر شيخنا األنصاري أّف الغرر ال ٩نري ُب القرض موضوعاً   والتحقيق
ء  ء ودخل بازائو شي )قّدس سرّه( والوجو ُب ذلك أّف الغرر ّنعىن اٝنطر وىو إ٧ّنا يتصّور فيما إذا خرج عن ملك اإلنساف شي

أصبًل، ففي البيع إذا مّلك شيئًا وٕنّلك بازائو شيئاً ٠نهوؿ، وأّما إذا فرضنا أّف نفس ما يتمّلكو ينتقل إذل عهدتو فبل خطر فيو 
 ٠نهواًل فقد أقدـ على خطر الحتماؿ أف يكوف اٞنأخوذ ديناراً واحداً وقد دفع ُب مقابلو ألف دينار.

إقداـ على وأّما ُب القرض فبل يتحّقق ذلك، ألنّو إ٧ّنا يضمن نفس ما ُب الكيس إف ديناراً فديناراً وإف أكثر فأكثر، وليس فيو 
اٝنطر، وإف كاف ما ُب الكيس ٠نهواًل، ألنّو إ٧ّنا يضمن عٌن ما أخذه ولو كاف ٠نهواًل، ٞنا عرفت من أّف معىن الضماف كوف 
العٌن ُب عهدة الضامن، نعم يعتّب العلم ّنقدار القرض مقّدمة لؤلداء، وىو أمر خارج عن القرض كما ىو واضح، ولو رأى 

  ا ىو غرضو فلوأّف ما ُب الكيس أكثر ٣نّ 

______________________________ 
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 .ٖ٘ٔ: ٔ( الحظ ١ناضرات ُب الفقو اٛنعفري ٖ)
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وكيف كاف ففي ذلك أيضاً تأييد للفرؽ بٌن البيع والقرض الستلزاـ أف يدفع الزائد إذل مالكو ألنّو بيده وليس فيو خطر بوجو، 
 البيع الغرر موضوعاً دوف القرض كما مثّلنا هبما آنفاً.

أعين عدـ جرياف ذكر العوض والعلم بو ُب القرض مع لزومهما ُب البيع، فلوضوح أنّو ال يلـز ذكر العوض   وأّما التأييد الثالث
 ك ىذا هبذا، وكذا العلم بو غًن الـز ُب القرض ِنبلؼ البيع كما ىو ظاىر.فيو فبل ٩نب أف يقوؿ أقرضت



بأّف الوجو ُب عدـ اشرتاط القرض بالعلم بالعوض أو بذكره فيو إ٧ّنا ىو وضوحو ومعلوميتو،  «ٔ»  وقد ذكر السّيد ُب حاشيتو
 وف القرض معاوضة، ىذا.فإنّو اٞنثل إف كانت العٌن مثلية وإاّل فالقيمة، فبل داللة ُب ىذا على عدـ ك

ء القيمي رّنا ال تعتّب لو قيمة كبعض اٛنواىر النفيسة، فبل  ء قد يرتّدد بٌن كونو مثلياً أو قيمّياً، كما أّف الشي ويدفعو: أّف الشي
 يكوف العوض معلوماً دائماً.

ذكرنا نقل العٌن إذل العهدة  فالصحيح أف يقاؿ إّف القرض ليس معاوضة ليعتّب فيو ذكر العوض أو العلم بو، بل ىو كما
بالغاء خصوصياهتا الشخصية اليت ليست دخيلة ُب ماليتها، فعدـ ذكر العوض من باب السالبة بانتفاء اٞنوضوع. فهذا أيضاً 

 ال ٫نلو عن التأييد. ىذا ٕناـ الكبلـ فيما اورد على تعريف البيع من النقوض.

أّف األصل ُب ٕنليك األعياف بالعوض ىو البيع، فأورد عليو بأنّو إف كاف  ٍّب إّف الشيخ )قّدس سرّه( نقل عن بعض األصحاب
 اٞنراد باألصل ىو األصل اللفظي فهو صحيح ولكّنو خبلؼ ظاىر كبلـ القائل، وإاّل فبل أصل ُب البٌن يعٌّن البيع.

 وتوضيح ذلك: أنّو تارًة يقاؿ بأّف ٕنليك العٌن بالعوض ىو البيع وحينئذ لو

______________________________ 
 .ٔٙ( حاشية اٞنكاسب )اليزدي(: ٔ)
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وقع ىذا اللفظ ُب كبلـ اٞنوجب وشّك ُب أنّو أراد البيع الذي ىو اٞنعىن اٜنقيقي ٟنذا اللفظ أو أراد غًنه كالصلح مثبًل فإنّو 
كبلـ ُب اعتباره. وتارًة يقاؿ بأّف ٕنليك العٌن بالعوض   ٪نمل على إرادة البيع عمبًل بأصالة اٜنقيقة الذي ىو أصل لفظي ال

أعّم من البيع وقد وقع اإل٩ناب هبذا اللفظ وشّك ُب إرادة البيع أو غًنه فإنّو ال أصل حينئذ يقتضي إرادة البيع، وكذا لو قلنا 
بالعوض وشّك ُب أّّنا انشئت  إّف ٕنليك العٌن بالعوض ىو البيع ال غًن وقد وقعت ُب اٝنارج معاملة أفادت ٕنليك العٌن

بعنواف البيع أو الصلح مثبًل فإنّو ال أصل حينئذ أيضًا يعٌن البيع، وىكذا لو كانت معاملة بنوعها مشتملة على ٕنليك العٌن 
بالعوض وشّك ُب أّّنا بيع أو صلح أو غًن٨نا فبل يوجد أصل يقتضي أّّنا بيع كما ُب تقبيل أحد الشريكٌن حّصتو من الزرع 

ء معلـو حيث قيل إنّو بيع وقيل صلح وقيل معاملة برأسها. نعم لو كاف ألحد احملتملٌن أو احملتمبلت أثر زائد  لشريكو بشي
 فإنّو يدفع باألصل.

ٍّب إّف الشيخ )قّدس سرّه( ذكر للبيع معاين تقّدـ بعضها. األّوؿ: أف يكوف معىن البيع التمليك اٞنذكور لكن بشرط تعقبو 
ثاين: األثر اٜناصل من اال٩ناب والقبوؿ أعين االنتقاؿ. الثالث: أف يكوف معناه نفس العقد اٞنرّكب من اال٩ناب بالقبوؿ. ال



والقبوؿ، وىذا أيضًا ٪نتمل معنيٌن: أحد٨نا: أف يراد هبما اال٩ناب والقبوؿ اللفظيٌن. وثانيهما: أف يكوف اٞنراد العقد اٞنعنوي 
 .«ٔ» )قّدس سرّه( الذي ىو اٞنعاىدة كما ذكره السّيد

فأورد على األوؿ من اٞنعاين اٞنذكورة بأنّو ليس معىًن آخر مقاببًل للمعىن الذي ذكرناه سابقًا من إنشاء التمليك، بل ىو فرد 
  من ذلك اٞنعىن ينصرؼ إليو اللفظ ُب مقاـ قياـ القرينة على إرادة اال٩ناب اٞنثمر، وإاّل فالقبوؿ ليس لو دخل ُب معىن

______________________________ 
 .ٔٙ( حاشية اٞنكاسب )اليزدي(: ٔ)
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البيع، ألنّو ٕنليك ٪نصل ّنجرد اال٩ناب عند البائع. نعم اعتبار االنتقاؿ وٕنّلك اٞنشرتي عند العقبلء والشارع يتوّقف على 
صل اال٩ناب ّنجرد األمر ُب نظر اآلمر وإف دل ٪نصل انضماـ القبوؿ إليو، فالبيع من قبيل اال٩ناب والوجوب ُب أنّو ٪ن

الوجوب ُب اٝنارج ُب نظر غًنه، كما إذا دل يكن اآلمر عالياً، وذلك ألّف التأثًن ال ينفّك عن األثر، فإ٩ناب البائع وأمر اآلمر 
و ُب اٝنارج وعند العقبلء موثّراف وأثر٨نا ىو االنتقاؿ والوجوب ُب نظر٨نا ال ُب اٝنارج وُب نظر الغًن، نعم يكوف حصول

 والشارع متوقّفاً على القبوؿ أو أمر آخر.

فتحّصل: أّف البيع من قبيل اال٩ناب الذي ال ينفّك عن الوجوب عند اآلمر وإف كاف قابل االنفكاؾ عنو عند غًنه خارجاً، 
 وليس من قبيل الكسر واالنكسار الذي ال ينفّك أحد٨نا عن اآلخر خارجاً أيضاً، ىذا.

وبعض آخر من احملّشٌن بإيراد متٌن وملّخصو بتوضيح إٗنارل مّنا: أّف البيع من قبيل اٞنعامبلت اليت  «ٔ» د أورد عليو السّيدوق
ٓنتاج إذل اٞنراضاة واٞنعاقدة فتحتاج إذل قبوؿ الطرؼ اآلخر وليس من قبيل االيقاعات اٜناصلة ّنجرد اال٩ناب من غًن اشرتاط 

يك والتمّلك واال٩ناب والوجوب والكسر واالنكسار كّلها من قبيل اال٩ناد والوجود وال يعقل االنفكاؾ القبوؿ فيها، وأّف التمل
بينهما أبدًا ٞنا برىن عليو ُب ١نّلو من أّف اال٩ناد والوجود مّتحداف ذاتًا وإ٧ّنا ٫نتلفاف باالعتبار وذلك ألّف التمليك عبارة عن 

اال٩ناب إ٩ناد للوجوب والوجوب وجود لو، وكذا الكسر واالنكسار، غاية األمر أّف  إ٩ناد التمّلك والتمّلك وجود لو، وكذلك
التمليك والتمّلك واال٩ناب والوجوب امور اعتبارية، وكيف ما كاف ال يعقل االنفكاؾ بينهما، فاآلمر الذي يوجد اال٩ناب ُب 

 نظره يوجد الوجوب أيضاً ُب نظره، وأّما

______________________________ 
 .ٕٙ( حاشية اٞنكاسب )اليزدي(: ٔ)
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من ال ٪نصل عنده الوجوب فهو ال ٪نصل عنده اال٩ناب أيضاً. وكذا اٜناؿ ُب التمليك فإّف من يوجده عند نفسو يوجد 
أيضاً. وباٛنملة أّف كّل من حصل عنده أحد٨نا فقد التمّلك أيضًا ومن ال يوجد ُب نظره التمّلك فبل يوجد عنده التمليك 

حصل عنده اآلخر أيضاً، ومن دل ٪نصل ُب نظره أحد٨نا دل ٪نصل عنده اآلخر أيضاً، فبل يعقل التفكيك بينهما، فبل معىن 
 لتفكيكو )قّدس سرّه( بٌن اال٩ناب والكسر، مع أّف كبل٨نا من باب واحد وكبل٨نا من قبيل اال٩ناد والوجود.

في اٞنقاـ كما اعرتؼ بو )قّدس سرّه( التمّلك والوجوب ال ٪نصبلف عند العقبلء والشارع ّنجرد اال٩ناب، فبل ٪نصل عندىم ف
التمليك واال٩ناب أيضًا ٞنا عرفت من برىاف االّٓناد بينهما. بل مضافًا إذل أّّنما ال ٪نصبلف عندىم ال ٪نصبلف عند نفس 

ؿ بعت ال يعتّب مالو ملكًا للمشرتي ّنجّرده بأف يقوؿ أنت عندي مالك ٟنذا اٞناؿ مثبًل حّّت اٞنوجب أيضاً، فإّف البائع إذا قا
 يقبل اٞنشرتي بقولو: قبلت، فكأنّو مقّدر ُب كبلمو وتقديره بعتك إف قبلت ورضيت.

وجة وترضى بو ىل ويوّضحو مبلحظة باب النكاح، فإنّو إذا أوجب تزويج امرأة عند نفسو وُب بيتو من دوف أف تعلم بو الز 
٬نكن أف يقاؿ إّّنا عنده زوجة وىو يعتّب نفسو زوجًا ٟنا، وذلك واضح ال شبهة فيو، فبل ٕنليك وال ٕنّلك عند البائع أيضاً 

 حّّت يقبلو اٞنشرتي، كما ال ٕنليك وال ٕنّلك عند العقبلء والشارع حّّت يقبلو اٞنشرتي، كما ىو مقتضى كونو عقداً ال إيقاعاً.

يظهر أّف البيع عبارة عن التمليك اٞنذكور بشرط قبوؿ اٞنشرتي، وحيث إّف التمليك فيو مشروط بالقبوؿ فبلبّد أف يعتّبه ومنو 
ف البائع معّلقًا على القبوؿ، فيكوف االعتبار فعليًا واٞنعتّب معّلقًا كما ُب الوصية و٥نوىا من االعتبارات التعليقية، وال يتوّىم كو 

 اد العقد فإنّو من التعليق على ما يكوف العقد معّلقاً عليو واقعاً وىو ال يوجب الفساد.التعليق موجباً لفس
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وأّما ما أفاده )قّدس سرّه( من تشبيو البيع بألفاظ النقل واالبداؿ والتمليك ُب أّّنا ال تتوّقف على القبوؿ ففيو أّف عدـ توّقف 
ّلم ولكن قياس البيع عليها قياس مع الفارؽ ألّّنا ليست مرادفة للبيع. أّما النقل فؤلنّو عنواف عاـ ىذه العناوين على القبوؿ مس

يشمل النقل اٝنارجي غًن اٞنتوّقف على القبوؿ كما يشمل النقل االعتباري ُب البيع. وىكذا االبداؿ فإنّو عنواف عاـ قد 
اعتباريًا ُب اٞنلكية أو االضافة وقد يتحّقق ُب غًنه كاالبداؿ ُب اٞنكاف يتحّقق ُب ضمن البيع فيحتاج إذل قبوؿ ويكوف إبدااًل 

الذي ال ٪نتاج إذل قبوؿ، وأّما التمليك فهو أيضاً تكويين واعتباري فالتكويين منو كتمليك اإلنساف ألفعالو ال ٪نتاج إذل قبوؿ، 
ىذا ال ٪نتاج إذل قبوؿ ذلك الشخص. وأّما التمليك االعتباري فإّف اللهو تعاذل إذا مّلك إنسانًا أفعالو ّنعىن إقداره عليها فإّف 

فهو قد ٪نتاج إذل قبوؿ كالتمليك البيعي وقد ال ٪نتاج كما ُب االرث ونتاج االمبلؾ بل والوصية على األظهر من أّّنا ال ٓنتاج 
اؿ إذل وارثو فعنواف التمليك أيضاً إذل قبوؿ، نعم رّد اٞنوصى لو يوجب ا٥نبلؿ الوصية، فلو مات ودل يرد ودل يقبل ينتقل اٞن



عنواف عاـ جامع للتمليك التكويين واالعتباري االيقاعي والعقدي. فظهر أّف عدـ اعتبار القبوؿ ُب صدؽ ىذه العناوين غًن 
 مستلـز لعدـ اعتباره ُب صدؽ عنواف البيع.

تقاؿ فقد أورد عليو بأنّو دل يوجد ُب اللغة وال ُب العرؼ وأّما اٞنعىن الثاين للبيع وىو األثر اٜناصل من اال٩ناب والقبوؿ أي االن
ٍّب نقل توجيو بعضهم ٟنذا التفسًن بأّف اٞنراد بالبيع اٞنعّرؼ ىو اٞنبيعية، أي اٞنصدر اٞنبين للمفعوؿ واستحسن ىذا التوجيو 

 وقاؿ: إنّو تكّلف حسن.

لكية عند الشارع أو العقبلء، فقد عرفت سابقاً أّف ذلك خارج عن أّف اٞنراد باألثر واالنتقاؿ إف كاف ىو االنتقاؿ واٞن  والتحقيق
  حقيقة البيع سواء اريد بو اٞنبين للفاعل أو اٞنفعوؿ وإ٧ّنا ىو حكم واعتبار شرعي أو عقبلئي ال ربط لو بالبيع
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قبلء، بل إ٧ّنا ٓنصل بعد مّدة طويلة أو قصًنة، كيف ورّنا يتحّقق البيع خارجًا مع عدـ حصوؿ اٞنلكية عند الشارع أو الع
وىذا كما ُب بيع اٞنكره الذي رضي بو بعد مّدة فإنّو بيع حقيقة ولكن ال يرتّتب عليو اٞنلكية عند العقبلء أو الشارع إاّلبعد 

ّف بينهما مّدة طويلة أو حصوؿ الرضا منو باٞنعاملة، ومع ذلك كيف ٬نكن أف يقاؿ إّف اٞنلكية عند الشارع عبارة عن البيع مع أ
 قصًنة.

وإف اريد باألثر االنتقاؿ واٞنلكية اٜناصلة عند نفس البائع، فهي وإف كانت متحّققة دائمًا مع البيع، إاّلأّف ىذا اٞنعىن عٌن 
ه من تفسًن الشيخ )قّدس سرّه( ألّف االنتقاؿ ليس أثرًا للنقل بل ىو عينو حقيقة واختبلفهما باالعتبار فإذا لوحظ صدور 

الفاعل يعّّب عنو بالنقل وإذا لوحظ قيامو ّنتعّلقو يعّّب عنو باالنتقاؿ، فهو عٌن النقل والتمليك بنظر البائع الذي فّسر )قّدس 
 سرّه( بو.

وأّما اٞنعىن الثالث أعين تفسًن البيع بالعقد اٞنرّكب من اال٩ناب والقبوؿ فقد نقل الشيخ )قّدس سرّه( عن بعض أّف ىذا ىو 
د ُب ٗنيع أبواب العقود حّّت ُب العقود اليت ليست اٚنًا ألحد طرُب العقد كاالجارة وشبهها كما سيأٌب توضيح اٜناؿ اٞنرا

فيهما فضبًل عن البيع الذي ىو اسم ألحد طرُب العقد، وأنّو هبذا اٞنعىن يقاؿ كتاب البيع، وأّف إضافة العقد إذل البيع إضافة 
قد نقل شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( عن الشهيد بأّف إطبلؽ البيع عليو ٠ناز بعبلقة السببية، السبب إذل اٞنسّبب ال بيانية، ف

ٍّب استظهر أف يكوف اٞنراد باٞنسّبب ُب كبلـ الشهيد ىو األثر اٜناصل ُب نظر الشارع ألنّو الذي يتوّقف حصولو على العقد 
نّو كما عرفت ال يتوّقف على أزيد من اال٩ناب وليس ّنسّبب ّنعىن اال٩ناب والقبوؿ دوف األثر اٜناصل من فعل اٞنوجب، أل

 إاّل عنو ال عن العقد ىذا، والكبلـ يقع ُب جهات:

 فيما أفاده ذلك البعض من أّف االجارة وشبهها ليست اٚناً ألحد طرُب العقد. اٛنهة اأُلوذل:



 ٛ٘، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

تستعمل باٞنعىن اٞنصدري من الثبلثي اجملرد وتكوف ّنعىن اال٩نار واٞنؤاجرة، فهي  أّما االجارة فهي قد تستعمل ّنعىن االجرة وقد
مصدر أجر، وىو وآجر ّنعىن، وإف كاف أحد٨نا ٠نّردًا واآلخر مزيدًا فيو ولكن كبل٨نا ّنعىن واحد، كما ال يفرؽ ُب آجر بٌن 

لة ليكوف مصدرىا على وزف مؤاجرة، ألّف ٗنيع أخذىا من باب االفعاؿ بأف يكوف مصدرىا اال٩نار وأخذىا من باب اٞنفاع
أي على أف تكري نفسك  «ٔ» «َعَلى َأْف تَْأُجَرين »  ذلك ّنعىن إكراء نفسو أو مالو، وىذا اٞنعىن ىو اٞنراد أيضًا ُب قولو تعاذل

نعم ىو أمر حاصل من إجارة  «ٖ»  و٠نمع البحرين «ٕ»  رل، ال ّنعىن صًنورتو أجًنًا لو كما ذكره بعض مشا٫ننا احملّققٌن
 نفسو. وكيف كاف فاالجارة باٞنعىن الثاين كالبيع اسم ألحد طرُب العقد.

أّف اٞنراد بو الوكالة، وعليو فاٛنواب أّف الوكالة أيضاً اسم ألحد  «ٗ»  وأّما شبو االجارة فقد ذكر السّيد )قّدس سرّه( ُب تعليقتو
رؽ بينهما إاّلباالعتبار، فبلحاظ إضافتو إذل الفاعل يعّّب بالتوكيل وبلحاظ إضافتو إذل طرُب العقد، ألّّنا ّنعىن التوكيل وال ف

 اٞنفعوؿ يعّّب بالوكالة.

وباٛنملة فلم ٤ند ُب ألفاظ اٞنعامبلت لفظًا ال يكوف اٚنًا ألحد طرُب العقد نعم دل يلحظ الفقهاء ُب موردين و٨نا النكاح 
 وإاّل لعّّبوا بالتوكيل واالنكاح، ولعّل ذلك جملّرد الصدفة واالتّفاؽ أو لنكتة دل تصل إلينا. والوكالة جهة إضافة العقد إذل الفاعل

  فيما أفاده شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( من أّف الظاىر أف اٛنهة الثانية:

______________________________ 
 .ٕٚ: ٕٛ( القصص ٔ)

 .ٖٚ: ٔ( حاشية اٞنكاسب )األصفهاين( ٕ)

 .ٜٜٔ: ٖالبحرين  ( ٠نمعٖ)

 .ٕٙ( حاشية اٞنكاسب )اليزدي(: ٗ)
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يكوف مراد الشهيد )قّدس سرّه( باٞنسّبب األثر اٜناصل ُب نظر الشارع اخل، وقد عرفت أّف األثر اٜناصل عنده ليس إاّلاٞنلكية، 
 يكوف إطبلقو على العقد حينئذ بعبلقة السببية.ومن الظاىر أّف البيع ال يطلق ّنعىن اٞنلكية ُب عرؼ وال لغة حّّت 



والظاىر أّف مراد الشهيد )قّدس سرّه( من اٞنسّبب ُب قولو: إّف اطبلؽ البيع على العقد ٠ناز بعبلقة السببية، ىو اٞنعىن اٞننشأ 
عن ذلك اٞنعىن اٞننشأ بالعقد، بالعقد، ٞنا ىو اٞنشهور عندىم من أّف االنشاء عبارة عن إ٩ناد اٞنعىن باللفظ، فيكوف البيع عبارة 

فيكوف إطبلؽ البيع على العقد حينئٍذ ٠نازًا ومن باب إطبلؽ اللفظ اٞنوضوع للمسّبب على السبب، ىذا. ولكن قد عرفت 
فساد اٞنبىن وأّف االنشاء ليس إ٩ناد اٞنعىن باللفظ، بل ىو إبراز االعتبار النفساين. ٍّب الظاىر عدـ صّحة إطبلؽ البيع على 

 قد كما سيأٌب ُب اٛنهة الثالثة.الع

 ُب ٓنقيق الكبلـ ُب أّف البيع ىل يطلق على العقد أو على غًنه وأنّو بأيّة عبلقة. اٛنهة الثالثة:

الظاىر أنّو دل يثبت إطبلؽ البيع على نفس اال٩ناب والقبوؿ ُب مورد حّّت يتكّلم ُب وجهو وأنّو بأي عبلقة، بل لعّل إطبلقو 
يعتّب ُب »وقوٟنم « كتاب البيع»غبلط. نعم، يصّح إطبلقو على اٞنعاىدة بٌن البائع واٞنشرتي، ومنو قوٟنم عليو يعّد من األ

وغًن ذلك، وىو الذي يعتّب « ال بيع بينهما»وقولو )عليو السبلـ( « انعقد البيع أو دل ينعقد»وقوٟنم « البيع اال٩ناب والقبوؿ
االطبلؽ إطبلؽ ٠نازي ال ١نالة، ٞنا عرفت من أّف البيع عبارة عن تبديل عٌن ّناؿ لو البقاء ويرد عليو الفسخ واالمضاء. وىذا 

مشروطًا بتعّقب القبوؿ، والعبلقة ليست عبلقة السببية واٞنسّببية بل ىو من باب إطبلؽ اللفظ اٞنوضوع للجزء على الكل، 
 وعليو فإضافة العقد إذل البيع وغًنه إضافة بيانية.

 البيع لو معنياف: أحد٨نا: مبادلة ماؿ ّناؿ، وىي اٞنعاىدةفتحّصل ٣نّا ذكر أّف 
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 واٞنعاقدة البيعية اليت ذكرناىا آنفاً. وثانيهما: تبديل عٌن ّناؿ إذا تعّقبو القبوؿ.

 والثاين معىن لغوي واألّوؿ ٠نازي اصطبلحي.

  ُب األعم الكبلـ ُب أّف البيع وغًنه من العقود حقيقة ُب الصحيح أو

 والكبلـ ُب ذلك يقع ُب مقامٌن:

ُب إمكاف وضع ألفاظ اٞنعامبلت للصحيح عند الشارع بعد إمكاف ذلك ُب العبادات، فإّف العبادات امور شرعية  أحد٨نا:
ا بالشرع، وماىيات اخرتاعية جعلّية ال مانع من أخذ الصّحة أو ملزومها ُب معانيها، وأّما اٞنعامبلت فهي امور عرفية ال ربط ٟن

 والصّحة والفساد حكماف وارداف على تلك االمور اٞنعاملية العرفية فكيف ٬نكن أخذ الصّحة واالمضاء الشرعي ُب مفاىيمها.



ُب وجو ٕنّسك األصحاب باطبلقات أدلّة اٞنعامبلت كأدلّة البيع واالجارة على القوؿ بوضعها ٝنصوص الصحيح،  وثانيهما:
ت ٠نمبلت وال ٬نكن التمّسك باطبلقاهتا كما ال ٬نكن التمّسك هبا ُب العبادات بناًء على وضعها مع أّّنا حينئٍذ كالعبادا

للصحيحة منها، ألّف من شرائط التمّسك باالطبلؽ صدؽ اٞنطلق على اٞنورد وانطباقو عليو وىو غًن متحّقق على ىذا اٞنبىن، 
حتماؿ عدـ صّحتو، واٞنفروض أّف معىن البيع ىو البيع ألّف صدؽ البيع على فاقد اٛنزء أو الشرط احملتمل مشكوؾ ال

الصحيح، وىذاف مقاماف وقع الكبلـ بينهم فيهما و٥نن أيضاً نتكّلم فيهما على ٥نو االختصار وقد ذكرنا تفصيلو ُب اٞنباحث 
 .«ٔ»  االصولية فراجع

 بأّف البيع فيما «ٕ» فقد وّجهو شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( أّما اٞنقاـ األّوؿ:

______________________________ 
 فما بعدىا. ٖٜٔ(: ٖٗ)موسوعة اإلماـ اٝنوئي  ٔ( ١ناضرات ُب اصوؿ الفقو ٔ)

 .ٕٓ: ٖ( اٞنكاسب ٕ)
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البيع الصحيح إذا استعمل ُب اٜناصل من اٞنصدر أعين ما يتعّلق بو االنشاء وىو اٞننشأ إ٧ّنا يستعمل حقيقة ُب خصوص 
واٞنؤثّر واقعاً، وىذا ىو معناه حقيقة، ّنعىن أّف البيع موضوع للمؤثّر ُب اٞنلكية واقعًا ال للصحيح عند الشارع حّّت يقاؿ إنّو  
كيف ٬نكن أخذ الصّحة واالمضاء ُب مفهـو البيع العرُب، وعليو فاختبلؼ الشرع والعرؼ ُب بعض اٞنصاديق من جهة 

ومن باب ٔنطئة الشرع للعرؼ ألّف الشارع عادل بالواقع فًنى أنّو ليس مؤثّرًا ُب اٞنلكية واقعًا فيخّطئ  االختبلؼ ُب التطبيق
العرؼ بأّنك ال ترى وما أخذت بو ليس مؤثّرًا ُب اٞنلكية الواقعية. فبل نزاع بينهما ُنسب اٞنفهـو أبداً، غاية األمر أّف العرؼ 

والشرع ال يراه مصداقًا لو، كما أّف األمر رّنا ينعكس فًنى الشارع شيئًا مصداقاً يرى بعض االمور مصداقًا لذلك اٞنفهـو 
ٞنفهـو البيع والعرؼ ال يراه منطبقاً عليو، فاختبلفهما ُب التطبيق، والشارع ٫نّطئ العرؼ ُب ذلك مع اتّفاقهما ُب مفهـو البيع، 

ي واستحالتو، فإّف مفهـو االمكاف واالستحالة أمر ال خبلؼ فيو، وىذا أمر يّتفق كثًنًا كنزاعنا ُب إمكاف اجتماع األمر والنه
وإ٧ّنا الكبلـ ُب تطبيقو على اٞنورد. وكذا النزاع ُب أعلمية زيد من عمرٍو فإّف مفهـو األعلمية معلـو ال خبلؼ فيو وإ٧ّنا اٝنبلؼ 

ىر والكبلـ ُب تطبيقها، وكنزاع األطّباء ُب ُب تطبيقو على زيد، أو البحث ُب أكّبية دار زيد من دار عمرو فإّف مفهومها ظا
 ء وبرودتو فإنّو نزاع ُب االنطباؽ ال اٞنفهـو كما ىو ظاىر. حرارة شي

 فاٞنتحّصل أّف مفهـو البيع وغًنه من العقود واٞنعامبلت موضوع ٝنصوص الصحيح منها، ىذا.



مفهـو البيع كمفاىيم االستحالة واالمكاف واألعلمية واألكّبية وال ٫نفى أّف ما أفاده )قّدس اللهو سرّه( إ٧ّنا يتّم فيما إذا كاف 
من االمور الواقعية، وحينئٍذ ٬نكن أف يقاؿ إنّو موضوع لذلك األمر الواقعي، واختبلفهما أي الشرع والعرؼ من جهة 

  االختبلؼ ُب التطبيق ومن قبيل ٔنطئة الشارع العرؼ، فإنّو يرى وجود ذلك
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 األمر الواقعي ُب ىذا اٞنورد دوف العرؼ فيخطّئو.

إاّل أنّو عرفت سابقًا أّف البيع أمر اعتباري وال واقع لو أبداً، وُب كّل واحد من البيع العرُب والشرعي االعتبار حاصل، غاية 
العرؼ، وال يقاس ذلك ّنثل التعظيم األمر أّف العرؼ يعتّبه ُب مورد ال يعتّبه فيو الشرع، أو الشرع يعتّبه فيما ال يعتّبه فيو 

فإنّو أمر واقعي إذ ىو ّنعىن إظهار عظمة الشخص، واالظهار بالقياـ لو أو بغًنه أمر واقعي وإظهار للعظمة حقيقة، غاية 
األمر أّف سبب ذلك االظهار ٫نتلف باختبلؼ العادات ففي بعض األمكنة بالقياـ وُب آخر برفع القلنسوة وُب آخر بوضع 

على الصدر أو على الرأس، وٗنيعها موجب الظهار العظمة حقيقة وىي ْنليل لو حقيقة، وىذا ِنبلؼ البيع ألّف اليد 
من قياس اٞنقاـ بالتعظيم، فإّف اٞنقاـ أمر اعتباري ١نض وال أمر واقعي  «ٔ»  حقيقتو االعتبار فبل وجو ٞنا عن بعض احملّشٌن

١نفوظ ىناؾ ليقاؿ إنّو منطبق على ذلك اٞنورد أو غًن منطبق وأّف الشارع ٫نّطئ العرؼ، بل اعتبار كّل واحد منهما موجود 
تخطئة ُب االمور االعتبارية غًن معقوؿ نعم ٬نكن واعتبار كّل منهما غًن اعتبار اآلخر بالبداىة، وال خطأ ُب االعتبار أبداً إذ ال

التخطئة ُب منشأ ذلك االعتبار بأف يقاؿ إّف البيع موضوع ٞنا ىو اٞنؤثّر ُب اٞنلكية الصحيحة أي الناشئ اعتبارىا من مصلحة 
 العرُب قطعاً.واقعية إاّلأنّو أمر آخر مقطوع البطبلف، فإّف نشوء االعتبار من مصلحة وعدمو غًن مأخوذ ُب اٞنفهـو 

فحينئٍذ إف قلنا بأّف البيع عبارة عن اعتبار اٞنلكية ولو ُب اٛنملة فهو صادؽ على كّل واحد من البيع العرُب والشرعي والتزاـ 
 بالوضع لؤلعّم، وإف قلنا إنّو عبارة عن االعتبار الذي أمضاه الشارع فيختّص ِنصوص البيع الصحيح ولكن يعود

______________________________ 
 .ٖٙ: ٕ( حاشية اٞنكاسب )االيرواين( ٔ)
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احملذور اٞنتقّدـ من أّف البيع مفهـو عرُب ال ٬نكن أخذ الصّحة الشرعية ُب مفهومو حيث إّّنا كالفساد حكم وارد على البيع ال 
على الصحيح فليس من جهة أخذ الصّحة ُب  أّّنا جزء من مفهومو، وما يرى من أّّنم ٪نملوف البيع و٥نوه ُب األقارير

مفهومو، بل من جهة ظهور حالو ُب أنّو ال يقدـ على أمر ال فائدة فيو، وإ٧ّنا يعامل معاملة يرتّتب عليها اآلثار سّيما بعد 
 االلتفات إذل ورود الشرع والشريعة، فإّف اٞنسلم ال يرتكب الفاسد ُنسب مذىبو، ولعّلو ظاىر.



اإلشكاؿ وارد ال مدفع لو، وال ٬نكن تصوير وضع ألفاظ اٞنعامبلت للصحيحة منها، بل البّد من أف تكوف  فتحّصل: أّف ىذا
 موضوعة لؤلعّم منها ومن الفاسدة.

ء ُب  فقد يشكل التمّسك باطبلقات أدلّة اٞنعامبلت على القوؿ بوضعها للصحيح عند الشّك ُب دخل شي وأّما اٞنقاـ الثاين:
ا حينئذ حاؿ إطبلقات أدلّة العبادات على القوؿ بوضعها ٝنصوص الصحيح حيث ال يتمّسكوف هبا صّحتها، ألّف حاٟن

ء أو شرطّيتو ُب اٞنعامبلت، بل  لكوّنا ٠نملة حينئذ، مع أّف األصحاب دل يزالوا يتمّسكوف هبا ُب موارد الشّك ُب جزئية شي
ٝنصوص الصحيحة وإاّل دل يكن وجو للتمّسك  رّنا يستكشف من ذلك على ٥نو اإلّف عدـ وضع ألفاظ اٞنعامبلت

 باطبلقاهتا كما ال ٫نفى.

مستعمل ُب  «َأَحله اللهُو اْلَبْيعَ »  وكيف كاف، فقد ذكر شيخنا األنصاري ُب وجو ذلك أمرين: أحد٨نا: أّف البيع ُب قولو تعاذل
اٜناصل من اٞنصدر اٞنؤثّر واقعاً وحينئذ البّد أف يراد بو ما ىو اٞنؤثّر عند العرؼ، وذلك ألنّو دل يبٌّن أسباب حصولو، فإّما أف 
يراد بو ما ىو حاصل باألسباب العرفية أو غًنه، فعلى الثاين يكوف الكبلـ لغواً لعدـ بياف األسباب، فصوناً للحكيم عن اللغو 

  على األوؿ وتكوف نتيجتو إمضاء ٗنيع األسباب العرفية، فاٜناصل أّف من سكوت الشارع عن٪نمل 
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 ذكر األسباب يستكشف أّّنا نفس األسباب العرفية، فتكوف إمضاء ٟنا.

ٞنطلق واٞنقّيد، كما إذا أردنا ٍّب ال ٫نفى أّف ىذا التمّسك باالطبلؽ غًن التمّسك باالطبلؽ اٞنتعارؼ اٞنبحوث عنو ُب باب ا
التمّسك باطبلؽ خلق اللهو اٞناء طهوراً، فإّف من شرائطو إحراز صدؽ اٞناء على اٞنورد اٞنشكوؾ ُب حكمو، وبعده نتمّسك 

ّف باطبلؽ دليلو، وباٛنملة البّد من انطباؽ اٞنقسم وصدقو على اٞنورد ُب التمّسك باالطبلقات اللفظية، وىذا ِنبلؼ اٞنقاـ فإ
صدؽ البيع على ما نشّك ُب صّحتو وفساده غًن معلـو ومع ذلك ٥نكم بصّحتو من جهة التمّسك باالطبلؽ على تقريب 
عرفتو آنفاً، ويسّمى ذلك باالطبلؽ اٞنقامي واألّوؿ باالطبلؽ اللفظي، ألنّو من مقتضيات اٞنقاـ من دوف صدؽ اللفظ عليو، 

 ـز أف يكوف لغواً.ٞنا عرفت من أنّو لو دل ٪نمل على ذلك لل

أف ٪نمل البيع الوارد ُب االطبلقات على اٞنصدر أي على إنشاء البيع ال على اٞننشأ كما ُب الوجو األّوؿ، ويقاؿ إّف  وثانيهما:
الشارع أمضى إنشاءاتكم للبيع وأّّنا صحيحة و٣نضاة عنده، وعليو يدخل ٗنيع أقساـ البيع ٓنت مفهـو البيع وإف كاف 

رج عنو بيع اٟنازؿ ألنّو صورة إنشاء البيع وليس قاصدًا النشائو حقيقة، وحينئذ ٬نكن التمّسك باالطبلؽ فاسداً، نعم ٫ن
اللفظي أيضاً، فإذا شككنا ُب إنشاء بيع أنّو صحيح أو فاسد فبما أّف إنشاء البيع صادؽ ومنطبق عليو، نأخذ باطبلؽ ما دّؿ 

 شكوؾ، ىذا.على صّحة االنشاء و٥نكم بصّحة ذلك االنشاء اٞن



وال ٫نفى عليك ما ُب كبل األمرين من اإلشكاؿ، أّما الوجو الثاين فؤلنّو خلف، إذ ىو مبين على أّف البيع وغًنه من ألفاظ 
اٞنعامبلت موضوعة لؤلعّم ومستعملة فيو، فإّف إنشاء البيع كما ىو متحّقق ُب الصحيح متحّقق ُب الفاسد أيضًا فلذا ذكرنا 

ؽ اللفظي ٣نكن حينئٍذ لصدقو على اٞنشكوؾ وال مانع من التمّسك باالطبلقات على القوؿ باألعّم، مع أّف التمّسك باالطبل
  أّف اٞنفروض أّّنا موضوعة للصحيح

 ٘ٙ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

 منها ومستعملة فيو، فهذا الوجو خلف.

سبب متيّقن للبيع، وحينئٍذ البّد من ٘نل خطاباتو على  وأّما الوجو األوؿ، فؤلنّو إ٧ّنا يتّم فيما إذا دل يكن ُب األسباب العرفية
ما يراه العرؼ سببًا حملذور لزـو اللغوية، وأّما مع وجوده وىو العقد العريب اٞناضوي اٝنارل عن الغرر والربا واٞنستجمع ٛنميع 

و، المكاف إرادة ذلك السبب العقود والشرائط، فبل يلـز من عدـ إرادة الشارع ٗنيع األسباب العرفية لغو حينئذ ُب كبلم
 القطعي وىو كاٍؼ ُب دفع ١نذور اللغوية، ومعو ال ٬نكن األخذ َنميع ما يراه العرؼ سبباً، الندفاع اللغوية بو.

 ء من الوجهٌن اٞنذكورين ُب كبلمو. فتحّصل: أنّو ال ٬نكن االعتماد على شي

للمسّببات فبل ٩نري فيها النزاع من أّّنا موضوعة للصحيح منها أو وقد ذكر بعضهم أّف ألفاظ اٞنعامبلت إذا قلنا بوضعها 
األعّم، ألّف اٞنسّببات ال تّتصف بالصّحة والفساد بل بالعدـ تارًة وبالوجود اخرى، وإ٧ّنا ٩نري النزاع فيها فيما إذا قلنا بأّّنا 

 ء والشرائط أو األعّم.أساـٍ لؤلسباب، وحينئذ يقع الكبلـ ُب أّّنا أساـٍ لؤلسباب التاّمة األجزا

ولكّنك عرفت سابقاً أّف باب البيع وغًنه من االنشائيات خارج عن ١نيط األسباب واٞنسّببات وليس فيها سبب وال مسّبب، 
وليس ىناؾ إاّلإبراز االعتبار النفساين على ما فّسرناه سابقًا من أّف االنشاء عبارة عن إظهار االعتبار وإبرازه فالبيع مثبًل اسم 
الظهار اعتبار اٞنلكية وال يطلق على نفس االعتبار اجملّرد عن االبراز وال على االبراز اٝنارل عن االعتبار، ألنّو صورة البيع 

 حينئٍذ نظًن بيع اٟنازؿ، وإ٧ّنا ىو اسم جملموع االعتبار اٞنّبز ُب اٝنارج ّنّبز ومظهر ما كما ىو أوضح من أف ٫نفى.

ه عن باب األسباب واٞنسّببات ليقاؿ إّف النزاع ُب وضعها للصحيح أو األعّم يبتين على أف تكوف وعلى ىذا ٫نرج البيع ونظائر 
  أسامي لؤلسباب دوف اٞنسّببات

 ٙٙ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

أو يقاؿ إّف إمضاء اٞنسّبب لغو من دوف إمضاء األسباب ُب تصحيح التمّسك باالطبلؽ ُب أبواب اٞنعامبلت، ٞنا عرفت من 
 ّل ذلك دل يكن، وليس ُب اٞنعامبلت إاّلإبراز االعتبار النفساين فقط.أّف ك



وعليو فصّحة التمّسك باالطبلقات فيها ُب غاية الظهور والوضوح، وذلك ألّف البيع حينئٍذ اسم البراز االعتبار من دوف أخذ 
خرى فاسداً، كما يكوف صحيحًا عند الصّحة الشرعية أو العرفية ُب مفهومو، بل ىو أمر رّنا يكوف صحيحًا عند العرؼ وا

ء من االمضاءين واالعتبارين أبداً، وحينئٍذ إذا شككنا ُب عقد أنّو  الشرع أيضًا تارًة واخرى فاسداً، فلم يؤخذ ُب مفهومو شي
 «ٕ» «اْلَبْيعَ   َأَحله اللهوُ » و «ٔ» «أَْوفُوا بِاْلُعُقودِ »  صحيح أو باطل فبما أّف صدؽ إبراز االعتبار عليو ١نرز نتمّسك بقولو

 وغًن٨نا من اٞنطلقات والعمومات، ألنّو بيع وعقد على أّي حاؿ، فبل مانع من التمّسك باالطبلؽ اللفظي فيو بوجو.

فلو تنزّلنا عن ذلك فيمكن تصحيح التمّسك باالطبلؽ على القوؿ بوضع ألفاظ اٞنعامبلت للصحيح بوجو آخر وىو أّف 
وإف دل ٬نكن التمّسك باطبلقاهتا بناًء على  «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  ة على إمضاء اٞنعامبلت بااللتزاـ كقولو تعاذلاألدلّة الدالّ 

الصحيح، لعدـ تعٌّن إرادة البيع العرُب فيها فيشّك ُب صدؽ البيع على مورد الشّك إاّل أّف األدلّة الدالّة على إمضائها 
ال مانع من التمّسك باطبلقاهتا على ىذا القوؿ، ألّف البيع ُب تلك األدلّة ليس  «اللهُو اْلَبْيعَ َأَحله »  باٞنطابقة كقولو تعاذل

إاّلّنعىن ما ىو بيع عند العرؼ وال ٬نكن إرادة البيع الصحيح الشرعي ُب مثلها، فإّف البيع الشرعي حبلؿ بنفسو وال ٪نتاج إذل 
 فإثباهتا «ُو اْلَبْيعَ َأَحله الله »  إثبات اٜنّلية لو ُب قولو تعاذل

______________________________ 
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 .ٕ٘ٚ: ٕ( البقرة: ٕ)
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 عليو لغو وٓنصيل للحاصل.

لو لغوًا دوف فتعٌّن أف يراد بالبيع ُب تلك اٞنطلقات البيع العرُب، ألنّو الذي ٪نتاج إذل إثبات اٜنّلية لو شرعاً، وال يكوف إثباهتا 
  البيع الصحيح الشرعي كما ىو ظاىر، وعليو فكّل ما كاف بيعًا عرفًا وشككنا ُب صّحتو وفساده شرعًا نتمّسك باطبلؽ قولو

 وىذا ظاىر ال خفاء فيو. «َأَحله اللهُو اْلَبْيعَ »

باالطبلؽ على ىذا الوجو الثاين إ٧ّنا يصّح ولكن ال ٫نفى عليك الفرؽ بٌن ىذا التقريب وبٌن ما ذكرناه أّواًل، فإّف التمّسك 
فيما إذا كاف اٞنشكوؾ بيعاً عرفياً قطعاً ولكن شككنا ُب صّحتو وفساده شرعاً، وأّما إذا كاف بيعاً مشكوؾ الصّحة عند العرؼ 

ب عليو اٜنّلية شرعاً، وىذا ِنبلؼ إذ دل ٪نرز أنّو بيع عرُب ليرتتّ  «َأَحله اللهُو اْلَبْيعَ »  أيضًا فبل ٬نكن التمّسك ُب مثلها باطبلؽ
الوجو األّوؿ فإنّو عليو ال مانع من التمّسك باالطبلؽ ُب مشكوؾ الصّحة عرفًا لعدـ أخذ الصّحة عند العرؼ أو الشرع ُب 

راز مفهـو البيع عليو، بل إ٧ّنا كاف موضوعًا البراز االعتبار وصدقو على مشكوؾ الصّحة عند العرؼ ال يكاد ٫نفى، ألنّو إب



و٥نوه، إذ ىو بيع عند كّل أحد حّّت العرؼ، غاية األمر أنّو بيع فاسد ال أنّو  «َأَحله اللهُو اْلَبْيعَ »  لبلعتبار فنتمّسك باطبلؽ
 ليس ببيع، فبل مانع معو من التمّسك باالطبلؽ، وىذا الوجو ىو الصحيح.

 ٛٙ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

 

 الكبلـ ُب اٞنعاطاة

 

ء آخر كإعطاء الفلوس وأخذ اٝنبز وىي الغالب ُب اٞنعامبلت سّيما ُب األمواؿ  ء وأخذ شي عن إعطاء شي اٞنعاطاة عبارة
اليسًنة. وقد وقع الكبلـ ُب أّّنا تفيد اٞنلك أو االباحة، وقبل الورود ُب ٓنقيق اٞنقاؿ البّد من تقدًن مقّدمة أشار إليها شيخنا 

اء ٞنّا كاف من األفعاؿ االختيارية الصادرة باالرادة واالختيار دل يكن ٫نلو عن وىي أّف االعط «ٔ» األنصاري )قّدس سرّه(
قصد ال ١نالة نظًن غًنه من سائر األفعاؿ الصادرة باالختيار، وحينئٍذ فإف كاف قصده باعطاء اٞناؿ بقاءه عند الشخص من 

غاية األمر أّّنا وديعة فعلية ويتوّقف صّحتها على  دوف أف ٩نوز لو التصّرؼ فيو وال ٫نرج عن ملكو فهذا يكوف وديعة ال ١نالة،
عدـ اعتبار الصيغة ُب الوديعة، وإف كاف قصده باالعطاء ٓنليل االنتفاع بو مع بقائو ُب ملك نفسو فهو عارية ال يرتّتب عليو 

ٕنليك كاف إباحة التصّرؼ كما  التمليك أبداً، كما أنّو إذا قصد بو إباحة ٗنيع التصّرفات حّّت التصّرفات اٞنتلفة للعٌن من دوف
ُب تقدًن الطعاـ إذل الضيف. وأّما إذا كاف قصده بو ٕنليك منافع اٞناؿ لآلخذ مع بقاء عينو ُب ملكو فهو إجارة، كما أنّو إذا  

بقاً كاف قصده ٕنليك عٌن اٞناؿ لآلخذ فإف كاف ببل عوض فهو ىبة وأّما إذا كاف مع العوض فهو ال ١نالة بيع، ٞنا ذكرناه سا
  من أفّ 

______________________________ 
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ء ٞنا عرفت من أنّو فعل إرادي ال يعقل  ٕنليك العٌن بالعوض عبارة عن البيع. وكيف كاف فبل نتصّور إعطاء ببل قصد شي
 خلّوه من قصد ال ١نالة.

ٗنيع ىذه الصور إاّلأّف ١نّل الكبلـ ىو الصورة األخًنة أعين ما إذا كاف قصده باالعطاء ٍّب إّف اٞنعاطاة وإف كانت جارية ُب 
ٕنليك مالو بالعوض، وصورة كوف قصده إباحة التصرّفات فقط نظًن تقدًن الطعاـ للضيف، ولكن دل يتوّىم أحد ُب صورة 



 ٬نكن إسناده إذل أصاغر الطلبة، ألنّو أمر ببل قصد إباحة التصّرفات أف يكوف ذلك االعطاء مفيدًا للملكية أبداً، بل وال
من وجود القائل بافادهتا اٞنلكية مع قصد االباحة ليس على  «ٔ» موجب وال سبب، فما يظهر من كلمات شيخنا االستاذ

 ما ينبغي.

صورة قصد اٞنعطي ٕنليك فتحّصل: أّف ١نل الكبلـ ُب اٞنقاـ ومورد النقض واإلبراـ ُب أّف اٞنعاطاة تفيد اٞنلك أو اإلباحة ىو 
مالو ُب مقابل العوض وىذا ىو األغلب، وأّما فيما إذا قصد بو إباحة التصّرفات فهو وإف كاف ال بأس بالتكّلم ُب حكمو 
ولكّنو نادر الوقوع جّداً، وليس ىذا ١نّل ُنثهم لصراحة كلماهتم ُب أّف النزاع ُب صورة قصد التمليك، والشاىد على ذلك 

ذلك ُب مقاـ التعّرض لشروط البيع اليت منها اال٩ناب والقبوؿ فمنو يظهر أّف مورد كبلمهم إ٧ّنا ىو صورة قصد  أّّنم يذكروف
 التمليك غاية األمر من دوف لفظ فيو.

 سّتة: «ٕ»  ٍبّ إّف األقواؿ ُب اٞنعاطاة على ما حكاه شيخنا األنصاري

  من اٞنتقّدمٌن «ٖ» و اللهو(قوؿ بافادهتا اٞنلك البلـز مطلقاً، وىو قوؿ اٞنفيد )ر٘ن
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 .ٖٚ: ٖ( اٞنكاسب ٕ)
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 وبعض العلماء اٞنتأّخرين كما سنبٌّن إف شاء اللهو.

ناسباً لو إذل ظاىر  «ٔ»  بافادهتا اٞنلكية اٞنتزلزلة واٛنائزة وبالتلف أو التصّرؼ اٞنغًّن تصًن الزمة، وىذا قوؿ احملّقق الكركيوقوؿ 
األصحاب، وىو وإف كاف قواًل برأسو ولكن إسناده ونسبتو إذل األصحاب ال ٫نلو عن مناقشة كما ذكره شيخنا األنصاري، 

 باحة.فإّف ظاىرىم أّّنا تفيد اال

الثالث: التفصيل بٌن ما إذا كاف الداّؿ على الرتاضي باٞنعاملة لفظًا فتفيد اٞنلك البلـز وبٌن غًنه فتفيد اٞنلك اٛنائز. وأّما 
التفصيل بٌن ما إذا كاف الداّؿ على اٞنعاملة لفظًا وعدمو فهو ليس تفصيبًل ُب ١نّل الكبلـ، ألنّو تفصيل بٌن البيع اللفظي 

 تفصيل ُب اٞنعاطاة بٌن قسمٌن منها، ونسب كّل من ذلك إذل بعض معاصري الشهيد الثاين )قّدس سرّه(. واٞنعاطاة، ال



 «ٕ»  الرابع: القوؿ بافادهتا اإلباحة وىذا أيضًا على قولٌن، قوؿ بافادهتا حّلية ٗنيع التصّرفات حّّت اٞنتوقّفة على اٞنلك، وقوؿ
 على اٞنلك، وىو ١نكي عن بعض حواشي الشهيد على القواعد.بافادهتا إباحة التصرّفات اليت ال تتوّقف 

 ء حّّت اإلباحة كبقّية العقود الفاسدة. وىو منسوب إذل العبّلمة والسادس: كوف اٞنعاطاة معاملة فاسدة ال يرتّتب عليها شي
 عدولو عنو ُب باقي كتبو. «ٗ»  ُب بعض كتبو، ولكن حكى احملّقق الكركي «ٖ»

  مة )قّدس سرّه( إ٧ّنا يتّم فيما إذا دل تشمل أدلّة صّحة البيعوما ذىب إليو العبّل 

______________________________ 
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 .ٜٗٗ: ٕ( النهاية ٖ)

 .ٛ٘: ٗ( جامع اٞنقاصد ٗ)
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االباحة، فإنّو حينئٍذ ماؿ للغًن فبل ٩نوز التصّرؼ ُب ماؿ الغًن إاّلباذنو، ولكن كبل اٞنعاطاة ودل يقم دليل على أّف اٞنعاطاة تفيد 
األمرين ٣ننوع ٞنا ستعرؼ إف شاء اللهو من إقامة الدليل على أّف اٞنعاطاة بيع فتشملها أدلّة صّحة البيع، وعلى تقدير عدـ 

٠ناؿ ٞنا ذىب إليو العبّلمة )قّدس سرّه( ويبقى ُب البٌن األقواؿ ٕناميتو نقيم الّبىاف على أّّنا تفيد االباحة، فبل يبقى معو 
 اٝنمسة اٞنتقّدمة.

وبعد ذلك نقوؿ: البيع كما عرفت عبارة عن تبديل عٌن بعوض ُب عادل االعتبار ُب جهة اٞنلكية اٞنّبز ُب اٝنارج ّنّبز من 
، إذ يشملها اٞنّبزات، وىذا كما ترى متحّقق ُب اٞنعاطاة أيضًا بأسره، وعليو فاٞن عاطاة بيع حقيقة ومفيدة للملك البلـز

ألّّنا بيع ومصداؽ للتجارة عن تراٍض كما يصدؽ عليها أّّنا  «ٔ» «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  عمومات حّل البيع والتجارة بل وعمـو
 عقد فيجب الوفاء بو، وعليو فالقاعدة األّولية تقتضي قوؿ اٞنفيد )قّدس سرّه(.

من أّف البيع ال يصدؽ على اٞنعاطاة ألنّو عبارة عن التبديل ُب عادل االعتبار،  «ٕ» ا االستاذ )قّدس سرّه(وما أفاده شيخن
واٞنعاطاة تبديل فعلي خارجي، والتبديل االعتباري ال يوجد بو خارجاً، مندفع بأّف اٞنّدعى أّف البيع أمر إنشائي أي اعتبار 

كما يكوف قواًل ُب بعض اٞنوارد، كذلك ٬نكن أف تكوف إشارة أو كتابة أو فعبًل،   نفساين مّبز ُب اٝنارج ّنّبز ما، واٞنّبز



وصّحة ذلك ّنكاف من الوضوح، وال نّدعي أّف األمر االعتباري ٬نكن أف يتحّقق خارجاً، وإ٧ّنا اٞنراد أّف الفعل اٝنارجي مّبز 
مانع من أف يكوف اٞنّبز فعبًل من األفعاؿ كما ٬نكن أف  لذلك االعتبار النفساين، ألّف االعتبار صقعو النفس دوف اٝنارج، وال

 يكوف إشارة أو غًنىا. نعم لو فّسرنا

______________________________ 
 .ٔ: ٘( اٞنائدة ٔ)

 .ٜٔٔ: ٔ( منية الطالب ٕ)

 ٕٚ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

ء من  أّف اللفظ ال يعقل أف يكوف موجدًا لشياالنشاء بإ٩ناد اٞنعىن باللفظ لكاف ٞنا أفاده وجو، ولكّنا ذكرنا غًن مرّة 
.  التكوينيات أو االعتباريات، فليس معىن االنشاء إاّل ما أشرنا إليو، وعليو فاٞنعاطاة بيع حقيقة فتشملها أدلّة الصّحة واللزـو

، فإف قاـ على عدـ إفادهتا اللزـو على ٥نو اال طبلؽ فنتنّزؿ إذل ما أفاده فلو قاـ إٗناع تعّبدي على عدـ إفادة اٞنعاطاة اللزـو
كن احملّقق الثاين من االلتزاـ باٞنلك اٛنائز فإّّنا حينئٍذ بيع غًن الـز لبلٗناع فرضاً، وأّما إذا قلنا بأّف اإلٗناع دليل ليّب ال ٬ن

نّزؿ إذل ىذا القوؿ التمّسك باطبلقو بل نأخذ باٞنقدار اٞنتيّقن منو وىو صورة عدـ كوف ما يدّؿ على الرتاضي لفظاً، فحينئٍذ نت
 ونفّصل بٌن ما إذا كانت القرينة الدالّة على الرتاضي لفظّية فتفيد اٞنلك البلـز وبٌن ما إذا دل تكن كذلك فنلتـز باٞنلك اٛنائز.

 «رـّ الكبلـإ٧ّنا ٪نّلل الكبلـ و٪ن»ٍّب لو تنزّلنا عن ذلك أيضاً وقلنا بأّف اٞنعاطاة ال تفيد اٞنلك ولو من جهة قولو )عليو السبلـ( 
على ما سيأٌب، أو لغًن ذلك ٣نّا أقاموه على عدـ كوف اٞنعاطاة مفيدة للملك، فنلتـز بأّّنا تفيد إباحة التصّرفات إذل  «ٔ»

، وبعده تفيد اٞنلك، فمرجع ىذا القوؿ إذل أّف حصوؿ اٞنلكية باٞنعاطاة مشروط بالتلف أو التصرؼ   زماف حصوؿ اٞنلـز
ع الصرؼ وباالقباض ُب اٟنبة، فامضاء اٞنلكية شرعاً يكوف متأّخراً عن ٓنّقق اٞنعاطاة وما بٌن الزمانٌن كاشرتاطها بالقبض ُب بي

أعين زماف اٞنعاطاة وزماف التلف قد حكم الشارع فيو باإلباحة والدليل عليو ىو السًنة، وأّما أّف ىذه اإلباحة إباحة ٗنيع 
لك فبلبّد ُب ٓنقيقو من مبلحظة السًنة وأّّنا جارية ُب ٗنيع التصّرفات أو فيما التصّرفات أو التصرفات اليت ال تتوّقف على اٞن

  ال ٪نتاج إذل اٞنلك، فلو شككنا ُب ذلك البّد من

______________________________ 
 .ٗح  ٛ/ أبواب أحكاـ العقود ب ٓ٘: ٛٔ( الوسائل ٔ)

 ٖٚ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج



 سًنة، ألّّنا دليل ليّب كاإلٗناع واٞنقدار اٞنتيّقن منها ىو التصّرفات غًن اٞنتوقّفة على اٞنلك.األخذ باٞنقدار اٞنتيّقن من ال

ومن ىذا البياف ظهر أّف اٞنعاطاة على القولٌن األخًنين أعين إفادهتا اإلباحة دوف اٞنلك ليست من قبيل ما وقع دل يقصد وما 
أَْوُفوا » قصود اليت ىي من القواعد اٞنسّلمة اٞنستفادة من قولو تعاذل:قصد دل يقع، وليست منافية لقاعدة تبعية العقود لل

، فإّف الوفاء بالعقد إ٧ّنا ىو بإنامو على ماقصد، وذلك ألّف ىذه اإلباحة إباحة شرعية، نعم لو كانت إباحة «ٔ» «بِاْلُعُقودِ 
 االباحة دل تقصد وقد وقعت بامضاء العقد. مالكية كاف من باب ما وقع دل يقصد ويلـز ٔنّلف العقد عن القصد، ألّف ىذه

ـّ وال ٬نكن االلتزاـ بو. ـّ وأيّها غًن تا  إذل ىنا ظهر مدارؾ األقواؿ وأّف مستندىا ماذا، وبعد ذلك نرجع إذل ٓنقيقها وأّف أيّها تا

كبل٨نا خارج عن جاّدة الصواب، وأنّو ال   «ٖ» وصاحب اٛنواىر )قّدس سّر٨نا( «ٕ»  كما ظهر أّف ما ذىب إليو احملّقق الثاين
٬نكن ٘نل االباحة ُب كلمات األصحاب على اٞنلك اٞنتزلزؿ كما صنعو احملّقق اٞنذكور، ألّف اٞنشهور يلتزموف بافادهتا االباحة 

وإف صدر عن على التقريب اٞنتقّدـ، وال يلتزموف باٞنلك اٛنائز بوجو، كما أّف ٘نل كلماهتم على صورة قصد االباحة بعيد 
 صاحب اٛنواىر )قّدس سرّه( فإّف ظواىر كلماهتم إرادة صورة قصد التمليك باٞنعاطاة.

ودعوى أّّنا مع قصد٨نا التمليك كيف ٬نكن االلتزاـ بافادهتا االباحة مع أّف العقود تابعة للقصود ويلـز حينئٍذ أف يتحّقق ما دل 
 يقصد، مدفوعة بأّف اٞنشهور كما

______________________________ 
 .ٔ: ٘( اٞنائدة ٔ)

 .ٛ٘: ٗ( جامع اٞنقاصد ٕ)

 فما بعدىا. ٖٕٔ: ٕٕ( الحظ اٛنواىر ٖ)

 ٗٚ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

عرفت ملتزموف بإفادهتا اٞنلك، غاية األمر ال من االبتداء بل بعد عروض أحد اٞنلزمات، وإ٧ّنا التزموا باالباحة إذل زماف عروضو 
مة، فهي إباحة شرعية وليست مالكية ليقاؿ إنّو وقع ما دل يقصد، وال مانع من أف يتصّرؼ الشارع فيما ألجل السًنة اٞنتقدّ 

قصده اٞنتعامبلف بامضائو من جهة وردعو من جهة اخرى. كما وقع نظًن ذلك ُب بيع الصرؼ والسلم وكذلك ُب اٟنبة فإّف 
البتداء، غاية األمر أّف التصّرؼ فيها قبل حصوؿ االقباض التمليك فيها متوّقف على االقباض، مع أّف قصده موجود من ا

فاسد وحراـ، وُب اٞنعاطاة قبل عروض أحد اٞنلزمات ال مانع من التصرؼ ُب اٞناؿ ألجل السًنة اٞنتقّدمة اليت ىي إباحة 
 شرعية.



االباحة، وبعدما عرفت ذلك فتحّصل: أّف ١نّل كبلمهم ومورد نقضهم وإبرامهم إ٧ّنا ىو صورة قصد اٞنتعاطٌن التمليك دوف 
 نرجع إذل ٓنقيق األقواؿ اٞنتقّدمة وبياف صحيحها وٕنييزه عن فاسدىا.

قد عرفت أّف اٞنفيد )ر٘نو اللهو( ذىب إذل أّف اٞنعاطاة تفيد اٞنلك البلـز وىو مقتضى القاعدة األّولية، والكبلـ ُب ٓنقيقو يقع 
 هما: ُب كوّنا الزمة أو جائزة.ُب مقامٌن: أحد٨نا: ُب إفادهتا اٞنلكية. وثاني

 أّما إفادهتا اٞنلكية فيمكن االستدالؿ عليها بوجوه:

السًنة اٞنستمرّة بٌن اٞنسلمٌن واٞنتشّرعٌن ُب معاملتهم مع اٞنأخوذ باٞنعاطاة معاملة اٞنلك، فلذا يرونو منتقبًل إذل  الوجو األّوؿ:
 ار، ىذا.وارثو بعد موتو، وثبوت ذلك بينهم ٣نّا ال يقبل االنك

ّنا ذكره ُب أواخر كبلمو من أّف مثل ىذه السًنة إ٧ّنا نشأت من عدـ  «ٔ» وقد ناقش فيها شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
 مباالهتم بالدين وال ٬نكن االعتماد عليها

______________________________ 
 .ٕٗ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 ٘ٚ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

رفع اليد عن احملّرمات اليت جرت سًنهتم على ارتكاهبا أو الواجبات اليت جرت عادهتم على تركها، وىو  أبداً، وإاّل فبلبّد من 
 كما ترى ال ٬نكن االلتزاـ بو، فبل ينبغي االعتماد على ىذه السًنة ُب اٞنقاـ، ىذا.

جود ُب ٗنيع موارد ثبوهتا بل ذكر باستلزامو عدـ اعتبار السًنة رأساً، ألّف ىذا االحتماؿ مو  «ٔ»  ورّده السّيد ُب حاشيتو
 بعضهم أنّو عليو فعلى السًنة السبلـ.

ولكن اٜنّق مع الشيخ )قّدس سرّه( ألّف السًنة ُب اٞنقاـ ال ٬نكن إثبات اّتصاٟنا ّنا ىي سًنة اٞنتشّرعة وكاشفة عن رضا الشارع 
انوا يفتوف بعدـ إفادهتا اٞنلك، وىل ٬نكن مع ذلك أف بزماف اٞنعصـو )عليو السبلـ(، كيف ومراجع التقليد قبل احملّقق الثاين ك

تكوف سًنة اٞنتشّرعة ُب تلك األعصار ناشئة عن منشأ صحيح، وىل يشّك بو على تقدير ثبوهتا ُب كوّنا ناشئة عن عدـ 
 اٞنباالة، وال تقاس ىذه بالسًن اليت دل تكن ٢نالفة لفتاوى مراجع التقليد ُب زماف ما.

ًنة لو قامت فإ٧ّنا ىي ُب األشياء اليسًنة وأّما االمور اٝنطًنة فبل يكتفوف فيها ّنجّرد الرتاضي واٞنعاطاة، بل مضافًا إذل أّف الس
 ٩نروف الصيغة وغًنىا من شرائط البيع، ىذا.



ة اٞنقّدسة كانوا والصحيح أف يستدّؿ ُب اٞنقاـ بالسًنة اٞنتحّققة بٌن العقبلء الثابتة قبل زماف الشرع والشريعة، فإّّنم قبل الشريع
يكتفوف ُب معامبلهتم ّنجّرد األخذ واالعطاء من دوف إجراء الصيغة بينهم، كما ىو اٜناؿ فعبًل بٌن العقبلء غًن اٞنسلمٌن 
فإّّنم ال يعتّبوف الصيغة ُب اٞنعامبلت، وىذه السًنة كانت ّنرأى من النيب )صّلى اللهو عليو وآلو( واألئّمة األطهار )سبلـ اللهو 

 ليهم أٗنعٌن( ومع ذلك دل يردعوا عنها وىو يكشف عن رضاىم هبا كشفاً قطعّياً، إذ لوال رضاىم هبا لردعوا عنهاع

______________________________ 
 .ٛٙ( حاشية اٞنكاسب )اليزدي(: ٔ)

 ٙٚ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

ما يتوّىم أف يكوف رادعًا عن السًنة أمراف: أحد٨نا كغًنىا من السًنات العقبلئية اليت ردع عنها الشارع ُب موارد كثًنة، و 
وسيأٌب بطبلف كبل األمرين وعدـ « إ٧ّنا ٪نّلل الكبلـ و٪نرـّ الكبلـ»اإلٗناع على عدـ إفادة اٞنعاطاة للملك. وثانيهما: حديث 

 .«ٔ» صّحة الردع هبما عن قريب إف شاء اللهو فانتظر

ماف األئّمة )عليهم السبلـ( ليقاؿ إّّنا ٢نالفة لفتوى الفقهاء اٞنتقّدمٌن، لكفاية وعليو فبل ٪نتاج إذل مبلحظة السًنة بعد ز 
 ثبوهتا ُب زماّنم )عليهم السبلـ( مع عدـ ردعهم، وعليو فنسأؿ عن مدرؾ الفتاوى.

٘نل اآلية على اٜنّلية التكليفية، وّنا أنّو رأى عدـ  «ٖ»  وشيخنا األنصاري «ٕ» «َأَحله اللهُو اْلَبْيعَ » قولو تعاذل: الوجو الثاين:
إذ دل يتوّىم أحد حرمة البيع تكليفاً، غاية األمر أف يكوف فاسدًا نظًن البيع الغرري فإّف النهي عنو ليس  -مناسبتها مع البيع

اٜنّل بالتصّرفات اٞنرتتّبة على البيع واقعاً، وإ٧ّنا فالتـز بتعّلق  -ّنعىن كونو ١نّرمًا تكليفيًا بل اٞنراد أنّو فاسد وال يرتّتب عليو األثر
اسند إذل البيع لفظًا من باب اجملاز ُب االسناد ألّف البيع سبب ٟنا أو من باب اجملاز ُب اٜنذؼ، فاستند ُب االستدالؿ باآلية 

لك وصّحة البيع. ٍّب وقع ُب على صّحة البيع إذل الداللة االلتزامية، فإّف جواز ٗنيع التصرفات مستلـز شرعًا لثبوت اٞن
 اإلشكاؿ من حيث إّف جواز التصّرفات تكليفاً الـز أعّم للملك، ولذا قالوا بثبوتو دوف اٞنلك، ودل يتخّلص من اإلشكاؿ.

  والذي ينبغي أف يقاؿ ُب اٞنقاـ: إّف اٜنّل ُب اآلية اٞنباركة ّنا أنّو وقع ُب مقابل

______________________________ 
 .ٛٓٔاجع الصفحة ( ر ٔ)

 .ٕ٘ٚ: ٕ( البقرة: ٕ)

 .ٓٗ: ٖ( اٞنكاسب ٖ)



 ٚٚ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

  دل ٬نكن ٘نلو على اٜنلوؿ ّنعىن القرار والثبوت ُب مقابل الرحلة واٝنروج بأف يكوف معىن «َوَحرهـَ الرِّبَا»  اٜنرمة ُب قولو تعاذل
أقّر اللهو البيع وأثبتو ُب مقرّه أي دل يتصّرؼ فيو برفعو بل أبقاه على حالو من الصّحة واٛنواز كما ذكره بعض  «َأَحله اللهُو اْلَبْيعَ »

، وذلك ٞنا عرفت من أنّو ُب مقابل اٜنرمة ُب اآلية اٞنباركة وليس ُب مقابل الرحلة ليحتمل ٘نل اٜنّل «ٔ»  مشا٫ننا احملّققٌن
 ل اٜنرمة كما ىو واضح.على اٜنلوؿ، بل إ٧ّنا ىو ُب مقاب

و والظاىر أنّو ّنعىن اٜنّل ُب مقابل الشّد والعقد وأّف اللهو أحّل البيع، يعين أرسلو وأطلقو ودل يشّده و٬ننع عنو، ِنبلؼ الربا فإنّ 
والوضعية منع عنو وقّيده، فالبيع ١نلوؿ ُب مقابل اٞنمنوع واٞنشدود، وىذا اٞنعىن للحل ٩نتمع مع كل من اٜنّلية التكليفية 

ُنسب اختبلؼ اٞنوارد، فإذا اسند ُب كبلـ الشارع إذل األفعاؿ أو اٞنوضوعات اٝنارجية اريد بو اٜنل من حيث التكليف 
وعدـ العقاب، وإذا اسند إذل االعتبارات العرفية كالبيع اريد بو الصّحة والنفوذ ّنناسبة اٜنكم واٞنوضوع، كما أّف اٜنرمة أيضاً  

من التكليف والوضع ُنسب اختبلؼ اٞنوارد، وعليو فاآلية تدّؿ باٞنطابقة على صّحة البيع ونفوذه بقرينة كذلك ْنتمع مع كّل 
 إسناد اٜنّل إذل البيع الذي ىو من االعتبارات العرفية.

و٬نكن تقريب داللة اآلية بوجو آخر ٬نكن جعلو تصحيحًا أو تتميمًا لتقريب شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( وحاصلو 
تدالؿ بالداللة التزامية العرفية، فإّف اٜنكم َنواز ٗنيع التصرفات ُب الثمن أو اٞنثمن تكليفًا ظاىر عرفًا ُب إمضاء البيع  االس

ووجو ىذه الداللة أّف « ٖنن العذرة سحت»كما أّف اٞننع عنها ظاىر عرفاً ُب فساده، كما استظهرناه من قولو )عليو السبلـ(: 
  لكي وبعنوافىذا اٛنواز جواز تصّرؼ ما
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اٞنالكية وىو عبارة اخرى عن إمضاء اٞنلك، وقد رّتب ُب اآلية على البيع، فيكوف ظاىرًا ُب إمضاء البيع وإفادتو اٞنلك. ومنو 
بغًنه ٣نّا دل يكن بعنواف اٞنالكية فاسد، فإّف جواز التصّرؼ ال بعنواف اٞنالكية ال يدّؿ  يظهر أّف قياس ىذا اٛنواز للتصرفات

 على اٞنلك ِنبلفو بذاؾ العنواف.

وأّما االستدالؿ بالداللة االلتزامية العقلية بدعوى أّف جواز ٗنيع التصرفات حّّت التصرفات اٞنتوقّفة على اٞنلك يستلـز عقبًل 
جواز التصرؼ اٞنتوّقف على اٞنلك ال يكشف عن اٞنلك من حٌن العقد بل يكشف عن اٞنلك قبل  ثبوت اٞنلك، ففيو أفّ 

التصرؼ آنًا ما، فاآلخذ باٞنعاطاة ٩نوز لو البيع والوطء لكن البيع والوطء اٞنسبوؽ باٞنلك آنًا ما ال من حٌن اٞنعاطاة، فما 



ُب تقريب حصوؿ اٞنلكية من حٌن ثبوت اٛنواز وٓنّقق  «ٕ»  وناسبًا لو إذل اآلخوند ُب حاشيت «ٔ»  ذكره شيخنا احملّقق
اٞنعاطاة من أّف فعلية جواز ٗنيع التصرفات من حٌن العقد تستلـز فعلية اٞنلك من ذلك اٜنٌن، ألنّو يقاؿ إّف كبّلً من 

رؼ فعبًل فهو مالك وىذا اٞنتعاطيٌن ٩نوز لو التصرؼ اٞنتوّقف على اٞنلك فيما انتقل إليو فعبًل وكل من ٩نوز لو ذلك التص
و قياس ينتج أّف كبًل من اٞنتعاطيٌن مالك ٞنا انتقل إليو فعبًل، فيو: أّف جواز التصرؼ وإف كاف فعلياً من حٌن ٓنّقق اٞنعاطاة إاّلأنّ 

 جواز ال يكشف عن فعلية اٞنلك من ذلك اٜنٌن، ألّف متعّلقو يقتضي سبق اٞنلك على التصّرؼ آناً ما، فمرجع ىذا اٛنواز إذل
 التمّلك فعبًل ال إذل اٞنلك الفعلي.

ٍّب رّنا يورد على داللة اآلية على جواز ٗنيع التصرفات حّّت اٞنتوقّفة على اٞنلك أّف موضوع ىذا اٛنواز ىو اٞنلك وال ٬نكن 
 إثباتو هبذا اٜنكم، ألّف اٜنكم ال

______________________________ 
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يثبت موضوعو، بل رّنا يدعى أّف أدلّة توّقف تلك التصرفات على اٞنلك يقتضي ٔنصيص جواز التصرفات اٞنستفاد من اآلية 
بة على البيع ال نشّك ُب مشوٟنا للتصرفات بغًن اٞنتوقّفة على اٞنلك، ولكّنو يندفع أّواًل بأنّو بعد استظهار جواز التصرفات اٞنرتتّ 

 اٞنتوقّفة على اٞنلك، ألّّنا من أظهر مصاديقها عرفاً، فإّف العرؼ يرّتب ىذه التصرفات على البيع.

وثانياً: أّف اٜنكم وإف كاف ال يثبت موضوعو خارجًا إاّلأنّو ٬نكن أف يكشف عنو، واٞنقاـ من ىذا القبيل، فإّف اٞنّدعى كشف 
تصرفات عن ٓنّقق اٞنلك ال إثبات اٞنلك خارجاً. وعليو فبل مانع من داللة اآلية على جواز ٗنيع التصرفات حّّت جواز ال

اٞنتوقّفة على اٞنلك وال تكوف أدلّة التوّقف على اٞنلك ٢نّصصة ٟنا ألّف أدلّة التوّقف موضوعها اٞنلك واآلية تثبت اٞنلك فبل 
 ر.تناُب بينهما ليحمل أحد٨نا على اآلخ

واٜناصل أنّو ٬نكن تقريب داللة اآلية على حصوؿ اٞنلك باٞنعاطاة بوجهٌن أحد٨نا بالداللة اٞنطابقية وىو اٞنختار. وثانيهما 
 بالداللة االلتزامية العرفية الذي جعلناه تصحيحاً لتقريب الشيخ )قّدس سرّه(، ولكن ىذا الوجو خبلؼ الظاىر.

وتقريب  «ٔ» «اَلتَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَػْيَنُكْم بِاْلَباِطِل ِإاله أَْف َتُكوَف ِْنَارًَة َعْن تَػرَاضٍ »  تعاذل عقد االستثناء من قولو الوجو الثالث:
داللتها على أّف اٞنعاطاة تفيد اٞنلك ما تقّدـ ُب اآلية السابقة وتوضيحو: أّف اٞنراد باألكل إّما التمّلك وإّما التصرؼ، فعلى 



األّوؿ تدّؿ باٞنطابقة على حصوؿ اٞنلك باٞنعاطاة، وذلك لداللتها على جواز ٕنّلك أمواؿ الناس بالتجارة عن تراٍض اليت منها 
  واٞنراد باٛنواز حينئذ الصّحة السناده إذل الفعل االعتباري، والتعبًن باألكل كناية عناٞنعاطاة، 
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ذلك، وذلك ألّف التمّلك شائع ُب االستعماالت العرفية حّّت ُب لغات غًن العرب. وعلى الثاين تدّؿ باٞنبلزمة العرفية على 
معناىا حينئذ أنّو ٩نوز تكليفًا التصرؼ ُب أمواؿ الناس بالتجارة عن تراض، وجواز ٗنيع التصرفات تكليفًا حّّت اٞنتوقّفة على 

 اٞنلك يبلـز اٞنلك عرفاً.

كّنو غًن ول« وعلى أنفسهم»وزاد بعضهم قولو  «ٔ» «الناس مسّلطوف على أمواٟنم»قولو )عليو السبلـ(:  الوجو الرابع:
موجود ُب الرواية، وكيف كاف فهذه الرواية وإف كانت مشهورة بٌن األصحاب ويتمّسك هبا األكابر ُب موارد متعّددة إاّل أّف 

 للمناقشة ُب سندىا وداللتها ٠نااًل واسعاً.

األنوار، وقد أمر شيخ  أّما ُنسب سندىا، فؤلّّنا نبوية دل توجد ُب كتب اٜنديث اٞنعتّبة للشيعة نعم رويت مرسلة ُب ُنار
الشريعة األصفهاين ُب زمانو بأف يتفّحص عنها احملّصلوف، ولكّنهم فحصوا ودل يظفروا هبا ٍّب ىو )قّدس سرّه( نّبو على مكاّنا، 
ودعوى ا٤نبار ضعف سندىا بعمل اٞنشهور ٣ننوع صغرى وكّبى، إذ استنادىم إليها غًن ١نرز، وعلى تقدير إحراز أّّنم 

 فراجع. «ٕ»  يها ُب عملهم ال دليل على أنّو يوجب ا٤نبار ضعف سند الرواية، كما ذكرنا تفصيلو ُب االصوؿاستندوا إل

 وأّما ُنسب الداللة فؤلّف ١نتمبلهتا ثبلثة:

م األّوؿ: أف يراد بالرواية سلطنة الناس على أمواٟنم من حيث أنواع التصرفات وأسباهبا، كأف يكونوا مسّلطٌن على ٕنليك أمواٟن
مثبًل بأي كيفية وأي سبب شاؤا ولو كاف ذلك السبب غًن متعارؼ و٠نعواًل من اٞنتبايعٌن، فيشمل ما إذا اتّفق شخصاف على 

 انتقاؿ ماؿ كل منهما إذل اآلخر بدخوؿ دار مثبًل، فيكوف نافذاً 

______________________________ 
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 بعمـو النبوي. وىذا االحتماؿ مبىن االستدالؿ، فيقاؿ إّف الناس مسّلطوف على ٕنليك أمواٟنم باٞنعاطاة.

ُب بعض التصرفات كاألكل والشرب  الثاين: أف يراد هبا سلطنة الناس على أمواٟنم من حيث أنواع التصرفات فإذا شكّ 
، وعليو ال تدّؿ الرواية على «ٔ» واال٩نار مثبًل يتمّسك ُب جوازه باٜنديث، وىذا االحتماؿ ٢نتار الشيخ )قّدس سرّه(

 اٞنقصود.

لشرعية الثالث: أف تكوف ناظرة إذل سلطنة اٞنالك من جهة إضافة اٞناؿ إليو ُب مقابل اٜنجر عليو ال من جهة سائر األحكاـ ا
اليت ال ربط ٟنا ُنيثية إضافة اٞناؿ إذل مالكو، فمعىن الرواية أّف سلطنة الناس على أمواٟنم من حيث إضافتها إليهم تاّمة، فبل 
تتوّقف تصرفاهتم اٞنشروعة على إذف الغًن أو إجازتو، وعليو فإذا شّك ُب اعتبار إذف الغًن أو إجازتو ُب صّحة عقد بعد ثبوت 

دفع اعتباره باٜنديث. وعلى ىذا االحتماؿ  -احتملوا اعتبار إذف الزوج ُب صّحة ىبة الزوجة أمواٟنا للغًن كما  -مشروعيتو
 أيضاً ال تدّؿ الرواية على اٞنّدعى.

والظاىر من ىذه االحتماالت ىو األخًن، ومن ىنا لو شّك ُب حّلية أكل جزء من أجزاء اٜنيواف اٞنملوؾ ال يتمّسك أحد 
جوازه، وكذا لو شّك ُب حّلية أكل ٜنم األرنب اٞنملوؾ، وسّر ذلك ما بّيناه من عدـ كوف اٜنديث ناظراً إذل  باٜنديث الثبات

 األحكاـ الشرعية اليت يشّك فيها من غًن جهة إضافة اٞناؿ إذل مالكو، إذف فاٜنديث أجنيب عّما ٥نن فيو.

ك وإف كانت الشهرة على خبلفو إاّلأنّو ال مانع من االنفراد إذا وُب الوجوه السابقة كفاية وهبا ٥نكم بأّف اٞنعاطاة تفيد اٞنل
 ساعدنا الدليل. مع أنّا لسنا
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يت ذىب اٞنتأّخروف فيها على خبلؼ منفردين ٞنوافقة اٞنفيد )ر٘نو اللهو( واحملّقق الثاين واٞنتأّخرين، وليكن ىذا من أحد اٞنوارد ال
اٞنتقّدمٌن، نظًن مسألة البئر فإّف اٞنتقّدمٌن بنوا على تنّجسو من غًن نكًن وقد انقلب ذلك عند اٞنتأّخرين انقبلبًا عجيبًا فبنوا 

 على طهارتو وعدـ انفعالو.

 مناقشة كبلـ كاشف الغطاء



 )قّدس سرّه(

مع قطع النظر عن  «ٔ» بافادة اٞنعاطاة اٞنلك ّنجرد استبعادات كاشف الغطاء ء وىو أنّو ىل ٬نكن االلتزاـ بقي ىناؾ شي
الوجوه اٞنتقّدمة الدالّة على اٞنطلوب أو أّّنا استبعادات ١نضة ال تثبت اٞنطلوب وال ٬نكن االلتزاـ ّنجردىا بإفادة اٞنعاطاة 

من جهة ما أفاده كاشف الغطاء من أّف القوؿ بافادة اٞنلك، فيقع الكبلـ ُب أنّو ىل ٬نكن االلتزاـ بافادة اٞنعاطاة اٞنلك 
 اٞنعاطاة إباحة التصرفات يستلـز تأسيس قواعد جديدة، أو ال ٬نكن االلتزاـ هبا ّنجرد استبعاداتو )قّدس سرّه(.

ال يقع ما قصد  من تلك القواعد اليت ذكر )قّدس سرّه( أنّو يلـز تأسيسها بناًء على القوؿ بأّف اٞنعاطاة تفيد اإلباحة لزـو أف
ووقوع ما دل يقصد مع أّف العقود تابعة للقصود، وذلك ألّف مقصود اٞنتبائعٌن ُب اٞنعاطاة إ٧ّنا ىو اٞنلك، فإذا قلنا بأّّنا تفيد 

 حّلية التصّرفات دوف اٞنلك فيلـز احملذور من وقوع ما دل يقصد وعدـ وقوع اٞنقصود.

 باٜنّل والنقض. «ٕ» وقد أجاب عنو شيخنا األنصاري )ر٘نو اللهو(

 أّما اٜنّل: فهو أّف تبعية العقود للقصود إ٧ّنا ىي ُب العقود الصحيحة اٞنمضاة

______________________________ 
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 اٜنكم بالصّحة مع عدـ ترّتب األثر اٞنقصود.شرعاً، وذلك ألّف معىن الصّحة ىو ترّتب األثر اٞنقصود، فبل يعقل 

وأّما اٞنعاطاة فهي عند القائل باالباحة ليست من العقود الصحيحة ليكوف اٜنكم بصّحتها مع عدـ ترّتب األثر اٞنقصود 
 .عليها مستحيبًل، بل ىي معاملة فعلية دل يدّؿ على صّحتها دليل، وإ٧ّنا حكم فيها باالباحة بدليل خاّص دّؿ عليها

 وأّما النقض، فقد أورد عليو بنقوض ٙنسة:

بالبيع الفاسد، فإّف اٞنشهور ذىبوا إذل أنّو يوجب الضماف باٞنثل أو القيمة الواقعية فيما إذا كاف يضمن بصحيحو، مع  األّوؿ:
أّف مقصود اٞنتبائعٌن الضماف باٞنسّمى ال البدؿ الواقعي أعين اٞنثل أو القيمة، فلـز ىناؾ أف يقع ما دل يقصد وعدـ وقوع ما 

وقوعو ُب الشريعة، ٍّب أفاد أّف الضماف باٞنثل أو القيمة ليس مستنداً إذل قاعدة اليد ُب اٞنقاـ وإ٧ّنا قصد، فهذا ليس أمراً غريبًا ل
 الوجو فيو ىو إقدامهما على الضماف.



الشرط الفاسد، فإّف اٞنشهور أنّو ال يوجب فساد اٞنعاملة، فالواقع ىي اٞنعاملة اجملّردة عن الشرط مع أّف اٞنقصود ىو  الثاين:
 املة اٞنقرونة بالشرط.اٞنع

بيع ما ٬ُنلك وما ال ٬ُنلك وبيع ما ٬َنلك وما ال ٬َنلك كبيع اٝننزير مع الشاة وبيع دار نفسو مع دار غًنه ببل إذف منو،  الثالث:
ضّماً فإّّنم حكموا بصّحة البيع فيما ٬ُنلك أو فيما ٬َنلكو دوف ما ال ٬نلك بالفتح أو الضّم، مع أّف مقصود٨نا بيع أحد٨نا من

 إذل اآلخر ال بيع أحد٨نا وحده كما ال ٫نفى، فوقع ما دل يقصد ودل يقع ما ىو اٞنقصود ُب اٞنعاملة.

بيع الغاصب لنفسو، فإنّو إذا أمضاه اٞنالك يقع البيع لو دوف الغاصب فمقصود الغاصب وىو بيعو لنفسو دل يقع ووقع  الرابع:
 ما دل يقصده وىو وقوعو للمالك.

ح االنقطاعي، فإّف الزوجٌن إذا نسيا ذكر األجل ُب العقد ينقلب دائمّياً مع أّف اٞنقصود ىو الزوجية االنقطاعية النكا  اٝنامس:
  فما قصد دل يقع ووقع ما دل يقصده
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 اٞنتعامبلف وىو الزوجية الدائمية، ىذا ما أفاده )قّدس سرّه( ُب اٞنقاـ.

األوذل أف يقاؿ تتميمًا لكبلـ شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( إّف القائل باالباحة ُب اٞنعاطاة إف أراد  أّما اٜنّل فاألنسب أقوؿ:
ء من األدلّة اٞنتقّدمة الدالّة على اٞنلك للمعاطاة، فما أفاده )قّدس سرّه( ُب اٜنّل ُب  هبا االباحة إذل األبد ورأى عدـ مشوؿ شي

الباحة حينئذ إباحة شرعية مستندة إذل أدلّتها ال مالكية مستندة إذل صّحة العقد، فاٞنعاطاة غاية الوجاىة واٞنتانة حينئذ، ألّف ا
 معاملة فاسدة، وإ٧ّنا أباح الشارع للمتعاطيٌن التصرؼ، فهي إباحة شرعية.

أو  «ٕ» «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ » و «ٔ» «َأَحله اللهُو اْلَبْيعَ » وأّما إذا كاف القائل باالباحة ملتزمًا بشموؿ أدلّة البيع للمعاطاة، نظًن
وقاؿ بأّف االباحة ثابتة إذل زماف طروء أحد اٞنلزمات فيثبت اٞنلك قبلو آنًا ما  «ٖ» «الناس مسّلطوف على أمواٟنم»عمـو 

فحينئذ ال وجو لدعوى أّف الشارع دل ٬نض ما قصده اٞنتعامبلف، بل قد أمضى ما قصداه غاية األمر ال متصبًل بزماف البيع بل 
يفية من التصرفات، وعليو فاٞنعاطاة تفيد اٞنلك على على ٥نو االنفصاؿ، وللشارع أف يتصّرؼ فيما يوقعو اٞنكّلفوف هبذه الك

 ٥نو االنفصاؿ فلم يتخّلف اٞنقصود عن العقد.

ال يقاؿ: إّف ما قصداه ىو اٞنلكية اٞنّتصلة بالعقد وما أمضاه الشارع ىو اٞنلكية اٞننفصلة عنو وىو غًن ما قصده اٞنتعامبلف 
 فتخّلف العقد عن القصد.



يكوف العقد تابعًا لقصد اٞنتبائعٌن أنّو بعد إمضائو وصّحتو البّد أف يكوف على ٥نو ما قصده فإنّو يقاؿ: معىن لزـو أف 
  اٞنتعامبلف، واٞنقاـ كذلك فإّف اٞنعاطاة قبل

______________________________ 
 .ٕ٘ٚ: ٕ( البقرة: ٔ)

 .ٔ: ٘( اٞنائدة ٕ)

 .ٕٕٚ: ٕ، ُنار األنوار ٜٗح  ٕٛٓ: ٖ( عوارل الآلرل ٖ)

 ٘ٛ، ص: ٔ البيع، ج مكاسب

طروء أحد اٞنلزمات آنًا ما تصًن ٣نضاة وىي مفيدة للملك اٞنقصود ُب ذلك اٜنٌن وعدـ إفادة اٞنلك قبلو إ٧ّنا ىو ألجل 
فسادىا وعدـ إمضائها فبل يضّر بقاعدة تبعية العقود للقصود، وىو نظًن اشرتاط القبض ُب اٟنبة والصرؼ والسلم فإّّنما قد 

ن حٌن البيع واٟنبة مع أّف اٞنلكية إ٧ّنا ٓنصل بعد حصوؿ القبض فيها، وال يقاؿ حينئذ إّّنا من باب ٔنّلف قصدا اٞنلكية م
العقود عن القصود، ولعّلو ظاىر إذ ىي قبل ٓنّقق القبض فاسدة كفساد اٞنعاطاة قبل عروض أحد اٞنلزمات أي دل ٬نضها 

ؽ وىو أّف التصرؼ فيهما قبل حصوؿ اٞنلكية حراـ ِنبلفو ُب اٞنعاطاة فإنّو الشارع قبلو نعم بٌن اٞنعاطاة وبٌن اٟنبة والصرؼ فر 
 جائز فيها قبل عروض أحد اٞنلزمات كما تقّدـ سابقاً. ىذا كّلو فيما يرجع إذل اٜنّل.

 ء منها على كاشف الغطاء )قّدس سرّه(. وأّما النقوض فبل يرد شي

من أنّو من جهة قاعدة على اليد ما  «ٔ»  ُب البيوع الفاسدة فلما سيأٌب ُب ١نّلو إف شاء اللهو تعاذل  أّما النقض بالضماف
أخذت اخل وذكر اإلقداـ تتميم لبلستدالؿ بالقاعدة ال أنّو بنفسو يقتضي الضماف باٞنثل أو القيمة، وذلك ألّف اليد إ٧ّنا 

ضماف كما ُب البيع والغصب و٥نو٨نا ال ُب مطلق األخذ وإف كاف ٠نانياً كما يقتضي الضماف فيما إذا كاف األخذ مبنّياً على ال
ُب الوديعة واٟنبة و٥نو٨نا، وحينئذ فالدليل على الضماف بالبدؿ الواقعي ىو اليد واالقداـ على الضماف ذكر لبياف أّّنا دل تكن 

 ٠ّنانية.

والضماف من جهة على اليد، ال أّف الشارع أمضى خبلؼ ما وباٛنملة الشارع دل ٬نض العقد فيها حسب الفرض فهي فاسدة 
 قصده اٞنتعامبلف.

ومسألة الشرط الفاسد فؤلّف الشرط إذا كاف شرطًا ألصل البيع بأف يكوف أصل العقد معّلقًا عليو كما إذا   وأّما النقض الثاين
  قاؿ: بعتك ىذا اٞناؿ بشرط أف



______________________________ 
 فما بعدىا. ٖٕ٘فحة ( ُب الصٔ)

 ٙٛ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

تكذب وإاّل فبل أبيعو أصبًل، فهذا البيع باطل سواء كاف الشرط ُب حّد نفسو فاسداً أو ال، ألّف التعليق ُب العقود وااليقاعات 
 يتخّلف.يوجب البطبلف، فبل يلـز ٔنّلف العقد عن القصد على ىذا التقدير، إذ ال عقد ٣نضى حّّت يتخّلف أو ال 

وأّما إذا كاف الشرط الفاسد شرطًا للوفاء بالعقد والبقاء على االلتزاـ بو ال ألصل العقد فكذا ال يلـز التخّلف، وذلك ألّف 
 العقد اٞنقصود حينئذ مطلق وقد وقع مطلقاً، فلم يتخّلف العقد عن القصد.

اء كاف صحيحًا أـ فاسدًا إف كاف شرطًا للعقد بأف  وال فرؽ بٌن الشرط الصحيح والفاسد من ىذه اٛنهة، فالشرط مطلقًا سو 
كاف العقد معّلقاً عليو، كاف العقد باطبًل للتعليق، وإف كاف شرطاً للوفاء وااللتزاـ بالعقد كاف العقد مطلقاً وقد امضي كذلك، 

٩نب ُب الشرط الفاسد ٞنا وال  «ٔ» «اٞنؤمنوف عند شروطهم»نعم ٩نب الوفاء بالشرط الصحيح لقولو )صّلى اللهو عليو وآلو( 
و٫نتّص ّنا دل ٫نالف الكتاب « اٞنؤمنوف عند شروطهم»فيخّصص بو عمـو  «ٕ» «شرط اللهو أسبق من شرطكم»ورد من أّف 

والسّنة، وُب كبل الشرطٌن الصحيح والفاسد يثبت اٝنيار عند ٔنّلفو على اٞنختار كما سيأٌب وإف كاف ُب ثبوت اٝنيار مع 
 اسد خبلؼ.ٔنّلف الشرط الف

فهو مندفع ّنا سيصرّح بو ىو )قّدس سرّه( من أنّو ليس معاملة واحدة ُب اٜنقيقة بل ىو بيعاف قد أبرز٨نا   وأّما النقض الثالث
ّنّبز واحد وأنشأ٨نا بانشاء فارد، ومعناه أبيعك اٝننزير وأبيعك الشاة أو أبيعك داري وأبيعك دار غًني والشارع قد أمضى 

 على خبلؼ ماأحد٨نا ودل ٬نض اآلخر، ال أنّو أمضى اٞنعاملة 

______________________________ 
 .ٗح  ٕٓ/ أبواب اٞنهور ب ٕٙٚ: ٕٔ( الوسائل ٔ)

 «.شرط اللهو قبل شرطكم»وفيو  ٙ( نفس اٞنصدر ح ٕ)

 ٚٛ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

ا ٣نضى شرعاً قصده اٞنتعامبلف، ٞنا عرفت من أّف عدـ االمضاء وفساد اٞنعاملة ليس من باب التخّلف، فهناؾ بيعاف أحد٨ن
دوف اآلخر غاية األمر أنّو ضّم أحد٨نا إذل اآلخر، وىذا أيضًا ليس من موارد ٔنّلف العقود عن القصود كما ىو ُب غاية 

 الظهور.



فهو أيضًا يندفع ّنا أفاده ىو )قّدس سرّه( ُب ١نّلو على ما سيأٌب من أّف حقيقة البيع ليست إاّلالتبديل بٌن   وأّما النقض الرابع
الٌن وال نظر ُب اٞنعاملة إذل خصوص البائع أو اٞنشرتي أبداً، فهل رأيت أف يسأؿ البّقاؿ الذي تريد أف تشرتي منو شيئا أنّو اٞن

 ٞنن تشرتيو، بل ىو يأخذ الفلوس ويعطي اٛننب فقط.

ا صارت امرأة لرجل وىذا ِنبلؼ باب النكاح فاّف النظر فيو إذل خصوص الزوج والزوجة فلو تزّوج امرأة وحكم الشارع بأّنّ 
آخر فهو من باب التخّلف ال ١نالة، وعليو فالغاصب ُب اٜنقيقة إ٧ّنا بّدؿ اٞنغصوب ّناؿ آخر وقد أمضاه الشارع بعد إجازة 
اٞنالك على ٥نو ما قصده اٞنتعامبلف، وأّما صًنورتو ملكاً للمالك أو الغاصب فهو أمر آخر، والغاصب وإف قصد كونو لنفسو 

 د فضورل وأمر على حدة خارج عن اٞنعاملة، فبل يكوف ىناؾ ٔنّلف ُب البٌن أصبًل.إاّلأنّو قص

فهو على قسمٌن: فرّنا يبين ُب نفسو قبل العقد أف يتزّوجها بالزوجية االنقطاعية ٍبّ ٞنّا يأٌب ُب مقاـ العقد   وأّما النقض اٝنامس
ل، وُب ىذه الصورة ال معىن لبلنقبلب، بل ىو من األّوؿ ينسى ما بىن عليو فيقصد الدواـ ويعقدىا من دوف أف يذكر األج

عقد نكاح دائمي، ألّف الفرض أنّو بىن ُب مقاـ العقد على الدواـ ألجل نسياف ما بىن عليو سابقاً. وباٛنملة ال يكوف ُب مقاـ 
 ل األخبار الواردةالعقد من دوف ذكر األجل بانياً ُب نفسو على االنقطاع، وال إشكاؿ ُب وقوعو صحيحاً وعليو ٪نم

 ٛٛ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

ُب اٞنقاـ، ولكّنو ليس راجعًا إذل ٔنّلف العقود عن القصود، بل الشارع أمضاه على ٥نو ما قصده اٞننشئ حسب الفرض، 
وذلك نظًن ما لو بنيت على أف تشرتي جبنًا من السوؽ فلّما جئت إذل السوؽ فاشرتيت منو لبنًا ألجل نسياف ما قصدتو 

 سابقاً فهل ٪نتمل أف يكوف ىذا البيع باطبًل أو من باب ٔنّلف العقود عن القصود.

واخرى مع بنائو وقصده حٌن العقد على االنقطاع يّبزه ّنّبز ال يطابق قصده، فبل يذكر األجل ُب صيغة النكاح نظًن سبق 
قلنا بصّحتو وانقبلبو إذل الدواـ لـز أف يتخّلف اللساف، وُب ىذه الصورة ال نقوؿ بانقبلبو إذل الدواـ بل ىو باطل، نعم لو 

العقد عن القصد، ألّف اٞنفروض أنّو قصد االنقطاع ومع كونو قاصدًا لو لو حكم الشارع بصّحتو وانقبلبو إذل الدواـ لـز 
ٜنملها على الصورة  احملذور اٞنتقّدـ، إاّلأنّا ال نقوؿ باالنقبلب ُب مثلو واألخبار أيضًا ال تقتضي االنقبلب ُب ىذه الصورة

 االوذل كما تقّدـ.

فتحّصل: أّف شيئًا من النقوض ال يرد على كبلـ بعض األساطٌن )قّدس سرّه( كما عرفت، والصحيح ُب اٛنواب ما قّدمناه 
 تتميماً لكبلـ شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( ُب اٜنّل.

أّف الـز إفادة اٞنعاطاة االباحة أف يكوف ارادة التصرؼ ٣نّلكاً، وصرّح  «ٔ» استبعادات كاشف الغطاء )قّدس سرّه( ومن ٗنلة
 ُب ذيل كبلمو ّنحذورية كوف التصرؼ ٣نّلكاً للجانب اآلخر، وكبل٨نا يرجع إذل معىن واحد.



كاف ذلك من أنّو ال استبعاد ُب كوف التصّرؼ ٣نّلكًا فيما إذا   «ٕ» واٛنواب عنو: ما أفاده شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
  مقتضى اٛنمع بٌن األدلّة الثبلثة: أعين

______________________________ 
 .ٓ٘( شرح القواعد: ٔ)

 .ٛٗ: ٖ( اٞنكاسب ٕ)

 ٜٛ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

أنّو استصحاب عدـ اٞنلك إذل زماف التصّرؼ، واألدلّة القائمة على إباحة التصّرفات فيما أخذ باٞنعاطاة، واألدلّة الدالّة على 
ال وطي إاّلُب ملك أو ال عتق إاّلُب ملك فمقتضى اٛنمع بينها االلتزاـ بدخوؿ اٞناؿ ُب ملك اٞنتصرؼ بآف قبل التصرؼ، وال 
بعد ُب ذلك أصبًل، بل ونظًن ذلك واقع ُب الشريعة اٞنقّدسة فيما إذا وىب جاريتو باٟنبة اٛنائزة أو باعها باٝنيار ٍّب وقع 

 مع بٌن األدلّة حينئٍذ أف يكوف اٞنتصرؼ مالكاً للجارية قبل الوطي بآف.عليها، فاّف مقتضى اٛن

ومن ذلك يظهر اندفاع سائر استبعاداتو ُب اٞنقاـ ٣نّا يرجع إذل ذلك، وىذا بناًء على ما يظهر من كلمات شيخنا األنصاري 
ك مستند إذل اٞنعاطاة لكن بعد طروء أحد من أّف اٞنلك دل يستند إذل اٞنعاطاة وأّما بناًء على ما ذكرنا من أّف حصوؿ اٞنل

اٞنلزمات من جهة توّىم قياـ اإلٗناع على عدـ اٞنلك من أّوؿ األمر فاندفاع ىذه االستبعادات ظاىر، ألّف اٞنمّلك حينئذ ىو 
 العقد اٞنعاطاٌب بشرط عروض أحد اٞنلزمات، ال التلف أو إرادتو.

طاة مفيدة لبلباحة أّف األٙناس والزكوات واالستطاعة والديوف والنفقات وحّق ما استبعد بو )قّدس سرّه( كوف اٞنعا ومن ٗنلة
اٞنقاٚنة والشفعة واٞنواريث والربا والوصايا تتعّلق ّنا ُب اليد مع العلم ببقاء مقابلو وعدـ التصرؼ فيو، والزمو تعّلق تلك اٜنقوؽ 

 ّنا ىو ليس ّنلك مع أّّنا إ٧ّنا تتعّلق باٞنلك.

ُب مقاـ اٛنواب تشويش ظاىر، والذي ينبغي أف يقاؿ: إّف ٗنلة ٣نّا استبعده ال يشرتط فيها  «ٔ»  ا األنصاريوُب كبلـ شيخن
اٞنلكية بوجو وتعّلقها غًن مقّيد باٞنلك، فعّده )قّدس سرّه( ٣نّا يشرتط ُب تعّلقو أف يكوف اٞناؿ ملكًا غًن صحيح وىذا  

  أف تكوف ٣نّا ٬نلكو الزوج كالنفقات فاّف نفقة العياؿ واألطفاؿ ال يشرتط

______________________________ 
 .ٛٗ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)
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والوالد، بل ٠نّرد إباحة التصرؼ ٟنما ُب ماؿ كاٍؼ ُب صرفو ُب نفقاهتما، ألنّو ٥نو من التصرؼ ُب اٞناؿ وقد فرضنا التصرفات 
كونو من اٞنلك بل لو جاز لو التصرؼ ُب ماؿ أمكنو أف يؤّدي َدينو منو، فلذا ٩نوز مباحة. وكذا أداء الديوف لعدـ اشرتاط  

أداؤه من أمواؿ االماـ )عليو السبلـ( مع أّف مالو ال يدخل ٓنت اٞنلك بل اٞنستحّق ٩نوز لو التصرؼ فيو فقط. وكذلك األمر 
باح لو أحد مااًل ّنقدار يكفي لو ذىاباً وإياباً فيصدؽ ُب اٜنج فاّف وجوبو وحصوؿ االستطاعة ال يتوّقف على اٞنلك فلذا إذا أ

 عليو أنّو ٣نّن استطاع إليو السبيل فيجب عليو اٜنّج.

وأّما الوجو ُب عدـ جواز إعطاء الزكاة ٞنن عنده ماؿ مأخوذ باٞنعاطاة فهو من جهة جواز تصرفو فيما بيده من األمواؿ اليت 
ستحقاؽ للزكاة أف يكوف مالكًا ٞنؤونة سنتو، بل لو كانت مؤونتو مباحة لو أيضًا ال حّصلها باٞنعاطاة، وال يشرتط ُب عدـ اال

٩نوز لو األخذ منها، وىذا نظًن أوالد التجار واألغنياء والسبلطٌن فاّف أوالدىم مع وجود أبيهم ال ٬نلكوف شيئًا من األمواؿ 
 الصرؼ ُب مؤونة سنتهم.ومع ذلك ال ٩نوز ٟنم األخذ منها، من جهة أّف أباىم قد أباح ٟنم 

وأّما الوجو ُب تعّلق األٙناس والزكوات بو مع أنّو غًن ٣نلوؾ لو، فبلبّد ُب توضيح اٜناؿ فيو أف نصّوره أّواًل ونبٌّن حكمو بعد 
 ذلك، وتصويره كما إذا باع مالو بألف دينار باٞنعاطاة مع أنّو يسوى ِنمسمائة دينار واقعاً، وحينئذ فنصف ذلك األلف رأس
مالو ونصفو اآلخر من األرباح اليت تتعّلق هبا األٙناس فيما إذا زادت عن مؤونة سنتو، وىذا ىو مراد كاشف الغطاء بالنقض، 
وأنّو مع فرض عدـ كونو مالكًا للربح اٞنفروض فكيف يتعّلق بو اٝنمس، وليس مراده )قّدس سّره( ما إذ اشرتى باٞنعاطاة شيئاً 

ًا آخر وىكذا إذل آخر السنة فهناؾ رأى أّف منافعو أكثر من مؤونة سنتو، وعليو فبل يرد عليو ما ٍّب باعو واشرتى بثمنو شيئ
  ذكره بعض
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من أنّو حينئٍذ يصًن مالكًا للمنافع ببيعو وشرائو ألّّنما من التصرفات اٞنمّلكة حسب الفرض وال مانع  «ٔ»  مشا٫ننا احملّققٌن
 هبا اٝنمس ألّّنا ٣نلوكة لو، وقد عرفت أّف مراده )قّدس سرّه( ماذا وال يرد عليو ذلك االشكاؿ أبداً.من أف يتعّلق 

بأنّو ال مانع من االلتزاـ بعدـ تعّلق األٙناس بو ألنّو ليس ملكو، وإف  «ٕ»  وبعد ذلك نقوؿ: أجاب عنو شيخنا األنصاري
خذ باٞنعاطاة ويعّدوف تاركو من الفّساؽ و٣نّن ال يؤّدي حقوقو، فنقوؿ: دفع ذلك بأّف السًنة جرت على إخراج األٙناس ٣نّا ا

إنّو رجوع إذل السًنة ُب معاملتهم مع اٞنأخوذ باٞنعاطاة معاملة األمبلؾ، فكونو ملكًا ألجل السًنة حينئذ ال من جهة ذلك 
 االستبعاد، ىذا كّلو ُب اٝنمس.

اٞنأخوذ باٞنعاطاة رّنا ال يكوف ّنقدار النصاب كما إذا اشرتى إبلٌن وبضّمهما وكذا اٜناؿ ُب الزكاة وتفصيل الكبلـ فيها: أّف 
إذل ما عنده من االبل صارا ّنقدار النصاب، كما إذا كاف عنده أيضًا ثبلثة من النوؽ فصار ٠نموعهما ٙنسة، واخرى يكوف 

لتـز بوجوب دفع الزكاة عليو ألنّو غًن مالك ٞنا اٞنأخوذ هبا ّنقدار النصاب كما إذا اشرتى ٙنسة نوؽ، ففي الصورة االوذل ال ن



اشرتاه باٞنعاطاة كي يكوف مالكًا للنصاب، ولو دفع بقياـ السًنة على وجوب إخراجها قلنا إنّو رجوع إذل السًنة ال إذل 
 االستبعاد، وال تتعّلق الزكاة ّنالو أيضاً ألنّو غًن بالغ حّد النصاب.

  ف البائع مكّلفاً باخراج الزكاة فبل إشكاؿ ُبوأّما ُب الصورة الثانية، فإف كا

______________________________ 
 .ٕٔٔ: ٔ( حاشية اٞنكاسب )االصفهاىن( ٔ)

 .ٛٗ: ٖ( اٞنكاسب ٕ)
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البائع مكّلفًا باخراج تعّلق الزكاة باٞناؿ، لكن ىناؾ ُنث ُب أّف اٞنكّلف باالخراج ىو اٞنالك أو اٞنعطى لو، وأّما إذا دل يكن 
 الزكاة كما إذا كاف صغًناً أو ٠ننوناً وقد باعها ولّيهما فإف دل يقم دليل على وجوب الزكاة فيو فبل نقوؿ بو وإف قاـ فهو اٞنرجع.

التصرؼ وأّما حّق الشفعة الذي استبعد ثبوتو فيما إذا باع أحد الشريكٌن حّصتو باٞنعاطاة، لعدـ تبّدؿ ُب اٞنالك وإ٧ّنا ابيح 
باٞنعاطاة، وىكذا يستبعد ثبوتو للمعطى لو فيما إذا باع الشريك لآلخر حّصتو من شخص آخر مع عدـ كوف اٞنعطى لو 
مالكًا وال شريكاً، فاٛنواب عنو أنّو إذا قاـ دليل من سًنة أو غًنىا على ثبوت حّق الشفعة ُب اٞنعاطاة فهو اٞنرجع تبّدؿ 

 م دليل فبل نقوؿ بو.اٞنالك أو دل يتبّدؿ، وإف دل يق

وأّما حّق اٞنقاٚنة اٞنراد هبا حّق التقسيم، فإّف لكّل شريك إفراز مالو عن ماؿ صاحبو إذا كاف مشاعًا وإذا امتنع ٩نّب على 
 االفراز، ففيو أّف حّق التقسيم غًن متوّقف على اٞنلك، بل يثبت بإباحة التصرؼ أيضاً، فإّف التقسيم من ٗنلة التصرفات.

الربا الذي استبعد ثبوتو ُب اٞنعاطاة من جهة أّف إباحة التصرؼ ُب الزيادة دل يقل أحد بأّّنا توجب الفساد كما إذا أباح وأّما 
أحد آلخر التصرؼ ُب مّن من اٜننطة وأباح اآلخر لو التصرؼ ُب مّنٌن منها، فإنّو ال بأس بو وإ٧ّنا اٞنفسد ٕنليك الزيادة 

د اٞنلك، فاٛنواب عنو أّف الفساد ُب اٞنقاـ ليس من ناحية إباحة التصرؼ ُب الزيادة وأّّنا ربا، بل واٞنفروض أّف اٞنعاطاة ال تفي
 من ناحية أّف اٞنعاملة فاقدة لشرط من شروط صّحة البيع غًن اللفظ، وىو عدـ الزيادة ُب العوضٌن الربويٌن.

اّلاللفظ، ال الفاسدة من سائر اٛنهات ككوف أحد اٞنتعاطيٌن فإّف الكبلـ ُب اٞنعاطاة اٛنامعة ٛنميع ما يعتّب ُب صّحة البيع إ
 صغًناً أو ٠ننوناً.

 وأّما الغين فهو عبارة عن القدرة على إمرار اٞنعاش بأي ٥نو كاف ولو باعالة الغًن إيّاه.



 وّنا ذكرناه يظهر اٛنواب عن سائر ما ذكره ُب اٞنقاـ.
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بناًء على إفادة اٞنعاطاة االباحة أّف ٧ناء اٞنبيع اٜناصل قبل التصرؼ إف جعلنا حدوثو ٣نّلكًا لو دوف العٌن   ومن ٗنلة استبعاداتو
 خفي، انتهى. -أي النماء -فبعيد، أو معها فكذلك وكبل٨نا مناٍؼ لظاىر األكثر، ومشوؿ اإلذف لو

 ملك اٞنعطى لو ُندوث النماء فنلتـز بو، ويكوف نقوؿ: إف ثبت دليل من سًنة أو غًنىا على انتقاؿ الفرع أو مع أصلو إذل
حدوث النماء كالتصرؼ والتلف من موجبات حصوؿ اٞنلك، وإف دل يقم دليل على ذلك فإف قاـ على تبعية النماء لؤلصل 

 ُب جواز التصرؼ التزمنا بو وإاّل فبل ٩نوز للمعطى لو التصرؼ ُب النماء.

خنا األنصاري من عدـ استناد اٞنلك إذل اٞنعاطاة أصبًل، وأّما بناًء على ما ذكرنا من ىذا كّلو بناًء على ما يظهر من كبلـ شي
إفادهتا اٞنلك بعد التلف أو التصرؼ مثبًل، فاندفاع كثًن ٣نّا ذكره بعض األساطٌن ُب غاية الوضوح، وعليو فبل مانع من االلتزاـ 

على القدر اٞنتيّقن ُب اٝنروج عن أدلّة إمضاء البيع، وىو صورة  ّنلكية النماء وأصلو من أّوؿ حدوثو، إذ البّد من االقتصار
 عدـ حدوث النماء، وأّما صورة حدوثو فتبقى ٓنت العاـ.

وأّما ما ذكره من أّف اٞنبيع باٞنعاطاة إذا غصبو غاصب فحّق اٞنطالبة راجع إذل اٞنالك أو اٞنشرتي وكبل٨نا عجيب، فمندفعة بأّف 
قبل التلف، وكّل واحد منهما يصّح لو مطالبة الغاصب باٞناؿ، أّما اٞنالك فؤلنّو غصب ملكو، وأّما  حّق اٞنطالبة حّق لكليهما

اٞنشرتي فؤلنّو غصب شيئاً ٪نّل لو التصرفات فيو ومنها أخذه من الغاصب كما ىو واضح. وأّما بعد التلف فيضمن الغاصب 
 إذ ال فرؽ ُب ذلك بٌن كوف التلف ُب يد اٞنعطى لو أو يد غًنه.للمعطى لو فقط، لدخوؿ العٌن ُب ملكو قبل التلف آناً ما، 

ا فاٞنتحّصل من ٗنيع ما ذكرناه: أنّو لوال األدلّة اٞنتقّدمة الدالّة على إفادة اٞنعاطاة للملك وكوّنا بيعًا دل ٬نكن االلتزاـ بكوّن
  مفيدًة للملك ّنجرد تلك

 ٜٗ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

 االستبعادات فبل تغفل.

 ىذا ٕناـ الكبلـ ُب أّف اٞنعاطاة مفيدة للملك أو ال، ويقع الكبلـ بعد ذلك ُب اللزـو وعدمو.

 أصالة اللزـو ُب العقود



أّف األصل ُب ٗنيع اٞنعامبلت اللزـو حّّت يثبت اٛنواز بدليل آخر كدليل خيار البيع  «ٔ» ذكر شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
 و٥نوه، واستدّؿ لذلك بوجوه:

االستصحاب وأنّو إذا شككنا ُب أّف األثر اٜناصل باٞنعاملة قبل الرجوع والفسخ ىل يرتفع برجوع أحد٨نا وفسخو أو  األّوؿ:
ال يرتفع، فاالستصحاب يقتضي بقاءه كما كاف وعدـ ارتفاعو بالرجوع والفسخ، وىذا وإف كاف ال يثبت اللزـو إاّلأنّو نتيجة 

 هبذا االستصحاب ٗناعة من األعبلـ.اللزـو كما ىو ظاىر. وقد ٕنّسك 

والكبلـ ُب ذلك يقع ُب ثبلثة مقامات: األّوؿ: ُب أّف ىذا االستصحاب شخصي أو كّلي. والثاين: ُب أنّو على تقدير كونو  
 كّلياً فهل ىو من األقساـ اليت ٩نري فيها االستصحاب أو ٣نّا ال ٩نري فيو ذلك.

ُب أّف االستصحاب شخصي أو كّلي فهل ٩نري االستصحاب أو ال ٩نري، وكّل ذلك والثالث: ُب أنّو إذا شككنا ُب اٞنقاـ 
بعد الغّض عن إشكاؿ جرياف االستصحاب ُب األحكاـ الكّلية ٞنعارضتو دائماً، فإّف الكبلـ ُب جريانو من ىذه اٛنهة موكوؿ 

 .«ٕ»  إذل ١نّلو

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٔ٘: ٖاٞنكاسب 

 .ٕٗ(: ٛٗ)موسوعة اإلماـ اٝنوئى  ٖمصباح االصوؿ ( ٕ)
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فالظاىر أّف االستصحاب شخصي كما أفاده شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( وذلك ألّف اٞنلك أمر اعتباري  أّما اٞنقاـ األّوؿ:
و االستمرار والدواـ الذي نعّّب عنو باللزـو واخرى واحد، غاية األمر أّف الشارع ٞنا يراه من اٞنصاحل واٞنفاسد تارًة ٬نضيو على ٥ن

٬نضيو موقتاً وما داـ دل يفسخ ونعّّب عنو باٛنواز، فاللزـو واٛنواز حكماف شرعياف مرتتّباف على ذلك األمر االعتباري، واٜنكم 
رتتّبٌن على شرب اٝنمر وأنّو حراـ ال يصّنف موضوعو وال يقّسمو إذل أقساـ وال يغًّن حقيقتو بوجو، وىو نظًن اٜنرمة واٛنواز اٞن

ُب حّق السادل وجائز ُب حّق اٞنريض مثبًل مع أّّنما ال يغًّناف حقيقة اٝنمر بوجو وال يقّسماّنا إذل قسمٌن واقعاً، نعم اٜنكم 
احدة ومع باستمرار ذلك األمر االعتباري وبانقطاعو ٫نتلف ُنسب اختبلؼ اٞنوارد واألسباب، مثبًل حقيقة اٟنبة مع كوّنا و 

، وإذا كاف غًنىم فيحكم  عدـ التفات الواىب إذل شي ء إذا كاف موردىا من األقرباء اٞنعّّب عنهم بالرحم ٪نكم عليها باللزـو



عليها باٛنواز، كما أّف التمليك الواحد إذا كاف بلفظ اٞنصاٜنة يّتصف باللزـو شرعًا وإذا كاف بلفظ اٟنبة يّتصف باٛنواز 
 ٞنلك أمر واحد ال تعّدد فيو أبداً.وىكذا، وكيف كاف فا

ويشهد لو ما أفاده شيخنا األنصاري من أّف اللزـو واٛنواز لو كانا من خصوصيات اٞنلك فإّما أف يكوف ٔنصيص القدر 
اٞنشرتؾ بإحدى اٝنصوصيتٌن َنعل اٞنالك أو ُنكم الشارع، واألّوؿ يقتضي التفصيل ُنسب قصد اٞنالك اللزـو أو اٛنواز، 

هي البطبلف، إذ ال تأثًن لقصد اٞنالك ُب ذلك، والثاين يستلـز ٔنّلف العقد عن القصد، وىو أيضًا باطل. وىذا وىو بدي
 الكبلـ متٌن ال إشكاؿ فيو.

وبعبارة اخرى إّف القسم الثاين من استصحاب الكّلي متقّوـ بكوف اٜنادث مرّددًا بٌن حقيقتٌن شخصيتٌن أو نوعيتٌن أو 
 زائلة واالخرى باقية، وأمثلتو كثًنة: غًن٨نا تكوف إحدا٨نا

 منها: ما إذا شككنا ُب بقاء اٜنيواف الكّلي ُب الدار ألجل الشّك ُب أّف ما
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، فبل مانع حينئٍذ من استصحاب  حدث ُب ضمنو ىو زيد الذي نعلم ِنروجو بعد ساعة أو أنّو عمرو وىو يبقى إذل آخر اليـو
 اٛنامع بينهما.

ومنها: ما إذا شككنا ُب ارتفاع اٜندث بعد الوضوء ألجل الشّك ُب أّف اٜنادث ىو اٜندث األصغر لًنتفع بالوضوء أو أنّو 
 اٜندث األكّب ليبقى بعده.

ومنها: ما إذا شككنا ُب ارتفاع النجاسة بعد غسلها مرّة ألجل الشّك ُب أّّنا ٤ناسة دموية لرتتفع بعد غسلها مرّة أو أّّنا 
 سة بولية لئبّل ترتفع بالغسل مرّة.٤نا

وُب ٗنيع ذلك إذا شككنا ُب بقاء اٛنامع بٌن اٞنشكوكٌن ال مانع من استصحابو وترتيب آثاره، إاّلأّنك عرفت أّف الشّك ُب 
ٗنيعها ُب كوف اٜنادث ىو الطويل أو القصًن، و٨نا متبايناف ُب حّد نفسهما بل ُب حقيقتهما الصنفية أو النوعية ُنسب 

 اختبلؼ اٞنوارد.

وأّما إذا شككنا ُب أّف النجاسة الغائطية ترتفع بعد الغسل مرّة أو ال ترتفع مع العلم بأّف النجاسة غائطية، فبل مورد 
الستصحاب الكّلي أبداً، إذ ليس الشّك فيها ُب حدوث الفرد الطويل أو القصًن اٞنباين أحد٨نا لآلخر، بل نعلم بأّف اٜنادث 

معٌّن وإ٧ّنا نشّك ُب حكمو وأنّو ترتفع بالغسل مرّة أو ال ترتفع، وإ٧ّنا ٩نري االستصحاب الكّلي فيما إذا شككنا  ماذا وأنّو فرد
ُب أّف اٜنادث ىو النجاسة الدموية اٞنعلـو حكمها أو النجاسة البولية اليت نعلم ُنكمها أيضاً، وحينئذ ال مانع من 



اؿ فبل ٩نري إاّلاالستصحاب الشخصي، إذ الشّك إ٧ّنا ىو ُب بقاء الفرد اٞنعلـو استصحاب اٛنامع بينهما. وأّما ُب مثل اٞنث
 ٓنّققو وال شّك فيو ُب أمرين ٢نتلفٌن معلومٌن ُنسب اٜنكم.

واٞنقاـ من ذلك القبيل للعلم بأّف اٜنادث ىو اٞنلكية البيعية وإ٧ّنا نشّك ُب حكمها وأنّو اللزـو أو اٛنواز، فبل ترّدد فيو بٌن 
ن متباينٌن ليجري استصحاب الكّلي. نعم لو كّنا شاّكٌن ُب أّف اٞنلكية اٜنادثة ىل ىي اٞنلكية الناشئة عن الصلح اٞنعلومة فردي

، أو أّّنا اٞنلكية الناشئة عن اٟنبة احملكومة  ُنسب اٜنكم وىو اللزـو
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، وىذا ِنبلؼ اٞنقاـ وترّدد اٜنادث بٌن البقاء واالرتفاع ال يدرجو باٛنواز، ٞنا كاف مانع من جرياف استصحاب الكّلي حينئذ
ُب االستصحاب الكّلي لوجوده ُب ٗنيع موارد االستصحاب، ألّف الرتّدد والشّك ُب بقائو مقّوـ ٛنرياف االستصحاب ولواله ٞنا  

بات إذل الكّلي وىو كما ترى، ىذا كاف لو ٠ناؿ، ولكّنو غًن استصحاب الكّلي كما ال ٫نفى، وإاّل فًنجع ٗنيع االستصحا
 ٕناـ الكبلـ ُب اٞنقاـ األّوؿ.

وأّف االستصحاب على تقدير كونو كّليًا من أّي أقساـ االستصحابات الكّلية، وأّف االستصحاب ٩نري فيو  وأّما اٞنقاـ الثاين:
اين، ألّف الشّك فيو ُب حدوث الفرد أو ال ٩نري، فبل ينبغي االشكاؿ ُب أّف االستصحاب مع فرض كونو كّليًا من القسم الث

الطويل أو القصًن وىو اٞنلكية البلزمة الباقية بعد الفسخ أو اٞنلكية اٛنائزة اليت ترتفع بعده، واالستصحاب ٩نري ُب القسم 
 الثاين من أقساـ االستصحابات الكّلية كما ذكرناه ُب ١نّلو.

بأّف االستصحاب ُب القسم الثاين وإف كاف جاريًا إاّلأّف جريانو ُب  «ٔ»  وأورد عليو صاحب الكفاية ُب تعليقتو على اٞننت
خصوص اٞنقاـ خبلؼ مسلك الشيخ )قّدس سرّه( ألنّو ال يرى اعتبار االستصحاب ُب الشّك ُب اٞنقتضي، والشّك ُب اٞنقاـ 

 ه ىذا.ُب اقتضاء اٞنقتضي وأنّو يقتضي اٞنلكية الباقية بعد الفسخ أو اٞنلكية اليت ال تبقى بعد

 -من أّف معىن الشّك ُب اٞنقتضي على ما ىو ظاىر بعض كلمات الشيخ )قّدس سرّه( «ٕ»  ولكّنو مندفع ّنا ذكرناه ُب ١نّلو
ء مع قطع النظر عن حدوث أّي حادث ُب العادل ٣نّا ينقضي بنفسو ويزوؿ   أف يكوف الشي -وإف كاف أكثرىا غًن مبٌّن للمراد

  كما أفّ 

______________________________ 
 .ٖٔ( حاشية اٞنكاسب )اآلخوند(: ٔ)

 .ٕٚ(: ٛٗ)موسوعة اإلماـ اٝنوئي  ٖ( مصباح االصوؿ ٕ)
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مقابلو ما ال يزوؿ وال ينقضي ُب حّد نفسو إاّلُندوث حادث وطرّو مانع، فمن األّوؿ االجارة والزوجية االنقطاعية و٥نو٨نا 
ء ُب العادل لتصرـّ الزماف اٞنأخوذ فيهما، وىذا ِنبلؼ الزوجية الدائمية أو  قطع النظر عن حدوث شيلزواٟنما ُب نفسهما مع 

اٞنلكية اٜناصلة بالبيع و٥نوه ألّّنما يبقياف ما داـ دل ٬ننع عنهما مانع، وعليو فالشّك ُب اٞنقاـ شّك ُب الرافع وليس من قبيل 
 لبيع ُب حّد نفسها لوال ما يرفعها كما ال ٫نفى، ىذا كّلو.الشّك ُب اٞنقتضي، لبقاء اٞنلكية اٜناصلة با

 نعم، يبقى إشكاالف ُب جرياف القسم الثاين من استصحاب الكّلي:

أنّو يعتّب ُب جرياف االستصحاب آّناد القضّيتٌن اٞنتيّقنة واٞنشكوكة، وأف يتعّلق الشّك بعٌن ما يتعّلق بو اليقٌن، وىذا  أحد٨نا:
ابات الشخصية متحّقق كما إذا شككنا ُب بقاء زيد وعدمو فاّف الشّك فيو ُب حياة زيد اليت كاف تعّلق هبا اٞنعىن ُب االستصح

اليقٌن ولكّنو مفقود ُب القسم الثاين من االستصحابات الكّلية، ألّف الشك ُب البقاء تعّلق بالفرد الطويل واليقٌن باٜندوث 
 مشكوؾ البقاء غًن متيّقن اٜندوث.تعّلق بالفرد اٞنرّدد بٌن الطويل والقصًن، ف

واٛنواب أّف اليقٌن إ٧ّنا تعّلق باٛنامع بٌن الفردين وىذا اٛنامع بعينو مشكوؾ البقاء، فآّندت القضيتاف. فمثبًل قبل غسل 
ا ال إشكاؿ فيو الثوب مرّة كّنا عاٞنٌن بنجاستو وإف دل ندر باصابة البوؿ أو الدـ عليو، إاّلأّف ٤ناستو اٛنامعة بينهما معلومة و٣نّ 

وبعد ما غسلناه مرّة واحدة نشك ُب بقاء تلك النجاسة اٞنتيّقنة فنستصحبها ال ١نالة فالقضية اٞنتيّقنة مّتحدة مع القضية 
 اٞنشكوكة وال مانع عن جريانو من ىذه اٛنهة.

وذلك ألّف الشّك ُب بقاء أّف القضيتٌن وإف كانتا متحدتٌن إاّلأّف ىناؾ أصل حاكم على استصحاب الكّلي،  وثانيهما:
الكّلي وعدمو بعد غسل الثوب مرّة مسّبب عن الشّك ُب حدوث الفرد الطويل، إذ لو كّنا قطعنا بعدـ حدوثو ٞنا كّنا نشّك 

  ُب ارتفاع الكّلي للقطع بزواؿ الفرد القصًن، فالشّك ُب بقائو ناٍش عن الشّك ُب
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 دـ حدوث الفرد الطويل، وَنرياف األصل ُب الشّك السبيب يرتفع الشّك اٞنسّبيب باٜنكومة.حدوث الطويل واألصل ع

بأجوبة متعّددة ونذكر واحداً منها ُب اٞنقاـ: وىو أّف الشّك ُب بقاء الكّلي وعدمو مسّبب عن الشّك ُب أّف   واجيب عن ذلك
بًا عن الشّك ُب حدوث الفرد الطويل لًنتفع باالستصحاب، اٜنادث ىو الفرد الطويل أو الفرد القصًن، وليس الشّك فيو مسبّ 

بل الشّك فيو ناٍش عن الشّك ُب أّف اٜنادث أيّهما وجرياف استصحاب العدـ األزرل ُب أحد٨نا معارض َنريانو ُب اآلخر، فبل 



صاري )قّدس سرّه( كما ستقف أصل حاكم ُب البٌن. وإ٧ّنا تعّرضنا ٟنذين االشكالٌن ُب اٞنقاـ توضيحًا ٞنا أفاده شيخنا األن
 عليو إف شاء اللهو. و٣نّا ذكرناه ُب اٞنقاـ يّتضح اٜناؿ ُب:

وأنّو إذا شككنا ُب أّف االستصحاب ُب اٞنقاـ شخصي أو كّلي، بعد البناء على عدـ جرياف االستصحاب ُب  اٞنقاـ الثالث:
ُب اٞننع عن جرياف االستصحابات الكّلية إف كاف ىو  الكّليات فهل ٩نري األصل ُب اٞنقاـ أو ال ٩نري، وذلك ألّف الوجو

االشكاؿ الثاين من االشكالٌن اٞنتقّدمٌن الذي ١نّصلو إبداء اٞنانع واٞنزاحم ٛنرياف االستصحاب ُب الكّلي وىو االستصحاب 
و شخصي أو كّلي، اٜناكم على استصحابو مع تسليم ٕنامية موضوعو ومقتضيو، فاالستصحاب جاٍر ُب اٞنقاـ مع الشّك ُب أنّ 

لعدـ إحراز اٞنانع واٜناكم على ذلك االستصحاب، ألنّو إ٧ّنا ينشأ فيما إذا كاف االستصحاب كّليًا دوف ما إذا كاف شخصياً 
وّنا أنّا نشّك ُب أنّو كّلي أو شخصي فنشّك ُب وجود اٞنزاحم وعدمو، فبل يبقى مانع عن إجراء األصل ُب اٞنقاـ، لوضوح أّف 

ا يتحّقق بعد ما وصل إذل اٞنكّلف، وقبلو ال ٬نكن أف يكوف مانعًا بوجوده الواقعي عن جرياف األصل احملكـو ُب اٜناكم إ٧نّ 
 اٜنكومة الظاىرية حّّت يقاؿ إنّا ٥نتمل وجود اٞنانع واقعاً فبل ٩نري االستصحاب.

  وأّما إذا كاف الوجو ُب اٞننع عن جرياف االستصحاب ىو االشكاؿ األّوؿ
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الذي يرجع ١نّصلو إذل عدـ ٓنّقق موضوع لبلستصحاب وعدـ آّناد القضيتٌن، فبل ٬نكن جرياف االستصحاب مع الشّك ُب 
أنّو شخصي أو كّلي لعدـ إحراز موضوع االستصحاب حينئٍذ، ألّف موضوعو إ٧ّنا يتحّقق ُب فرض كوف االستصحاب 

ال »ّلي حسب الفرض فبل ٪نرز موضوع االستصحاب، فيكوف التمّسك ُنديث شخصياً، وحيث دل ٪نرز أنّو شخصي أو ك
 من التمّسك بالعاـ ُب الشبهة اٞنصداقية.« تنقض اليقٌن بالشكّ 

إ٧ّنا ىو اإلشكاؿ  «ٔ»  والظاىر أّف نظر شيخنا األنصاري ُب قولو أنّو يكفي ُب االستصحاب الشّك ُب أنّو كّلي أو شخصي
 الثاين دوف األّوؿ، ىذا.

بتوجيو آخر: وىو أّف اٞننع عن جرياف استصحاب الكّلي ليس من جهة ورود  «ٕ» وقد وّجهو شيخنا االستاذ )قّدس سرّه(
٢نّصص لفظي لعمـو ال تنقض اليقٌن بالشك، وإ٧ّنا ىو من جهة اٞنخّصص العقلي والليّب نظًن وجود أصل حاكم على 

بو أو عدـ آّناد القضية اٞنتيّقنة واٞنشكوكة، وُب اٞنقاـ نشّك ُب أنّو استصحاب كّلي أو شخصي والزمو الشّك ُب أّف استصحا
اٞنورد من أفراد اٞنخّصص الليّب كما إذا كاف االستصحاب كّليًا بناًء على خروجو عن عمـو ال تنقض لّباً، أو من أفراد العاـ  

وموردًا لعمـو ال تنقض، فاجراء االستصحاب ٕنّسكًا بالعاـ وإف كاف ٕنّسكًا بالعاـ ُب كما إذا كاف االستصحاب شخصيًا 
أف اٞنخّصص إذا كاف لّبيًا ال مانع من الرجوع فيو إذل عمـو العاـ وال ١نذور ُب  «ٖ»  الشبهة اٞنصداقية، إاّلأنّا بّينا ُب ١نّلو

  ص لبّياً، وألجل ذلك بىنالتمّسك بعمومو ُب الشبهات اٞنصداقية عند ما كاف اٞنخصّ 



______________________________ 
 .ٕ٘: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 .ٓ٘ٔ -ٜٗٔ: ٔ( منية الطالب ٕ)

 .ٖٛ٘(: ٙٗ)موسوعة اإلماـ اٝنوئي  ٗ( ١ناضرات ُب اصوؿ الفقو ٖ)
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شخصي أو كّلي اٞنبلـز للشّك ُب أّف اٞنقاـ من  شيخنا األنصاري على صّحة جرياف االستصحاب ُب اٞنقاـ مع الشّك ُب أنّو
ـّ، ىذا.  أفراد اٞنخّصص أو العا

من أّف ٗنيع اٞنخّصصات اللّبية ليس كما أفاده ٣نّا ٩نوز التمّسك فيها  «ٔ»  وال ٫نفى عليك أنّو مضافًا إذل ما ذكرناه ُب ١نّلو
لى تقدير تسليم جواز التمّسك بالعمومات ُب الشبهات بالعمـو وإ٧ّنا ٫نتّص ببعضها كما ذكرناه ىناؾ، يرد عليو أنّو ع

اٞنصداقية فيما إذا كاف اٞنخصص لّبيًا مطلقاً، ال ٬نكن اإلذعاف ّنا أفاده ُب اٞنقاـ، وذلك ألّف التمّسك بالعمومات ُب 
طباؽ عنواف اٞنخّصص الشبهات اٞنصداقية ُب اٞنخصصات اللّبية إ٧ّنا ىو مع إحراز موضوع العاـ على ٥نو القطع والشّك ُب إن

عند الشك ُب إ٬ناف واحد منهم، فاّف كونو من بين امّية ١نرز  «ٕ» «لعن اللهو بين امّية قاطبة»عليو نظًن التمّسك بعمـو 
بالوجداف وإف شك ُب إ٬نانو وعدمو، ومعو يصّح التمّسك بالعمـو ألّف اٞنخّصص ليّب، وأّما مع الشك ُب ٓنّقق اٞنوضوع للعاـ  

وإثبات « لعن اللهو بين امّية قاطبة»شككنا ُب أّف رجبًل من بين امّية أو من غًنىم فبل معىن ألف يتمّسك فيو بعمـو كما إذا 
 جواز لعنو، وىو واضح.

واألمر ُب اٞنقاـ كذلك، فاّف الوجو ُب اٞننع عن جرياف االستصحابات الكّلية إذا كاف عبارة عن الوجو األّوؿ أعين عدـ آّناد 
ُب اٞنقاـ من جهة عدـ إحراز موضوعو عند الشّك « ال تنقض اليقٌن»اٞنتيّقنة واٞنشكوكة، فبل ٬نكن التمّسك بعمـو القضية 

ُب أنّو كّلي أو شخصي، ألّف اٞنفروض أنّو إذا كاف كّليًا ال موضوع لو لعدـ آّناد القضيتٌن، وعلى تقدير كونو شخصياً 
نّو كّلي أو شخصي فنشك ُب أّف موضوعو موجود أو غًن متحّقق، ومع الشّك ُب فموضوعو معلـو و١نرز، وّنا أنّا نشك ُب أ

 وجود

______________________________ 
 .ٖٛ٘(: ٙٗ)موسوعة اإلماـ اٝنوئي  ٗ( ١ناضرات ُب اصوؿ الفقو ٔ)

 .ٕٜٕ: ٜٛ، وراجع البحار ٙٚٔ( كامل الزيارات: ٕ)
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يتمّسك بعمومو ولو كاف اٞنخّصص لّبياً، وىو نظًن التمسك بالعمـو مع الشّك ُب أنّو من بين امّية أو اٞنوضوع للعاـ كيف 
 من غًنىم.

 فتحّصل: أّف ما أفاده ُب اٞنقاـ ال ٬نكن توجيو كبلـ شيخنا األنصاري بو وإ٧ّنا الصحيح ما ذكرناه ُب وجهو، ىذا.

أفاد بعد ذلك أّف األصل ُب كّل عقد وقع ُب اٝنارج وشككنا ُب أنّو من القسم  «ٔ» ٍّب إّف شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
البلـز أو اٛنائز أف يكوف الزماً، وعليو إذا اختلف اٞنتعاقداف ُب مورد واّدعى أحد٨نا أنّو عقد الـز وقاؿ اآلخر بل ىو عقد 

، ولكن مّدعي اٛنواز ىو اٞنّدعي جائز، فيكوف القوؿ قوؿ مّدعي اللزـو ألنّو منكر لتطابق قولو لؤلصل أع ين أصالة اللزـو
ٞنخالفة قولو لؤلصل، وألنّو لو ترؾ تُرؾ كما ىو أحد تعريفات اٞنّدعي. ٍّب أفاد أنّو إذا كاف مصّب النزاع غًن عنواين اللزـو 

 ، واآلخر قاؿ إّّنا ىبة فاٞنلك واٛنواز بل ملزومهما، كما إذا اّدعى أحد٨نا أّف اٞنعاملة الواقعة على اٞناؿ صلح فهو ملك الـز
جائز، احتمل التداعي والتحالف بينهما الّدعاء كل واحد منهما أمرًا ٢نالفًا لؤلصل، ألّف األصل عدـ كوّنا صلحًا كما أّف 

 األصل عدـ كوّنا ىبة، ىذا.

اعي ُب الصورة اٞنذكورة أبداً، وال ٫نفى عليك أّف ىذا الكبلـ وإف كاف خارجًا عن اٞنقاـ إاّلأنّو نقوؿ ملّخصاً: ال وجو للتد
وذلك ألّف اٞنناط ُب تعيٌن اٞنّدعي واٞننكر إ٧ّنا ىي األغراض اليت ىي مورد النزاع، ال مطلق مصّب الدعوى وإف دل يكوف مورداً 

راً من اٞنرت نظًن ما إذا ضّم إذل دعوى ملكية الدار دعواه كوف بّر إفريقيا كذا مقدا «ٕ» للنزاع، وىو كما أفاده شيخنا االستاذ
 والسعة، فانّو ال يكاد

______________________________ 
 .ٖ٘: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 .ٕ٘ٔ: ٔ( منية الطالب ٕ)
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يفيد من جهة أنّو ال أثر لو أبداً. وُب اٞنقاـ أيضًا مع قطع النظر عن اللزـو واٛنواز ال أثر ٝنصوص الصلح واٟنبة، وإذا كاف 
اط واٞندار على اآلثار واألغراض فبلبّد من ٜناظ تلك اآلثار، وعليو فأحد٨نا يّدعي اللزـو وىو منكر واآلخر يّدعي اٛنواز اٞنن

 وىو مدّع، وقد عرفت أّف قوؿ مّدعي اللزـو مقّدـ، ىذا.



ارضٌن ُب اٞنقاـ أعين أصالة ٍّب لو سّلم أّف اٞنناط مصّب الدعوى فاألصل مع مّدعي اللزـو أيضاً، وذلك ألّف األصلٌن غًن متع
عدـ كوّنا صلحًا وأصالة عدـ كوّنا ىبة، لعدـ جرياف االوذل منهما، إذ ال أثر يرتّتب عليها، فاّف جواز الرجوع ُب اٞنلك من 
آثار كوف العقد ىبة وليس من آثار عدـ كونو صلحاً، نعم أصالة عدـ كونو صلحًا يقتضي عدـ كوف اٞنلك من االبتداء 

 الزماً.

وبعبارة اخرى: أّّنا تقتضي عدـ ٓنّقق اٞنلك البلـز من االبتداء وىو خارج عن ١نّل ُنثنا، فاّف اٞنفروض أّف اٞنلكية متحّققة 
قبل رجوعو قطعًا والشك ُب جواز رجوعو ُب اٞنلك اٞنتحّقق، وقد عرفت أّف جواز الرجوع ُب اٞنلك اٞنتحّقق من آثار كوف 

ونو صلحًا إاّلعلى ٥نو األصل اٞنثبت وترتيب كونو ىبة على أصالة عدـ كونو صلحاً، وعليو العقد ىبة وليس من آثار عدـ ك
فبل ٠نرى ألصالة عدـ كوف العقد صلحاً، فيكوف استصحاب عدـ كونو ىبة جاريًا ببل معارض ويرتّتب عليو اللزـو وعدـ 

ِنبلؼ مّدعي اٛنواز فانّو ىو اٞنّدعي إذ ال أصل  جواز الرجوع ُب اٞنلك، فيكوف مّدعي اللزـو منكرًا ٞنطابقة دعواه لؤلصل
 موافق لو، فيكوف قوؿ مّدعي اللزـو متقّدماً.

فتحّصل: أّف مّدعي اللزـو يقّدـ قولو بلحاظ مصّب الدعوى أيضاً. مضافًا إذل ما عرفتو من أّف اٞننازعات إ٧ّنا ىي بلحاظ 
 طعاً.اآلثار ال ُنسب األلفاظ اٞنؤّدية ٟنا وال خصوصية للفظ ق

 ٗٓٔ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

قد تعّرض إذل استصحاب علقة اٞنالك األّوؿ الثابتة قبل وقوع اٞنعاملة الثبات صّحة رجوعو  «ٔ» ٍّب إّف الشيخ )قّدس سرّه(
بلمو لوضوح ضعفو وظهور وىنو، حيث إّف اٞنراد بالعلقة ُب ك «ٕ»  وكوف العقد جائزاً، ولكّنو )قّدس اللهو نفسو( دل ٩نب عنو

ريد إف كاف ىو العلقة اٞنلكية الثابتة على اٞناؿ قبل وقوع اٞنعاملة، ففيو أّّنا مرتفعة قطعاً للعلم بارتفاعها باٞنعاطاة والبيع، وإف ا
هبا جواز الرجوع فهي ليست متيّقنة كي تستصحب، اللهّم إاّلأف يستصحب كّلي العلقة وىو من القسم الثالث من 

 قائل َنريانو فيما نعلم. استصحاب الكّلي الذي ال

فتحّصل من ٗنيع ما تلوناه عليك: أّف األصل ُب ٗنيع اٞنعامبلت والعقود اللزـو ّنقتضى االستصحاب اٞنتقّدـ، وال مانع من 
جريانو ُب اٞنقاـ بوجو إاّلما أشرنا إليو من عدـ جرياف االستصحاب ُب األحكاـ الكّلية ألجل اٞنعارضة، ومع قطع النظر عنو 

 مانع من جريانو أبداً.ال 

بتقريب أّف نفوذ  «ٖ» «الناس مسّلطوف على أمواٟنم»قولو )صّلى اللهو عليو وآلو(  الثاين ٣نّا استدّؿ بو على اللزـو ُب اٞنقاـ:
 الفسخ وجوازه مناٍؼ للسلطنة اٞنطلقة على اٞناؿ، فاّف من آثارىا أف ال يزوؿ سلطنتو بفسخ البائع أو اٞنشرتي ىذا.

  تو٨ّناً ُب اٞنقاـ وىو أّف كونو مااًل لو بعد الفسخ غًن معلـو «ٗ»  ذكر الشيخٍبّ 



______________________________ 
 .ٔ٘: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 َب ُنث أدلّة لزـو اٞنعامبلت. ٕٕ: ٘( بل أجاب عنو َب ُنث اٝنيارات من اٞنكاسب ٕ)

 .ٕٕٚ: ٕ، ُنار األنوار ٜٗح  ٕٛٓ: ٖ( عوارل الآلرل ٖ)

 .ٖ٘: ٖ( اٞنكاسب ٗ)

 ٘ٓٔ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

 والرواية دّلت على إثبات السلطنة لكّل إنساف على مالو ال على ماؿ غًنه.

وأجاب عنو: بأّف االستدالؿ إ٧ّنا ىو بالنسبة إذل قبل الفسخ والرجوع، وأّف نفوذ الفسخ وإرجاع ماؿ الغًن بدوف رضاه مناٍؼ 
 لسلطنتو اٞنطلقة.

وإف كاف متينًا إاّلأنّو مع ذلك ال ٬نكن االستدالؿ باٜنديث لضعف سنده أّواًل وعدـ داللتو ثانياً، وذلك ٞنا تقّدـ وىذا الدفع 
من أنّو ناظر إذل جهة سلطنة اٞنالك وأّّنا تاّمة، فتجوز لو التصرفات اليت ثبتت مشروعيتها من دوف توّقف على إذف الغًن أو 

بيع الزوجة بإذف زوجها فنتمّسك باٜنديث ُب رفعو، وأّما إعداـ السلطنة أو إبقاؤىا فبل إجازتو، فإذا احتمل اشرتاط صّحة 
٬نكن استفادهتما منو أبدًا ولذا أشكلوا على من ٕنّسك باٜنديث لنفوذ االعراض وزواؿ السلطنة بو، بل لو دل يثبت صّحة 

طنة وإزالة ٟنا، وقد ذكرنا أّف اٜنديث ناظر إذل استقبلؿ البيع بأدلّتها دل نكن ٥نكم بصّحتو هبذه الرواية، ألنّو إعداـ للسل
 اٞنالك فيما لو السلطنة، وأّما جواز إزالتها وعدمو فبل، فاٜنديث أجنيب عن اٞنّدعى.

فبل ٩نوز ٕنّلك اٞناؿ اٞنأخوذ باٞنعاطاة بالفسخ ألنّو  «ٔ» «ال ٪نّل ماؿ امرئ إاّلبطيب نفسو»قولو )عليو السبلـ(  الثالث:
 بغًن إذنو وىو حراـ، والتوّىم اٞنتقّدـ جاٍر ُب اٞنقاـ ومندفع ّنا أشرنا إليو، ىذا.

ـّ أيضاً، ٞنا ذكرناه من أّف اٜنّل لغة ّنعىن اإلرساؿ ُب قباؿ اٜنرمة اليت ىي ّنعىن اٞننع، فإذا  «ٕ»  ولكن االستدالؿ بو غًن تا
اسندا إذل االمور االعتبارية كالبيع استفيد منهما اٜنكم الوضعي وإذا اسندا إذل األفعاؿ اٝنارجية أو األعياف كالشرب واٞناء 
استفيد منهما اٜنكم التكليفي، وّنا أّف اٜنّلية ُب اٜنديث اسندت إذل اٞناؿ فبل ١ناؿ تدّؿ على اٜنكم التكليفي، فمعىن 

  التصرؼ اٜنديث أنّو ال ٩نوز تكليفاً 



______________________________ 
 )باختبلؼ يسًن(. ٔح  ٖٔ/ أبواب مكاف اٞنصّلى ب ٕٓٔ: ٘( الوسائل ٔ)
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ي ُب ماؿ الغًن ّنا يناسبو من أكل أو شرب أو لبس وىكذا. فاٜنديث ال يدّؿ على اٜنكم الوضعي، إذ استفادة اٜنكم الوضع
على ذلك ٪نتاج إذل مؤونة زائدة على االضمار أو اجملاز ُب اٜنذؼ الذي البّد من أحد٨نا. بل اٜنديث ال يشمل االنشائيات 
أصبًل حّّت بالنسبة إذل اٜنكم التكليفي، ألّف نفس االنشاء واللفظ غًن ١نرـّ قطعاً، ألنّو ليس تصّرفًا ُب ماؿ الغًن، واالمضاء 

  ٪نـر عليو.ليس فعبًل للمكّلف حّّت 

وال بأس بالتمّسك هبا ُب اٞنقاـ،  «ٔ» «اَلتَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَػْيَنُكْم بِاْلَباِطِل إاّلَأْف َتُكوَف ِْنَارًَة َعْن تَػرَاضٍ »  قولو تعاذل الرابع:
بتقريب أّف اٞنراد باألكل على ما تقّدـ ىو التمّلك، فمعىن اآلية ال تتمّلكوا أمواؿ الناس إاّلبالتجارة عن تراٍض، ومن الظاىر 

ظاىر بأف أّف التمّلك بالرجوع ليس منها. وال يفرؽ ُب صّحة االستدالؿ باآلية بٌن أف يكوف االستثناء مّتصبًل كما ىو ال
يكوف الباطل عّلة فيكوف معىن اآلية ال تتمّلكوا أمواؿ الناس بسبب من األسباب فإنّو باطل إاّلأف يكوف ْنارة عن تراٍض، 

والظاىر سقوط كلمة « أّف التوّىم اٞنتقّدـ جاٍر ىنا»قيداً. وُب بعض النسخ: « بالباطل»وبٌن أف يكوف منقطعًا بأف يكوف 
ألّف اٞنوضوع للجواز ُب ىذه اآلية ىو ٕنّلك ماؿ الغًن ال نفس ماؿ الغًن حّّت يقاؿ إنّو غًن « ىنا غًن جارٍ »والصحيح « غًن»

 ١نرز بعد الرجوع. ىذا ُب االستدالؿ بذيل اآلية أعين اٞنستثىن.

لة عرفاً، ومن واستدّؿ الشيخ )قّدس سرّه( بصدر اآلية أيضاً، بدعوى أّف معناه النهي عن ٕنّلك أمواؿ الناس باألسباب الباط
 الواضح أّف التمّلك بالرجوع ُب اٞنعاطاة ٕنّلك بالباطل عرفاً.

  وفيو: أّف االستدالؿ مبين على أف يكوف اٞنراد بالباطل ىو الباطل العرُب كي

______________________________ 
 .ٜٕ: ٗ( سورة النساء ٔ)
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لرجوع باطل عرُب، ولكّنو فاسد، فإّف الباطل كسائر األلفاظ ظاىر ُب الباطل الواقعي، فإذا يصّح دعوى إحراز أّف التمّلك با
شّك ُب مورد أنّو من الباطل أو اٜنّق كما ُب اٞنقاـ أعين الرجوع بعد اٞنعاطاة، ال ٩نوز التمّسك باآلية، ألنّو ٕنّسك ُب الشبهة 

 اٞنصداقية.

وىذه اآلية اٞنباركة ظاىرة بداللتها اٞنطابقية ُب أّف العقود الزمة، ٞنا ذكرناه غًن مرة  «ٔ» «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  قولو تعاذل اٝنامس:
ء إذل آخره، فأوفوا بالعقود معناه أوصلوىا إذل آخرىا فبل تفسخوىا وال ترجعوا فيها  من أف معىن الوفاء االّناء وإيصاؿ الشي

وعدـ انفساخها بالرجوع، إذ ال ٓنتمل اٜنرمة التكليفية للفسخ والرجوع. وتوىم أّف اٞنعاطاة ليست فيكوف إرشادًا إذل لزومها 
بعقد، مندفع بأّف العقد عبارة عن تعاقد االلتزامٌن وربط أحد٨نا باآلخر وعقده بو، وال يشرتط فيو اللفظ بوجو، فاٞنعاطاة عقد 

 غًن لفظي ومقتضى اآلية لزومها.

، فإّف الشرط لغة «ٕ» «اٞنؤمنوف عند شروطهم إاّلما خالف كتاب اللهو وسّنة نبّيو»عّدة روايات من أّف  ما ورد ُب السادس:
 مطلق االلتزاـ فيشمل اٞنعامبلت الفعلية.

ء آخر من عقد و٥نوه، ولذا ترى استهجاف  وفيو: أّف الشرط لغة ليس ّنعىن مطلق االلتزاـ بل خصوص االلتزاـ اٞنربوط بشي
ى العقود كالبيع واٟنبة وعليو فبل يشمل اٞنعاطاة كما ال يشمل الشروط االبتدائية، فيكوف خروجها من اٜنديث إطبلقو عل

بالتخّصص ال بالتخصيص، ىذه ىي األدلة العامة الدالة على لزـو ٗنيع اٞنعامبلت بيعاً كاف أو غًنه، وقد عرفت أّف الصحيح 
 منها أمراف: أحد٨نا ٗنلة

______________________________ 
 .ٔ: ٘( سورة اٞنائدة ٔ)
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 .«ٕ» «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ » . وثانيهما: اآلية اٞنتقدمة«ٔ»  اخل «اَلتَْأُكُلوا أَْمَواَلُكمْ »  اٞنستثىن منو ُب قولو تعاذل

وال ينبغي  «ٖ» «البّيعاف باٝنيار ما دل يفرتقا فاذا افرتقا وجب البيع»من األدلة: ىو ما ٫نتص بالبيع أعين قولو   السابع
ال  االشكاؿ ُب أّف اٞنعاطاة بيع، ألنو ليس إاّل االعتبار اٞنّبز ّنّبز ما فعبًل كاف أو لفظاً، وعليو فاذا افرتؽ اٞنتعاطياف ٩نب البيع

من االٗناع على عدـ كوف اٞنعاطاة بيعًا فقد عرفت سابقاً أنو ١نموؿ على نفي اٞنلك  «ٗ» صاحب الغنية١نالة. وأّما ما عن 



أو على نفي لزومها، إذ ال معىن لبلٗناع التعّبدي ُب اٞنفاىيم اللغوية كمعىن البيع و٥نوه، واالٗناع التعّبدي إ٧نا يعقل ُب االمور 
 التعّبدية كما ال ٫نفى.

 يع ذلك: أّف األقوى من ىذه األقواؿ السّتة ىو أّف اٞنعاطاة تفيد اٞنلك البلـز كاٞنعامبلت اللفظية.فاٞنتحّصل من ٗن

 بقي ىناؾ االٗناع والشهرة القائماف على عدـ اللزـو ُب اٞنعاطاة.

حّت مثل احملّقق فأّما الشهرة على عدـ اللزـو فهي غًن قابلة لبلنكار، الشتهار عدـ اللزـو ُب اٞنعاطاة ُب ألسنة األصحاب 
القائل باٞنلك اٞنتزلزؿ إاّل أنو ال اعتبار للشهرة الفتوائية عندنا، ولو كانت معتّبة للـز االلتزاـ بعدـ إفادة اٞنعاطاة  «٘»  الثاين

ض أّنا اٞنلك من رأس، النعقاد الشهرة بينهم فيما قبل زماف احملّقق الثاين. على أّّنا تفيد االباحة دوف اٞنلك، مع أّف اٞنفرو 
  مفيدة للملك ال ١نالة والكبلـ ُب أنّو

______________________________ 
 .ٜٕ: ٗ( النساء ٔ)

 .ٔ: ٘( اٞنائدة ٕ)

 .ٔ/ أبواب اٝنيار ب ٘: ٛٔ( الوسائل ٖ)

 .ٕٗٔ( الغنية: ٗ)

 .ٛ٘: ٗ( جامع اٞنقاصد ٘)

 ٜٓٔ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

.  الـز أو غًن الـز

منو على طريقة اٞنتأخرين ُنيث يوجب القطع برأي اإلماـ )عليو السبلـ( غًن حاصل لنا، وأّما على وأّما االٗناع فاحملّصل 
طريقة اللطف فهو على تقدير ٓنّققو ال ٬نكن استكشاؼ رأي اٞنعصـو بو، لبطبلف أساسو. وأّما على طريقة الدخوليٌن فبل 

ز كما ىو ظاىر، وعليو فبل يبقى إشكاؿ ُب أّّنا تفيد اٞنلك البلـز نعلم بدخوؿ االماـ ُب ٗنلة اٞنفتٌن بأّّنا تفيد اٞنلك اٛنائ
 ولو كاف على خبلؼ الشهرة بٌن األصحاب.



من أّف البيع اللفظي كاف متعارفًا ُب زماّنم )عليهم السبلـ( وأّف السًنة  «ٔ» وأّما ما أفاده شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
وأّّنم ينكروف على البائع إذا دل يقبل ما باعو باٞنعاطاة، فمندفع بأّف اٞنراد ليس  جرت على جواز رّد اٞناؿ اٞنأخوذ باٞنعاطاة

ٔنصيص البيع ُب زماّنم ِنصوص البيع اٞنعاطاٌب بل نسّلم أّف كبًل من اللفظي واٞنعاطاٌب كاف جاريًا ُب زماّنم، وتعارؼ 
 السبلـ( أيضاً. اللفظي منهما ال يضرّنا بعد وجود اٞنعاطاٌب منهما ُب زماّنم )عليهم

وأما مسألة السًنة اليت اّدعاىا )قّدس سرّه( على جواز اٞنعاطاة فاف أراد هبا السًنة العقبلئية فهي ٣نّا ال أساس ٟنا، ألّّنم كما 
ًنة اٞنتشّرعية أشرنا إليو سابقًا كانوا يعاملوف باٞنعاطاة دائمًا ُب االمور اليسًنة واٝنطًنة وال يروّنا جائزة أبداً. وإف أراد هبا الس

فبل ٬نكن االعتماد عليها، ألّّنا ليست مّتصلة بزماف اٞنعصـو )عليو السبلـ(، بل ىي ناشئة من فتاوى مراجع التقليد، وال 
يكشف ذلك عن رأي اٞنعصـو )عليو السبلـ(. فاٞنتحّصل أّف اٞنعاطاة تفيد اٞنلك البلـز كالبيع اللفظي ويساعدنا على ذلك 

 ه( عن الشهيد )قّدس سرّه( من استحسانو ذلك لو دل يقم على خبلفو اٗناع، ىذا.ما نقلو )قّدس سرّ 

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٜ٘: ٖاٞنكاسب 

 ٓٔٔ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

: أنّو يظهر  «ٔ» ٍب إنّو ذكر شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( ذلك من بعد بياف االٗناع اٞندعى على عدـ إفادة اٞنعاطاة اللزـو
 غًن واحد من األخبار، بل يظهر منها أّف إ٩ناب البيع باللفظ دوف ٠نّرد التعاطي كاف متعارفاً بٌن أىل السوؽ والتّجار.

، واٞنراد باألخبار لعّلو اٝنّب «ٕ»  وقد ذكر السّيد )قّدس سرّه( ُب حاشيتو : أّف اٞنراد باٞنشار إليو بذلك اعتبار اللفظ ُب اللزـو
، و٪نتمل إرادة األخبار اليت سينقلها واليت ورد ُب «ٗ»  واٝنّب الوارد ُب شراء أطناف من القصب «ٖ»  اء اٞنصحفالوارد ُب شر 

، وال وجو حينئذ للرتّقي «. إ٧ّنا ٪نّلل الكبلـ و٪نرـّ الكبلـ»بعضها  وفيو: أنّو ال ظهور ٟنذه األخبار ُب اعتبار اللفظ ُب اللزـو
، فإّف تعارؼ البيع اللفظي بٌن التّجار ال «إ٩ناب البيع باللفظ كاف متعارفاً بٌن أىل السوؽ والتجاربل يظهر منها أّف »بقولو 

أي اعتبار اللفظ  -ء بعد ظهور األخبار ُب اعتبار اللفظ ُب اللزـو ليرتّقى منو إليو، وال وجو أيضًا لتمّسكو لذلك يسوى بشي
ناقشة بعد ظهور األخبار ُب ذلك. إذف من احملتمل قريباً أف يكوف اٞنشار إليو  بالشهرة واإلٗناع مع ما فيهما من اٞن -ُب اللزـو

 كوف اللفظ قرينة على قصد التمليك بالتقابض الذي ذكره قبل ىذه العبارة.

______________________________ 
(ٔ) 



 نفس اٞنصدر السابق.

 .ٗٚ( حاشية اٞنكاسب )اليزدي(: ٕ)

سألتو عن بيع اٞنصاحف وشرائها، قاؿ )عليو السبلـ(: ال تشرت كتاب »عبداللهو )عليو السبلـ( قاؿ: ( عن ٚناعة، عن أيب ٖ)
/ أبواب ما ٛ٘ٔ: ٚٔالوسائل « اللهو عّزوجّل، ولكن اشرت اٜنديد والورؽ والدفّتٌن وقل: اشرتيت منك ىذا بكذا وكذا

 .ٖٔيكتسب بو ب 

قصب ُب أنبار بعضو على  ُب رجل اشرتى من رجل عشرة آالؼ طن»ـ( ( عن العجلي، عن أيب عبداللهو )عليو السبلٗ)
بعض من أٗنة واحدة، واألنبار فيو ثبلثوف ألف طن، فقاؿ البائع: قد بعتك من ىذا القصب عشرة آالؼ طن، فقاؿ 

 .ٔح  ٜٔ/ أبواب عقد البيع وشروطو ب ٖ٘ٙ: ٚٔالوسائل ...« اٞنشرتي قد قبلت واشرتيت ورضيت 

 ٔٔٔ، ص: ٔ ، جمكاسب البيع

  ُنث ُب قولو

 «إ٧ّنا ٪نّلل الكبلـ و٪نرـّ الكبلـ» )عليو السبلـ(

الذي استدّؿ بو تارًة على عدـ إفادة اٞنعاطاة إباحة « إ٧ّنا ٪نّلل الكبلـ و٪نرـّ الكبلـ»بقي الكبلـ ُب قولو )عليو السبلـ(: 
 .«ٔ»  على صّحة مطلق البيع كما صنعو ُب الرياضالتصّرؼ واخرى على عدـ إفادهتا اللزـو ٗنعاً بينو وبٌن ما دّؿ 

فنقوؿ: وردت ىذه الفقرة ُب رواية واحدة وىي رواية ابن ٤نيح على ما ُب الكاُب أو ابن اٜنّجاج على ما ُب الواُب، قاؿ: 
 قلت أليب عبداللهو )عليو السبلـ(:»

إف شاء أخذ وإف شاء ترؾ؟ قلت: بلى، قاؿ: ال  الرجل ٩نيئين ويقوؿ اشرت رل ىذا الثوب وارُنك كذا وكذا، فقاؿ: أليس
 .«ٕ» «بأس، إ٧ّنا ٪نّلل الكبلـ و٪نرـّ الكبلـ

من أّف النسخة اٞنوجودة عنده  «ٗ» ، فما ذكره شيخنا احملّقق )قّدس سرّه(«ٖ»  وقد نقلها صاحب الوسائل أيضًا هبذا اٞننت
فقط ُب ثبلث « إ٧ّنا ٪نرـّ الكبلـ»و على غلط النسخة. وقد ورد البّد من ٘نل« إ٧ّنا ٪نّل الكبلـ و٪نرـّ الكبلـ»كانت ىكذا 

 روايات ُب باب اٞنزارعة:

أنّو سئل عن الرجل يزرع أرض رجل آخر فيشرتط عليو ثلثاً »منها رواية أيب الربيع الشامي عن أيب عبداللهو )عليو السبلـ( 
راً، ولكن يقوؿ لصاحب األرض: أزرع أرضك ولك منها كذا وكذا للبذر وثلثًا للبقر، فقاؿ: ال ينبغي لو أف يسّمي بذراً وال بق



أعين  -وىي متعّرضة للنهي عن النطق «٘» «نصف أو ثلث أو ما كاف من شرط وال يسّمي بذرًا وال بقراً، فإ٧ّنا ٪نرـّ الكبلـ
  ِنبلؼ -تسمية البقر والبذر

______________________________ 
 .ٕٗٔ: ٛ( رياض اٞنسائل ٔ)

 .ٚح  ٜٓٔ/ أبواب أحكاـ التجارة ب ٓٓٚ: ٛٔ، الواُب ٙح  ٕٔٓ: ٘الكاُب ( ٕ)

 «.إ٧ّنا ٪نّل الكبلـ»، لكن فيو ٗح  ٛ/ أبواب أحكاـ العقود ب ٓ٘: ٛٔ( الوسائل ٖ)

 .ٓ٘ٔ: ٔ( حاشية اٞنكاسب )األصفهاين( ٗ)

 .ٓٔح  ٛ/ كتاب اٞنزارعة واٞنساقاة ب ٖٗ: ٜٔ( الوسائل ٘)

 ٕٔٔ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

ألمكن ٘نلو على التوكيل ُب الشراء َنعالة، « وارُنك كذا وكذا»الرواية السابقة، والسؤاؿ فيها لو دل يكن مشتمبًل على قولو 
إف كاف ٠نّرد مقاولة ُنيث كاف « اشرت رل»إاّلأّف ارُنك ظاىر ُب الشراء، ولذا فّصل اإلماـ )عليو السبلـ( ُب اٛنواب بأّف قولو 

 األخذ والرتؾ بعد ذلك فبل بأس بو، ألّف البيع يكوف بعد شرائو، وإف كاف شراء دل يصّح، ألنّو من بيع ما دل ٬نلك.٢نًّناً بٌن 

وىو أف  «ٔ»  وكيف كاف فاالستدالؿ هبذه الفقرة يتوّقف على إرادة االحتماؿ األوؿ من احملتمبلت األربعة ُب كبلـ الشيخ
اللفظ الداّؿ على التحليل أو التحرًن، واٞنعىن أّف احملّلل منحصر ُب اللفظ كما أّف احملّرـ يقاؿ إّف اٞنراد بالكبلـ ُب الرواية ىو 

 منحصر فيو، وعليو فبل يكوف اٞنعاطاة ١نّلبًل للتصّرفات ألّّنا خالية عن اللفظ.

ـ ُب الشريعة اٞنقدسة ولكن االلتزاـ بذلك مشكل الستلزامو ٔنصيص األكثر اٞنستهجن وىو باطل، لعدـ ا٥نصار احملّلل واحملرّ 
ء من النجاسات حبلؿ وباٞنبلقاة ينقلب إذل اٜنراـ، واٞنبلقاة ليست بلفظ واألكل حبلؿ  باللفظ، فاّف اٞناء قبل مبلقاتو لشي

د ُب ليارل شهر رمضاف و٪نـر بطلوع الفجر مع أّف الطلوع ليس بلفظ ونظائر ذلك ُب الفقو كثًنة. ىذا ولو تنزّلنا وقلنا بأّف اٞنرا
من كوف اللفظ ١نّلبًل و١نّرمًا إ٧ّنا ىو ُب خصوص أمواؿ الغًن ال ُب ٗنيع اٞنوارد فبل ٬نكن االذعاف بو أيضاً، لبلٗناع بأّف الرضا 
الباطين كاٍؼ ُب جواز التصرؼ ُب ماؿ الغًن، فإذا كتب على قرطاس أيّن راٍض بالتصرؼ ُب مارل فيحّل التصرؼ فيو قطعاً مع 

ٌن يستند التحليل اليو، وكذا ٪نّل التصرفات ُب األمة باالرث مع أنّو ال لفظ ُب البٌن. ولو تنزّلنا ثانيًا وقلنا أنو ال لفظ ُب الب
  بأّف اٞنراد بكوف اللفظ ١نّلبًل و١نّرماً ىو كونو كذلك ُب



______________________________ 
 .ٕٙ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 ٖٔٔ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

والعقود ال ُب ٗنيع اٞنوارد، فيدفعو أيضًا أّف احملّلل فيها ال ٫نتص باللفظ أيضاً، ألّف اٞنعاطاة عندىم تفيد إباحة اٞنعامبلت 
 التصرفات ببل إشكاؿ، مع أّّنا ليست بلفظ.

تحّصل أنّو ال مضافاً إذل أّف ىذا اٞنعىن ال ينطبق على مورد الرواية، فإّف الفساد فيو وعدمو دل يكن من ناحية اللفظ وعدمو. ف
٬نكن االلتزاـ هبذا االحتماؿ بوجو، ىذا مضافًا إذل أّف االلتزاـ هبذا االحتماؿ من بٌن احملتمبلت ببل موجب، وعليو فتخرج 

 الرواية عن صبلحية االستدالؿ.

 الواحد وإاّل فبلبّد من فبلبّد من أف نفّسرىا ّنعىن آخر، فإف وجدنا معىًن جامعًا بٌن باب البيع واٞنزارعة فنفّسرىا بذلك اٞنعىن
أّف اٞنراد بالكبلـ  «ٔ» أف نفّسرىا ّنعنيٌن متعّددين ُب البيع واٞنزارعة، فقد حكي عن صاحب الكفاية )قّدس سرّه( ُب اٜناشية

لنفسي  ىو اٞنداليل الكبلمية أعين االلتزامات النفسية اليت ىي مداليل الكبلـ اللفظي وال مانع من إطبلؽ الكبلـ على االلتزاـ ا
كما نشاىده فيما إذا كتب أحد إذل آخر أيّن سآتيك غداً، فإنّو إذا سئل عن وجو قدومو إليو فيجيب بأيّن أعطيت الكبلـ 
ويقاؿ ُب الفارسية )قوؿ دادـ( مع أنّو دل يتلّفظ بكبلـ وإ٧ّنا كتبو إليو والكتابة ليست بكبلـ، فلذا إذا كتب ُب أثناء صبلتو 

 دعوى أنّو تكّلم ُب الصبلة، ىذا.شيئاً ال يبطل صبلتو ب

 وفيو: أّف إطبلؽ الكبلـ على االلتزاـ إطبلؽ مسا١ني ال يصار إليو إاّلبقرينة مضافاً إذل أنّو ال ينطبق على موارد أخبار اٞنزارعة.

 بوجوده و١نّرماً أعين إرادة الكبلـ الواحد ُب الفقرتٌن وكونو ١نّلبًل  «ٕ» وأّما االحتماؿ الثالث ُب كبلـ الشيخ )قّدس سرّه(
  بعدمو أو بالعكس وىو الذي قرّبو الشيخ

______________________________ 
 .٘ٔ( حاشية اٞنكاسب )اآلخوند(: ٔ)

 .ٖٙ: ٖ( اٞنكاسب ٕ)

 ٗٔٔ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج



 الوجود الواقعي دوف )قّدس سرّه( واختاره الكاشاين ُب الواُب فهو بعيد غايتو، ألّف األلفاظ إذا اطلقت تكوف فانيات ُب
 .«ٔ»  العدـ، فمعىن البيع وجود البيع ال عدمو فاستعماؿ الكبلـ وإرادة عدمو غريب

ـ وأّما االحتماؿ الرابع من ١نتمبلتو )قّدس سرّه( وىو إرادة اٞنقاولة و٠نّرد اٞنواعدة من الكبلـ احملّلل وإرادة إنشاء البيع من الكبل
، فهو أيضًا يندفع بظهور الكبلـ ُب وحدة اٞنراد منو ُب بايب البيع واٞنزارعة، والتفكيك بينهما خبلؼ ظاىر الرواية كما  احملرـّ

 ىو ظاىر.

إذف اٞنتعٌّن بٌن ١نتمبلت اٜنديث ىو االحتماؿ الثاين ُب كبلـ الشيخ )قّدس سرّه( وأّف اٞنعىن الواحد إذا القي بلفظ يكوف 
ّرماً، أو إذا صدر ُب مورد يكوف ١نّلبًل وإذا صدر ُب مورد آخر يكوف ١نّرمًا وىذا  ١نّلبًل كما أنّو إذا القي بلفظ آخر يكوف ١ن

كالزوجية االنقطاعية فإّّنا إذا اّديت بصيغة مّتعتك نفسي ُب اٞنّدة اٞنعلومة باٞنبلغ اٞنعلـو تكوف ١نّللة، وإذا اّديت بلفظ 
قعت قبل اشرتاء الداّلؿ لو من مالكو تكوف ١نّرمة ألنّو من قبيل آجرتك نفسي تكوف ١نّرمة، وكصيغة البيع ُب اٞنقاـ فإّّنا إذا و 

بيع ما ال ٬نلك، وإذا وقعت بعد شرائو تكوف ١نّللة. فاالختبلؼ تارًة ُنسب األلفاظ وتارًة ُنسب اٞنوارد. وىذا اٞنعىن ينطبق 
ؼ اٞنوارد وأّف البيع إذا انشئ قبل شراء الداّلؿ على مورد رواييت البيع واٞنزارعة، أّما انطباقو على مورد رواية البيع فبلحاظ اختبل

 -يكوف ١نّرمًا وإذا انشئ بعده يكوف ١نّلبًل، وأّما انطباقو على مورد رواية اٞنزارعة فبلحاظ اختبلؼ اللفظ وأّف اٞنقصود الواحد
 حبلاًل. إذا انشئ مع التسمية يكوف حراماً وبدوّنا يكوف -وىو جعل الثلث ٞنالك األرض والثلثٌن للزارع

______________________________ 
 ( ينتقض ذلك بلفظة العدـ فإّّنا فانية ُب العدـ دوف االمور الوجودية.ٔ)
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 ٍبّ إّف اٞنراد بالتحرًن والتحليل ىو التحرًن والتحليل الوضعي ّنعىن ترّتب األثر اٞنقصود وعدـ ترتّبو.

التحرًن إذل الكبلـ مع أّف اٞنوجب للفساد والبطبلف ىو عدـ وقوع السبب الصحيح، ىو أّف الداعي والوجو ُب إسناد اإلماـ 
لو إذل ترتيب اآلثار ُب اٝنارج ليس إاّل الصيغة الفاسدة ُب مثل بيع الدار، إذ لوال الصيغة فيها ال يسكن الدار بوجو، وإ٧ّنا 

تبار أسند اإلماـ التحرًن إذل اللفظ ُب مقابل العاّمة القائلٌن ببطبلف البيع سكنها استنادًا إذل تلك الصيغة الفاسدة وهبذا االع
ُب اٞنقاـ مطلقاً، وقع قبل الشراء أـ بعده وأراد اإلماـ )عليو السبلـ( بياف ذلك اٞنعىن وأنّو إذا وقع بعد وقوع الشراء يكوف 

  أو ١نّرماً، يعين أّف معناه كونو موجباً للفساد أو الصّحة.١نّلبًل أي موجباً ٜنصوؿ ما قصده من اآلثار وىذا معىن كونو ١نّلبًل 



ٍّب إّف الشيخ )قّدس سرّه( بعدما منع ظهور الفقرة اٞنذكورة ُب حصر احملّلل واحملرـّ ُب اللفظ وأسقطها عن الداللة على اعتبار 
أّف اٞنراد بالكبلـ إ٩ناب البيع وإنشاؤه،  اللفظ هبذا التقريب، ذكر أنّو ٬نكن استظهار اعتباره ُب إ٩ناب البيع بوجو آخر وىو

 فحصر احملّلل واحملرـّ ُب الكبلـ اٞنراد بو إ٩ناب البيع يقتضي عدـ ٓنّقق البيع إاّلباللفظ، إذ لو وقع بغًنه دل يصّح اٜنصر.

اع كما تقّدـ، أّف ىذا وفيو: مضافًا إذل أّف الزمو القوؿ بعدـ ترّتب األثر على اٞنعاطاة حّّت إباحة التصرؼ وىو ٢نالف لئلٗن
ـّ، ال ٞنا أفاده )قّدس سرّه( من احتماؿ أف يكوف وجو اٜنصر ُب الكبلـ عدـ إمكاف اٞنعاطاة ُب مورد  الوجو أيضًا غًن تا
ة الرواية، ألّف اٞنبيع عند مالكو األّوؿ، وذلك المكاف كوف اٞنبيع عند غًن مالكو كما يّتفق كثًناً ُب الداّللٌن، وىو ظاىر االشار 

 ، والمكاف ٓنّقق اٞنعاطاة باالعطاء من طرؼ واحد كاٞنشرتي ُب الفرض.«اشرت رل ىذا الثوب»ُب السؤاؿ بقولو 

 بل الوجو ُب عدـ ٕنامية ذلك ىو أّف مفروض السؤاؿ ٓنّقق اال٩ناب والقبوؿ أو
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، فاٜنصر إضاُب ال حقيقي، واٞنعىن أّف «ّلل الكبلـ و٪نرـّ الكبلـإ٧ّنا ٪ن»اٞنقاولة باللفظ، ففي ىذا الفرض قاؿ )عليو السبلـ( 
، احملّلل ىو اٞنقاولة ال إنشاء البيع واحملرـّ ىو إنشاء البيع ال اٞنقاولة، ]أو أّف احملّلل ىو إنشاء البيع بعد ملك البائع ال قبلو

 [. واحملرـّ ىو انشاؤه قبلو ال بعده

أخبارًا اّدعى إشعارىا باعتبار اللفظ ُب البيع واالنصاؼ أنّو ال إشعار فيها بذلك، إذ وقع ُب بعضها ٍّب إنّو )قّدس سرّه( ذكر 
ّنعىن ال تعامل، وال « ال تواجب»وال ٬نكن استفادة اعتبار اللفظ منو بوجو، ألّف  «ٔ» «وال تواجبو البيع قبل أف تستوجبها»

قّدس اللهو أسرارىم( أّف االستدالؿ على اعتبار اللفظ ُب اٞنعاملة لو صّح ) «ٕ»  إشعار فيو باللفظ، فلذا ذكر بعض احملّشٌن
هبذه الروايات استناداً إذل ظهور اٞنواجبة ُب اال٩ناب اللفظي لصّح للشيخ أف يستدّؿ على اعتبار اللفظ ُب اٞنعاملة بكّل رواية 

 وقع فيها لفظة البيع، ألّّنا أيضاً ظاىرة ُب البيع اللفظي.

 أّف اٞنعاطاة تفيد اٞنلك البلـز على األصّح وال إشكاؿ ُب ذلك بوجو.فتحّصل: 

 تنبيهات اٞنعاطاة

 

أنّو ىل يعتّب ُب اٞنعاطاة ما اعتّب ُب البيع من الشروط، وىل ٩نري فيها أحكاـ البيع، فهنا  األّوؿ: وينبغي التنبيو على امور:
 ُب التنبيو األّوؿ. والكبلـ ُب اٞنسألة االوذل يقع ُب مقامات ثبلث: «ٖ» مسألتاف قد تعّرض ٟنما الشيخ )ر٘نو اللهو(



______________________________ 
 .ٖٔح  ٛ/ أبواب أحكاـ العقود ب ٕ٘: ٛٔ( الوسائل ٔ)

 .ٚٙ: ٕ( حاشية اٞنكاسب )االيرواين( ٕ)

 .ٙٙ: ٖ( اٞنكاسب ٖ)

 ٚٔٔ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

هبا االباحة وأّف شروط البيع ىل تعتّب فيها أو ال تعتّب. الثاين: ُب اٞنعاطاة اليت قصد هبا التمليك األّوؿ: ُب اٞنعاطاة اليت قصد 
 على القوؿ بافادهتا اٞنلك اٛنائز.

والثالث: ُب اٞنعاطاة اٞنقصود هبا التمليك على القوؿ بأّّنا تفيد االباحة وأّف الشرائط اٞنعتّبة ُب البيع من عدـ الغرر أو الربا 
ّبة فيها أـ ال، وأّما بناًء على ما ذكرناه من أّّنا تفيد اٞنلك البلـز فبل إشكاؿ ُب أّّنا بيع حقيقي ويعتّب فيها ٗنيع ما معت

 اعتّب ُب صّحة البيع من الشرائط.

ا ما دّؿ على أعين اٞنعاطاة اٞنقصود هبا االباحة، فبل ينبغي اإلشكاؿ ُب أّّنا خارجة عن البيع وال يشمله أّما اٞنقاـ األّوؿ:
اعتبار الشرائط ُب البيع، كقولو )عليو السبلـ( ّنى النيب )صّلى اللهو عليو وآلو( عن بيع الغرر، وذلك ألّّنا إباحة ١نضة وال 

ء ُب صّحة  مانع من أف تكوف غررية أو ربوية بأف يبيح مّنًا من اٜننطة ُب مقابل مّنٌن منها وبعبارة اخرى مرجع اشرتاط شي
 اعتباره ُب حصوؿ اٞنلك واٞنفروض أّف ىذه اٞنعاطاة ال ٪نصل هبا اٞنلك أصبًل سواء وجدت تلك الشروط أـ فقدهتا. البيع إذل

أنّو البّد  «ٔ» ء فيها فقد ذكر شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( وأّما صّحة ىذه االباحة ومشروعيتها عند الشّك ُب اعتبار شي
الناس مسّلطوف على »على صّحة ىذه االباحة، فإف كاف اٞنستند ٟنا عمـو قولو  من اٞنراجعة حينئذ إذل الدليل الذي دؿّ 

، فلو أف يتصّرؼ ُب أموالو كيف شاء بأف يعطي  «ٕ» «أمواٟنم فيمكن نفي شرطية ما شّك ُب شرطيتو لبلباحة هبذا العمـو
 مّناً ُب مقابل مّنٌن وىكذا.

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٚٙ: ٖاٞنكاسب 

 .ٕٕٚ: ٕ، ُنار األنوار ٜٗح  ٕٛٓ: ٖ( عوارل الآلرل ٕ)
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وأّما إذا كاف مستندىا السًنة اٞنتشّرعية اٛنارية على التصرؼ فيما أخذ باٞنعاطاة فينعكس األمر، ألّف السًنة دليل ليّب يقتصر 
 احملتمل، ىذا.فيها على اٞنقدار اٞنتيّقن وىو االباحة الواجدة للشرط 

والتحقيق أنّو ال ٩نوز الرجوع إذل حديث السلطنة وال إذل السًنة لنفي اعتبار ما ٪نتمل اعتباره، أّما السًنة فؤلّّنا وإف كانت 
رفع ثابتة ُب اٛنملة إاّلأّّنا دليل ليّب يقتصر على اٞنتيّقن منو، وأّما اٜنديث فلضعفو سندًا وداللة، ٞنا عرفت من أنّو ناظر إذل 

ء من التصرفات   اٜنجر واٞننع عن اٞنالك ُب التصرفات اٞنفروغ عن جوازىا ومشروعيتها وأّما إذا شككنا ُب أصل مشروعية شي
 كما ُب اٞنعاطاة الفاقدة لشروط البيع فبل ٬نكن التمّسك بو ُب تصحيحها أبداً.

ـ ما دّؿ على إباحة ذلك التصرؼ كعمـو ما دّؿ على بل اٞندرؾ ُب إباحة التصرفات ُب اٞنعاطاة اٞنقصود هبا االباحة ىو عمو 
إباحة شرب اٞناء أو أكل اٝنبز مثبًل فإذا أباح باٞنعاطاة ماًء أو خبزاً أو ٥نو٨نا فمقتضى العمومات حّلية األكل والشرب وسائر 

ا مالكو، واٞنفروض أّف مالكو ء، وذلك ألنّو ال مانع من أكل مثل الرّماف أو غًنه إاّلعدـ رض التصّرفات من دوف اشرتاطها بشي
راٍض، فبل مانع من التصّرؼ فيو، وبو ندفع شرطية كّل ما شّك ُب شرطيتو من عدـ الغرر والربا و٥نو٨نا، ىذا كّلو ُب 

 التصرفات غًن اٞنوقوفة على اٞنلك.

ًن اٞنالك أيضاً بالعمومات وذلك وأّما التصرؼ اٞنوقوؼ على اٞنلك كالوطء والعتق والبيع و٥نوىا، فبل ٬نكن إثبات أنّو جائز لغ
ألّّنا خّصصت ّنا دّؿ على اعتبار اٞنلك، وأّما ما شّك ُب توقّفو على اٞنلك، فاألصل يقتضي عدـ التوّقف فيلحق بالفرض 

 األّوؿ و٩نوز التصّرؼ.

فبل ينبغي الشّك ُب مشوؿ ما دّؿ على أعين اٞنعاطاة اٞنقصود هبا اٞنلك بناًء على إفادهتا اٞنلك اٞنتزلزؿ شرعاً،  أّما اٞنقاـ الثاين:
 اعتبار الشرائط ُب البيع ٟنا
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ألّّنا بيع عرُب وشرعي، ألّف البيع ليس إاّلتبديل ماؿ ّناؿ وىو صادؽ ُب اٞنقاـ وال دخل للجواز واللزـو ُب حقيقة البيع ألّّنما 
ء ُب البيع اشرتاطو ُب حصوؿ  بيعاً، ومن الواضح أّف ظاىر اشرتاط شي حكماف يعرضاف على البيع، وال يناُب اٛنواز كوّنا

، واٞنفروض حصوؿ اٞنلكية ُب اٞنقاـ، فيعتّب فيها ٗنيع ما اعتّب ُب البيع من الشرائط، وىذا ٣نّا ال كبلـ فيو وال  اٞنلكية ال اللزـو
 إشكاؿ، وإ٧ّنا الكبلـ ُب اٞنقاـ الثالث.



ٞنعاطاة اٞنقصود هبا اٞنلك اٞنفيدة لبلباحة شرعًا دوف اٞنلك، فهي وسط بٌن القسمٌن اٞنتقّدمٌن، ألّف أعين ا وأّما اٞنقاـ الثالث:
االوذل ليست بيعًا ال عرفًا وال شرعاً، والثانية بيع عرفًا وشرعاً، وىذه بيع عرفًا ال شرعاً، ألّّنا قصد هبا التمليك فتكوف بيعاً 

د ُب نظر الشارع فبل تكوف بيعًا شرعاً. و٬نكن أف يقاؿ باعتبار شروط البيع ُب ىذا القسم عرفًا ودل يرتّتب عليها األثر اٞنقصو 
 من اٞنعاطاة لوجهٌن:

ما ىو مبين على ما اخرتناه من أّف اٞنعاطاة اٞنبحوث عنها بيع عرفاً وشرعاً فيشملها األدلّة الدالّة على اعتبار الشرائط  أحد٨نا:
فلوضوح أّّنا مبادلة ماؿ ّناؿ عند العرؼ، وأّما كوّنا بيعًا عند الشرع فؤلجل أّّنا تفيد اٞنلك بعد  ُب البيع. أّما أّّنا بيع عرفاً 

طروء أحد اٞنلزمات، فالشارع أمضاىا على ٥نو االنفصاؿ وإف دل ٬نضها مّتصبًل بوقوعها، ولكن ذلك ال يضّر بصّحة اٞنعاطاة 
بيع السلم والصرؼ واٟنبة فإّف إفادهتا اٞنلك متوقّفة على القبض فبل ٬نضيها  وكوّنا بيعًا شرعيًا أبدًا كما وقع نظًنه ُب مثل

 الشارع مّتصبًل بوقوع العقد كما ىو واضح، إاّلأنّو ال يوجب خروجها عن مفهـو البيع أو اٟنبة.

ّنو أمضاىا بعد مّدة وىو ما وُب اٞنعاطاة اٞنقصود هبا التمليك اٞنفيدة لبلباحة شرعًا وإف دل ٬نضها الشارع مّتصبًل بوقوعها ولك
  إذا طرأ عليها أحد اٞنلزمات من التلف والتصرؼ و٥نو٨نا، فهي بيع شرعي وعرُب فبلبّد من اعتبار شرائط البيع
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و من الوجو فيها ال ١نالة. ىذا كّلو باالضافة إذل زماف حصوؿ اٞنلك، وأّما من حيث إباحة التصرؼ قبل ذلك فيظهر اٜناؿ في
 الثاين.

أّف مقتضى القاعدة بعد عدـ إمضاء الشارع للمعاطاة على ٥نو ما قصده اٞنتعاطياف كما ىو اٞنفروض ُب اٞنقاـ أف  وثانيهما:
تكوف فاسدة وال ٩نوز التصرؼ ُب العوضٌن كما ىو اٜناؿ ُب ٗنيع اٞنعامبلت الفاسدة، وقصد التمليك ال يوجب جواز 

و حّلية التصرفات الواقعة على العوضٌن ُب ٗنيع البيوع الفاسدة لوجود القصد فيها ال ١نالة، وعليو التصرفات وإاّل فبلزم
فنسأؿ عن أّف اٞنرّخص ُب التصرفات وما يقتضي حّليتها ُب اٞنقاـ مع عدـ إمضاء الشارع ٟنا ماذا، وبأّي وجو ٩نوز التصرفات 

االباحة، مع أّف االباحة غًن مقصودة ٟنما وما قصداه وىو التمليك غًن ٣نضى ُب اٞنعاطاة اٞنقصود هبا التمليك اٞنرتتّبة عليها 
 حسب الفرض.

وال دليل على حّلية التصرفات لدى اٝنصم إاّلاإلٗناع والسًنة القطعيتاف القائمتاف على جواز التصرفات ُب اٞناؿ اٞنأخوذ 
 قدار اٞنتيّقن وىو صورة اجتماع ٗنيع شرائط البيع ُب اٞنعاطاة.باٞنعاطاة، و٨نا دليبلف لبّياف البّد من االقتصار فيهما على اٞن

وىذا ببل فرؽ بٌن كوف دليل اعتبار الشرط لفظياً أو لّبياً، بل البّد من اعتبار الشروط اٝنبلفية اٞنشكوؾ شرطيتها ُب البيع، ألّف 
اة اٞنقصود هبا اٞنلك اٞنفيدة للملك اٛنائز وذلك القدر اٞنتيّقن إ٧ّنا ىو اٛنامع ٛنميع ذلك، فهذا الفرض أسوأ حااًل من اٞنعاط



 و «ٔ» «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  ألنّا إذا شككنا ُب اعتبار شرط آخر غًن شروط البيع اللفظي ُب إفادهتا اٞنلك نتمّسك بعمومات
  وغًن٨نا من «ٕ» «ِْنَارًَة َعْن تَػرَاضٍ »

______________________________ 
 .ٔ: ٘( اٞنائدة ٔ)

 .ٜٕ: ٗ( النساء ٕ)
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األدلّة اللفظية وهبا ندفع شرطيتو وىو واضح، وىذا ِنبلؼ اٞنقاـ أعين اٞنعاطاة اٞنقصود هبا التمليك اٞنفيدة لبلباحة فإنّا إذا 
بّد من االتياف هبا َنميع ء وشرطيتو ُب إفادهتا لبلباحة فبل ٬نكننا دفعو وإثبات عدـ كونو شرطاً، بل ال شككنا ُب اعتبار شي

شرائط البيع وما شّك ُب اعتباره ُب إفادهتا لبلباحة، ألّف دليل إفادة اٞنعاطاة االباحة ُب اٞنقاـ منحصر باالٗناع والسًنة و٨نا 
 دليبلف لّبياف يقتصر فيهما على اٞنقدار اٞنتيّقن ال ١نالة.

س سرّه( حاصلها جرياف الربا ُب اٞنعاطاة اٞنقصود هبا االباحة ٍّب إّف ُب ىامش بعض نسخ اٞنكاسب حاشية من اٞنصّنف )قدّ 
 أيضاً. وفيو أنّا دل نعثر ُب الربا على إطبلؽ يعّم ٗنيع اٞنعاوضات حّّت االباحة اٞنشروطة ّنثلها.

 ىذا كّلو ُب اٞنسألة االوذل اليت ذكرىا شيخنا األنصاري ُب التنبيو األّوؿ.

 جرياف اٝنيار ُب اٞنعاطاة

 الكبلـ ُب اٞنسألة الثانية اليت نّبو عليها أيضاً ُب ىذا التنبيو أعين جرياف اٝنيار الذي ىو من أحكاـ البيع ُب اٞنعاطاة.بقي 

أنّو ٬نكن نفي اٝنيار ُب اٞنعاطاة بناًء على أّّنا تفيد االباحة ألّّنا جائزة فبل معىن للخيار، وال  «ٔ»  ذكر شيخنا األنصاري
وأّما إذا قلنا بافادهتا »فإّف ٠نّرد اٛنواز ال يناُب اٝنيار كما ستعرؼ، واٞنناسب تعليلو بأّّنا إباحة. ٍّب قاؿ:  ٫نفى ما ُب التعليل،

وفيو: أّف اٞنعاطاة بناًء على أّّنا تفيد اٞنلك بيع من « اٞنلك فيمكن القوؿ بثبوت اٝنيار فيو بناًء على صًنورهتا بيعًا بعد اللزـو
، إذ اللزـو واٛنواز حكماف شرعّياف يعرضاف على البيع وال مدخلية للزـو ُباالبتداء وال معىن لكو    ّنا بيعاً بعد اللزـو

______________________________ 
 .ٕٚ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)
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 ٓنّقق البيع بوجو، فهذا ١نموؿ على سهو القلم.

ٞنقاـ األّوؿ: ُب اٞنعاطاة اٞنقصود هبا االباحة اليت تفيد االباحة أيضاً. واٞنقاـ وٓنقيق اٜناؿ ُب اٞنقاـ يقع ُب ثبلثة مقامات: ا
 الثاين: ُب اٞنعاطاة اٞنقصود هبا اٞنلك اٞنفيدة للملك أيضًا الزمًا كاف أو جائزاً. واٞنقاـ الثالث: ُب اٞنعاطاة اٞنقصود هبا اٞنلك

 اٞنفيدة لبلباحة.

ء من اٝنيارات لعدـ اٞنقتضي لو ال ثبوتاً وال إثباتاً، أّما  أعين اٞنعاطاة اليت قصد هبا االباحة فبل ٩نري فيها شي أّما اٞنقاـ األّوؿ:
ثبوتًا فؤلّف اٝنيار ملك فسخ العقد، وليست ىذه اٞنعاطاة عقداً. وألّف اٝنيار إ٧ّنا ٩نعل فيما يكوف ثبوتو توسعة لذي اٝنيار 

 كلفة ُب ىذه اٞنعاطاة بعد عدـ كوّنا عقداً الزماً، فبل معىن ٛنعل اٝنيار فيها ال شرعاً وال َنعل ويكوف انتفاؤه كلفة عليو، وال
ألّّنا اٞنتعاطيٌن. وأّما إثباتاً فؤلنّو إذا دل ٬نكن الثبوت دل ٬نكن االثبات، وألّف أدلّة اٝنيار اٞنختّصة بالبيع ال تشمل ىذه اٞنعاطاة 

 ذل ثبوت الضرر ُب اللزـو ال يثبت ُب اٞنقاـ، النتفاء موضوع الضرر وىو اٞنلك.ليست بيعاً، واٝنيار اٞنستند إ

أعين اٞنعاطاة اٞنقصود هبا اٞنلك اٞنفيدة للملك أيضًا على ٥نو اللزـو أو اٛنواز. فإف أفادت اٞنلك البلـز فبل  وأّما اٞنقاـ الثاين:
لبيع ومنها اٝنيار ببل نكًن فلذا دل يتعّرض لو شيخنا األنصاري ينبغي اإلشكاؿ ُب أّّنا بيع حقيقة و٩نري فيها ٗنيع أحكاـ ا

 )قّدس سرّه( ُب عبارتو.

وأّما إذا قلنا بافادهتا اٞنلك اٛنائز واٞنتزلزؿ، ففي جرياف خيارات البيع فيها مطلقاً، وعدـ جرياّنا فيها كذلك، أو التفصيل بٌن 
وكخيار اٜنيواف، وبٌن اٝنيارات العاّمة كخيار العيب « البّيعاف باٝنيار» اٝنيارات اٞنختّصة بالبيع كخيار اجمللس الثابت بقولو

 والغنب و٥نو٨نا، وجوه.

 ورّنا يقاؿ بأنّو ال معىن ٛنعل اٝنيار ُب ىذا القسم من اٞنعاطاة ألّّنا جائزة
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 ٝنيارات مطلقاً.ء من ا بذاهتا فجعل اٝنيار فيها من اللغو الظاىر، فبل ٩نري فيها شي

ويندفع ذلك بأنّو ال مانع من جعل اٝنيار فيما ىو جائز ُب حّد ذاتو وال تناُب بينهما وال يلـز ىناؾ لغوية أبداً، وسيّتضح 
ذلك ُب ضمن بياف الوجو اٞنختار وىو جرياف خيارات البيع ُب ىذا القسم من اٞنعاطاة مطلقاً، وتوضيحو: أّف اٞنراد باٛنواز 

اٞنعاطاة ذاتاً إّما أف يكوف ىو اٛنواز اٜنكمي كما ُب اٟنبة، وإّما أف يكوف اٞنراد بو ىو اٛنواز اٜنّقي كما ُب خيارات الثابت ُب 
البيع كخيار اجمللس أو اٜنيواف ونريد باٛنواز اٜنكمي ما ال يكوف إسقاطو باختيار اٞنتبايعٌن ألنّو حكم شرعي كما ُب اٟنبة 



ال ٬نكن إسقاطو أبداً، وىو نظًن اللزـو اٜنكمي كاللزـو ُب باب النكاح فإنّو ال يرتفع برتاضي فإّّنا جائزة ُنكم الشارع و 
 الزوجٌن على فسخو، ِنبلؼ اللزـو ُب باب البيع فإنّو لزـو حّقي وللمتبايعٌن أف يرتاضيا على رفع ما أنشآ من اٞنعاملة.

يعٌن كما ُب خياري الغنب والعيب فإّف إسقاطهما باختيار من لو اٝنيار، كما أّف اٞنراد باٛنواز اٜنّقي ىو ما يكوف باختيار اٞنتبا
 وذلك ظاىر.

  وعلى كبل تقديري كوف اٛنواز ُب اٞنعاطاة حّقيًا أو حكمّياً، فإّما أف يكوف متعّلقًا بالعقد وإّما أف يكوف متعّلقًا برتاّد العينٌن
يقو ىناؾ، فإف قلنا بأّف اٛنواز ُب اٞنعاطاة حّقي ومتعّلق بالعقد كما ذكره شيخنا األنصاري ُب التنبيو السادس وسيأٌب ٓنق

فيجتمع ُب اٞنعاطاة خياراف أحد٨نا بنفسها، وثانيهما من جهة اٝنيار اجملعوؿ فيها وال مانع من اجتماع خيارين ُب مورد واحد 
ّوؿ نظًن اجتماع خياري اجمللس واٜنيواف أبدًا وال يلـز اللغوية أصبًل، لفائدة إمكاف إسقاطو وإعمالو بعد إسقاط اٝنيار األ

 والغنب والعيب ُب مورد واحد، إذ ال مانع من أف ٩نعل لو حّقاف أبداً.

عاطاٌب وأّما إذا قلنا بأّف اٛنواز اٞنعاطاٌب متعّلق برتاّد العينٌن فاألمر حينئذ أوضح من األّوؿ، ألّف اٝنيار يتعّلق بالعقد واٛنواز اٞن
 ٌن فهما أمراف متعّلقاف ّنوضوعٌن ٢نتلفٌن.متعّلق برتاّد العين
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ا وأّما إذا قلنا بأّف اٛنواز اٞنعاطاٌب حكمي فإف كاف متعّلقًا برتاّد العينٌن فبل اجتماع أيضاً، ألّف أحد٨نا متعّلق بالعقد وثانيهم
نئذ وإف لـز اجتماع جوازين ُب مورد واحد، إاّلأّف اٛنواز برتاّد العينٌن وذلك ظاىر. وأّما إذا كاف متعّلقًا بنفس العقد فحي

 اٞنعاطاٌب ال يلـز اللغوية منو أصبًل، ألّف ذلك ال يبقى إذل أبد اآلباد ليكوف جعل اٝنيار اآلخر فيو لغواً، وإ٧ّنا يرتفع بطروء أحد
يتلف أحد العوضٌن ُب اجمللس فيسقط اٝنيار  اٞنلزمات ويتحّقق للخيار بعد طرّوه ١نّل، والنسبة بينهما عمـو من وجو، إذ رّنا

اٜنكمي ويبقى خيار اجمللس ُنالو، واخرى يطرأ التلف أو التغًّن ُب أحد العوضٌن بعد انقضاء اٝنيار كخيار اجمللس و٥نوه، فبل 
 يلـز ىناؾ لغوية أبداً.

مثلو من اللغو الواضح كما ُب اٞنعاطاة اٞنقصود هبا نعم لو كاف اٛنواز اٞنعاطاٌب ٣نتّدًا وباقيًا إذل األبد كاف جعل اٝنيار ُب 
 االباحة.

ٍّب إّف التفصيل بٌن اٝنيارات اٝناّصة بالبيع كخيار اجمللس وبٌن اٝنيارات العاّمة بدعوى أّف االوذل ٢نتّصة بالبيع البلـز من غًن 
وض أّّنا جائزة لذاهتا، ٣نّا ال ٬نكن اٞنساعدة عليو، ناحية اٝنيار واٞنعاطاة ُب اٞنقاـ غًن الزمة من غًن ناحية اٝنيار، ألّف اٞنفر 

ألّف اٝنيار واٛنواز حكم شرعي كاللزـو ومورد٨نا البيع وليس حكمو باٛنواز مقّيداً ّنا إذا كاف البيع الزماً من غًن جهة اٝنيار، 
الـز من غًن جهة اٝنيار حينئذ.  أفيمكن أف يقاؿ إّف جعل اٝنيار مع خيار اجمللس ُب البيع غًن ٣نكن من جهة أّف البيع غًن



مضافًا إذل ما عرفت من أّف اٞنعاطاة مبنّية على اللزـو ُنسب قصد اٞنتعاطيٌن، غاية األمر ثبت فيها اٛنواز ما دل ٪نصل 
 التصرؼ بالسًنة و٥نوىا.

 :فاٞنتحّصل من ٗنيع ذلك: أّف اٝنيارات جارية ُب اٞنعاطاة اٞنفيدة للملك ويقع الكبلـ بعد ذلك ُب

 أعين ما إذا قصد باٞنعاطاة التمليك ولكّنها أفادت االباحة اٞنقاـ الثالث:
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 وىل ٩نري فيها أحكاـ البيع من اٝنيار و٥نوه أو ال؟

ٔنرج عن ملك  نقوؿ: إف كاف اٝنيار حّقاً متعّلقاً برّد العٌن فبل ينبغي الريب ُب عدـ ثبوتو فيها النتفاء موضوعو، ألّف العٌن دل
مالكها ودل ٪نصل النقل واالنتقاؿ وإ٧ّنا ابيح التصّرؼ فيها شرعاً. وإف كاف اٝنيار ّنعىن ملك فسخ العقد فالظاىر ثبوتو فيها، 
ٞنا بّينا من أّّنا بيع عرفًا وشرعاً، غاية األمر توّقف تأثًنه ُب اٞنلك على حصوؿ أحد اٞنلزمات، فتعّمها أدلّة اٝنيار، إذ ال 

ط ُب ثبوتو التأثًن الفعلي للبيع، بل تكفي قابليتو للتأثًن، وأثر اٝنيار حينئذ التمّكن من رفع تلك القابلية، فإذا أمضى يشرت 
اٞنعاطاة وأسقط خياره ترّتب عليو إباحة التصرؼ فعبًل واٞنلك بعد التصرؼ، وإذا فسخها انتفت االباحة با٥نبلؿ موضوعها 

عد التصرؼ. ونظًن ذلك بيع الصرؼ قبل القبض، فإنّو تشملو أدلّة اٝنيار مع عدـ فعلية تأثًنه وىو اٞنعاطاة وال ٪نصل اٞنلك ب
ُب اٞنلك لتوقّفو على القبض، فإذا أسقط اٝنيار وجب االقباض وترّتب عليو اٞنلك، وإذا فسخ العقد سقط عن قابلية التأثًن 

 بعد االقباض.

ٗنيع أقساـ اٞنعاطاة إاّلُب القسم األّوؿ منها وىو صورة قصد االباحة  فاٞنتحّصل من ٗنيع ذلك: أّف اٝنيارات ْنري ُب
 باٞنعاطاة اٞنفيدة لبلباحة أيضاً.

  التنبيو الثاين

فيما ٪نصل بو اٞنعاطاة، ال ٫نفى أّف اٞنقدار اٞنتيّقن من مورد اٞنعاطاة االعطاء واألخذ من جانبٌن كما ىو معىن اٞنعاطاة 
ء من الكتاب  ألّّنا من اٞنفاعلة وىي فعل اثنٌن، إاّلأّف لفظة اٞنعاطاة ّنا أّّنا غًن واردة ُب شي «ٔ» ُنسب مفهومها لغة

 والروايات فلذا ال نقتصر على ما ىو معناىا لغة.

______________________________ 
 .ٜٕٚ: ٔ( ٠نمع البحرين ٔ)
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 مقابل اٞنعامبلت القولية فًنجع البحث ُب ىذا التنبيو إذل أّف االنشاء الفعلي ىل يكفي فالكبلـ يقع ُب اٞنعامبلت الفعلية ُب
 ُب اٞنعامبلت أو ال سواء كاف معاطاة ومن طرفٌن أو ال.

وكيف كاف فتحقيق اٜناؿ ُب ذلك يقع ُب ثبلثة مقامات: اٞنقاـ األّوؿ: ُب اٞنعاطاة اٞنقصود هبا االباحة اٞنفيدة لبلباحة أيضاً. 
مليك اٞنقاـ الثاين: ُب اٞنعاطاة اٞنقصود هبا التمليك اٞنفيدة للملكية البلزمة أو اٛنائزة. اٞنقاـ الثالث: ُب اٞنعاطاة اٞنقصود هبا الت

اٞنفيدة لبلباحة، ويقع الكبلـ ُب تلك اٞنقامات ُب أّف اٞنعاطاة من جانب واحد ىل ىي كاٞنعاطاة من جانبٌن ُب ٗنيع 
 اٞنذكورة ُب اٞنعاطاة من اٛنانبٌن أو ال.األحكاـ اٞنتقّدمة 

فإذا أعطى أحد٨نا مالو لآلخر وأخذه اآلخر بقصد إباحة التصّرفات، فبل إشكاؿ ُب أنّو كصورة االعطاء من  أّما اٞنقاـ األّوؿ:
اٛنانبٌن ُب جرياف األدلّة الدالّة على إباحة التصّرفات، وىي العمومات الدالّة على حّلية التصرفات ُب كّل واحد واحد من 

ثل اٞناء و٥نوه فنقوؿ إّف شربو حبلؿ لو وال مانع عنو إاّلعدـ رضا مالكو األشياء ِنصوصو، فإذا أباح لآلخر التصرؼ ُب م
واٞنفروض أنّو راٍض بالتصرؼ ُب مالو، فاٞنقتضي موجود واٞنانع عنو مفقود فبل ١نالة يباح لو التصرؼ فيما أباحو اآلخر لو،  

٩نري ُب اٞنقاـ أيضاً،  «ٔ» «ى أمواٟنمالناس مسّلطوف عل»كما أّف دليلها لو كاف عبارة عن عمـو قولو )عليو السبلـ( 
ـّ ألنّو ال يدّؿ على إباحة التصرؼ اٞنشكوؾ حرمتو.  ولكّنك عرفت أّف أصل االستدالؿ بو غًن تا

 فهذا القسم من اٞنعاطاة فيما إذا كانت من جانب واحد نظًن ما إذا كانت من جانبٌن ُب جرياف األحكاـ اٞنذكورة فيها.

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٕٕٚ: ٕ، ُنار األنوار ٜٗح  ٕٛٓ: ٖعوارل الآلرل 

 ٕٚٔ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

أعين اٞنعاطاة اٞنقصود هبا اٞنلك اٞنرتّتب عليها اٞنلك أيضًا لزومًا كاف أو على ٥نو اٛنواز، فهي أيضًا كما إذا   وأّما اٞنقاـ الثاين:
 «ٔ» «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  كانت اٞنعاطاة من الطرفٌن و٩نري فيها ٗنيع األدلّة اليت أقمناىا على إفادهتا اٞنلك واللزـو كقولو تعاذل

 أو غًن٨نا من األدلّة اليت أسلفناىا سابقاً وذلك ألّّنا بيع عرفاً وشرعاً. «ٕ» «ِْنَارًَة َعْن تَػرَاضٍ » أو

من أّف البيع عبارة عن مبادلة ماؿ ّناؿ وىي تستلـز التبديلٌن ال ١نالة واٞنفروض  «ٖ» وما أفاده شيخنا االستاذ )قّدس سرّه(
من أّف اٞنراد  «ٗ» مبادلة فيها، فمّما ال ٬نكن اٞنساعدة عليو بوجو، ٞنا ذكرناه سابقاً  أّف التبديل ُب اٞنقاـ من طرؼ واحد وال



ىذا باٞنبادلة ليس ىو اٞنبادلة اٝنارجية واٞنكانية، بل اٞنراد هبا ىو اٞنبادلة ُب عادل االعتبار اٞنّبزة ُب اٝنارج بالفعل أو القوؿ، و 
اٞنبادلة بٌن اٞنالٌن حسب الفرض وقد أبرزاىا باعطاء أحد٨نا وأخذ اآلخر لو ُب اٞنعىن متحّقق ُب اٞنقاـ أيضًا ألّّنما قصدا 

 مقابلة العوض، ىذا كّلو.

مضافًا إذل أنّو ٬نكن أف يقاؿ: إّف اٞنعاطاة من اٛنانبٌن قليلة جّدًا بل كّل ما يقع ُب اٝنارج من اٞنعاطاة معاطاة من جانب 
الو واٞنشرتي يّبز قبولو بأخذه، فيكوف إعطاء الثمن بعد ذلك وفاًء باٞنعاملة اليت واحد فالبائع مثبًل يّبز اعتباره باعطاء م

أوقعاىا باالعطاء واألخذ ال أنّو مقّوـ للمعاطاة واٞنعاملة كما ىو ظاىر، فلذا لو سألنا اٞنشرتي عن اٞنبيع أنّو ماؿ َمن، قبل أف 
  يدفع عوضو إذل

______________________________ 
 .ٔ: ٘دة ( اٞنائٔ)

 .ٜٕ: ٗ( النساء ٕ)

 .ٙٙٔ: ٔ( منية الطالب ٖ)

 .ٚٔ( ُب الصفحة ٗ)

 ٕٛٔ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

البائع، ٩نيبنا بأنّو مارل اشرتيتو بكذا وكذا، إاّلفيما إذا دل يطمئن البائع باٞنشرتي فأعطى بإحدى يديو اٞنبيع وأخذ باالخرى 
 ىو واضح.الثمن حٌن دفعو اٞنبيع، وىو قليل جّداً كما 

 فتحّصل: أّف اٞنعاطاة من جانب ُب ىذه الصورة كاٞنعاطاة من جانبٌن ُب جرياف ٗنيع األحكاـ اليت ذكرناىا فيها.

أعين ما إذا قصد باٞنعاطاة التمليك وترتّبت عليها االباحة، فإذا كانت اٞنعاطاة من جانب واحد فالتحاقها  وأّما اٞنقاـ الثالث:
 األحكاـ ٪نتاج إذل مبلحظة قياـ السًنة على االباحة ُب ىذه الصورة أيضاً كقيامها على االباحة فيما باٞنعاطاة من اٛنانبٌن ُب

إذا كانت اٞنعاطاة من الطرفٌن وبدوف قيامها ال ٬نكن التعّدي منها ُب اٞنقاـ وإثبات أّف اٞنعاطاة من جانب واحد كاٞنعاطاة من 
 اٛنانبٌن.



فلو أف  «ٔ» «الناس مسّلطوف على أمواٟنم»ذه الصورة بعمـو قولو )صّلى اللهو عليو وآلو( وال ٬نكن االستدالؿ لبلباحة ُب ى
يبيح مالو هبذه الكيفية مثبًل، وذلك ٞنا عرفت من أنّو ٫نتص ّنا إذا كاف التصرؼ مشروعًا ُب حّد نفسو إاّلأنّو شّك ُب 

 ية واٜنرمة كما ُب اٞنقاـ.استقبلؿ اٞنالك ال فيما إذا كاف التصرؼ ُب حّد نفسو مشكوؾ اٜنلّ 

الناس »أّف بعض احملّشٌن استدّؿ لبلباحة ُب ىذه الصورة بعمـو قولو )صّلى اللهو عليو وآلو(  «ٕ»  وُب تعليقة شيخنا احملّقق
، أو قصد فأورد عليو بأّف االستدالؿ بو إ٧ّنا يصّح فيما إذا قصد هبا االباحة وترّتب االباحة عليها أيضاً « مسّلطوف على أمواٟنم

  هبا التمليك فرتّتب عليها اٞنلك أيضاً، فإنّو ٬نكن أف يقاؿ حينئذ إنّو مسّلط على

______________________________ 
 .ٕٕٚ: ٕ، ُنار األنوار ٜٗح  ٕٛٓ: ٖ( عوارل الآلرل ٔ)

 .ٛ٘ٔ: ٔ( حاشية اٞنكاسب )األصفهاين( ٕ)

 ٜٕٔ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

وأّما فيما إذا قصد هبا التمليك وأفادت االباحة كما ُب اٞنقاـ فبل ألّف االباحة حينئذ شرعية وليست إباحة مالو أو ٕنليكو، 
مالكية إذ دل يبح اٞنالك مالو لآلخر بوجو، وإ٧ّنا أراد ٕنليكو لو ودل يقع، وما وقع من االباحة حكم شرعي دل يقصده اٞنالك 

 مالو، ىذا.بوجو فلم يبح مالو ليقاؿ إنّو مسّلط على إباحة 

وما أفاده )قّدس سرّه( متٌن جّداً إاّلأّف مراده ببعض احملّشٌن إف كاف ىو السّيد )قّدس سرّه( ُب حاشيتو حيث استدّؿ لبلباحة 
اخل فهو إ٧ّنا استدّؿ بو ُب اٞنعاطاة اٞنقصود هبا االباحة اٞنفيدة لبلباحة دوف اٞنقاـ، وقد ذكر السّيد )قّدس « الناس»بعمـو قولو 

أّف التمّسك بو إ٧ّنا يصّح ُب ىذه الصورة دوف ما إذا قصد هبا التمليك فرتّتب عليها االباحة بعٌن ما ذكره شيخنا  «ٔ» ه(سرّ 
  احملّقق طابق النعل بالنعل فبل يرد عليو إشكاؿ، وإف أراد بو شخصًا آخر فلم نقف عليو وأّف ذلك احملّشي من ىو فليتأّمل

«ٕ». 

إباحة التصّرفات ُب ىذه الصورة أعين ما إذا كانت اٞنعاطاة من طرؼ واحد متحّققة، ٞنا عرفت من أّّنم ٍّب إّف السًنة على 
دائماً يتعاملوف باٞنعاطاة من طرؼ واحد، بل اٞنعاطاة نسيئة معروفة عندىم فكثًناً ما يشرتوف شيئاً باٞنعاطاة نسيئة وال يدفعوف 

عاطاة من جانب ُب ىذه الصورة كاٞنعاطاة من اٛنانبٌن ُب إفادهتا االباحة وجرياف الثمن حٌن إعطاء اٞنالك للمبيع، وعليو فاٞن
 ٗنيع ما ذكرناه ىناؾ، ىذا كّلو فيما إذا وقعت اٞنعاطاة من جانب واحد.

 وأّما اٞنعاطاة من غًن أخذ وإعطاء أصبًل وىو القسم الثالث من اٞنعاطاة وقد



______________________________ 
 .ٚٚاٞنكاسب )اليزدي(:  ( حاشيةٔ)

( نّص سّيدنا االستاذ )داـ ظّلو( بعد يـو على أّف ىذا احملّشي ىو االشكوري )قّدس سرّه( وإيراد شيخو احملّقق والسّيد وارد ٕ)
 عليو.

 ٖٓٔ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

ٟنا بوضع الفلوس ُب كوز اٜنّمامي مع غيبتو واالغتساؿ باٞناء أو وضع الفلوس ُب كوز السّقاء أو البّقاؿ  «ٔ»  مّثل الشيخ
وشرب اٞناء أو أخذ اٝنضراوات مع غيبتهما وغًنىا من احملّقرات مع عدـ إعطاء من اٞنالك فيها للمشرتي وعدـ أخذ فيها من 

ٗنيع األحكاـ اٞنذكورة فيها كافادهتا اللزـو أو اٛنواز أو االباحة، أو أّف  اٞنالك، فهل ىي كاالعطاء واألخذ من اٛنانبٌن ُب
 حكمها مغاير لبلعطاء واألخذ من اٛنانبٌن.

نقوؿ: أّما وضع الفلوس ُب كوز اٜنّمامي فليس بيعًا وال إجارة معاطاتية بوجو، الشرتاط البيع واالجارة بكوف العوضٌن 
ضٌن فيو ٠نهوؿ من االبتداء، إذ ال يعلم أنّو يصرؼ أّي مقدار من اٞناء أو يبقى أّي مّدة ُب معلومٌن كّمًا ومقداراً، وأحد العو 

 اٜنّماـ، فالظاىر أنّو من قبيل إباحة التصرؼ بشرط وضع الفلس بنحو الشرط اٞنتأّخر.

ٞنالٌن، الشرتاطو بالعلم وأّما وضع الفلوس ُب كوز السقاء وشرب مقدار من اٞناء فهو أيضًا خارج عن البيع واٞنبادلة بٌن ا
ّنقدار الثمن واٞنثمن، ومقدار اٞناء الذي يشربو الشارب ٠نهوؿ فرّب شخص يشرب كأسٌن من اٞناء، وبعضهم يشرب نصف  

 كأس، ومعو ال يكوف ذلك من البيع بوجو، وإ٧ّنا ىو إباحة مشروطة بوضع الفلس بنحو الشرط اٞنتأّخر كما ُب سابقو.

ة البقلي ووضع الفلوس ُب كوزه فهو بيع حقيقي على طريقة اٞنعاطاة ويكوف إنشاء اٞنعاملة فيها بأخذ وأّما أخذ البقل مع غيب
البقل، فكأّف البقلي بوضع البقل ُب اٞنكاف اٝناّص وّكل كّل من أراد الشراء ُب إ٩ناب البيع، فيكوف أخذ البقل إ٩نابًا وكالة 

 وقبواًل أصالة.

______________________________ 
(ٔ) 

 .٘ٚ: ٖاٞنكاسب 

 ٖٔٔ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج



من اعتبار تعيٌن الوكيل ُب صّحة التوكيل، إ٧ّنا يتّم ُب الوكاالت الشخصية وأّما ُب التوكيل  «ٔ» وما ذكره شيخنا االستاذ
 ال  النوعي فبل يقدح فيو عدـ تعٌّن الشخص، فإّف توكيل عنواف كّلي ينطبق على أشخاص معينٌن كتوكيل شخص معٌّن 
 كتوكيل شخص غًن معلـو كما إذا قاؿ: إّف علماء النجف وكبلئي ُب بيع كتيب أو تعمًن مدرسيت، فإّف ذلك صحيح قطعاً.

واألوذل أف ٬نّثل ٟنا ّنا إذا أودع أحد عند عمرو ديناراً واآلخر أودع عنده ثوباً وحٌن االسرتداد اشتبو الودعي فدفع الثوب ٞنالك 
ٞنالك الثوب وبعد ما أخذا٨نا وعلما باشتباه الودعي أبقى كّل واحد منهما مالو عند اآلخر بعنواف التمليك. الدينار والدينار 

وكذا ٬نكن التمثيل ّنا إذا كاف لزيد عند عمرو دينار فأطارت الريح ثوب عمرو إذل دار زيد فأبقى كل منهما مالو عند اآلخر 
 على القبض واألخذ من جانبٌن أو ال؟ على ٥نو التمليك، فهل ىي كاٞنعاطاة اٞنشتملة

، واٛنواز إف قلنا باٛنواز،  الصحيح أّّنا مثلها ُب ٗنيع األحكاـ اٞنتقّدمة فتفيد اٞنلك البلـز إذا قلنا بأّف اٞنعاطاة تفيد اللزـو
ليس إاّلعبارة عن االعتبار النفساين  ألّف البيع «ٖ» «ِْنَارًَة َعْن تَػرَاضٍ » و «ٕ» «أَْوفُوا بِاْلُعُقودِ »  وتشملها أدلّة البيع كعمـو

ء من الفعل أو اللفظ وىذا متحّقق ُب اٞنقاـ، ألّف كّل واحد منهما بابقائو مالو عند صاحبو قد أبرز  اٞنّبز ُب اٝنارج بشي
 لك.اعتباره النفساين، واالبقاء يصلح أف يكوف مّبزاً كما ىو ظاىر، ىذا كّلو فيما إذا قلنا بأّف اٞنعاطاة تفيد اٞن

  وأّما إذا قلنا بأّّنا تفيد االباحة شرعاً مع قصد التمليك فيها، فبل ٬نكن القوؿ

______________________________ 
 .ٚٙٔ: ٔ( منية الطالب ٔ)

 .ٔ: ٘( اٞنائدة ٕ)

 .ٜٕ: ٗ( النساء ٖ)

 ٕٖٔ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

، ألنّو باالباحة ُب اٞنقاـ ألّّنا أمر على خبلؼ القاعدة يتوّقف ثبوهت ا على قياـ سًنة أو إٗناع، وٓنّققهما ُب اٞنقاـ غًن معلـو
أمر نادر االتّفاؽ وقّل ما يّتفق أف يشتبو الودعي أو تطًن الريح ماؿ أحد٨نا إذل دار اآلخر، ىذا فيما إذا كانت اٞنعاطاة 

 مشتملة على إيصاؿ ووصوؿ وكانت عارية عن اإلقباض واألخذ.

ما إذا كانت عارية عن ٗنيع ذلك ودل يكن فيها إيصاؿ اٞنالٌن إذل اٞنتعاملٌن وال إعطاء وال تعاط فهل وأّما القسم الرابع وىو 
  ىي أيضًا داخلة ٓنت اٞنعاطاة اٞنشتملة على األخذ من جانبٌن ُب جرياف األحكاـ اٞنتقّدمة فيها أو ال؟ وقد مّثل ٟنا الشيخ

ّنا إذا تقاوال بلفظ غًن معتّب شرعًا من دوف وصوؿ اٞنالٌن إليهما بل ٨نا باقياف على حاٟنما ومكاّنما، وذكر أنّو بناًء  «ٔ»



وغًنه من األدلّة، وأّما إذا قلنا بافادهتا  «أَْوفُوا بِاْلُعُقودِ »  على أّف اٞنعاطاة تفيد اٞنلك تشملها أدلّة البيع من عمـو قولو تعاذل
فاإلشكاؿ اٞنتقّدـ ُب القسم السابق ىنا آكد، والوجو ُب آكدية اإلشكاؿ ظاىر، ألّّنا إباحة شرعية غًن مالكية االباحة 

يتوّقف ثبوهتا على قياـ سًنة أو إٗناع، وقيامهما ُب ىذا القسم من اٞنعاطاة العارية عن اإليصاؿ والوصوؿ والقبض واألخذ 
 فيو االعطاء من جانب واحد.معلـو العدـ ِنبلؼ القسم السابق الذي كاف 

ها ىذا، ولكّنا كّلما تأّملنا فيما أفاده )قّدس اللهو نفسو( على تقدير إفادة اٞنلك دل نفهم ما أراده، واحملّشوف أيضاً دل يكتبوا علي
األمر ُب عبارتو شيئًا وال ندري أّّنم ماذا فهموا من عبارة الكتاب ودل يستشكلوا عليها ُب اٞنقاـ، والوجو ُب عدـ فهمنا أّف 

يدور بٌن احتمالٌن كبل٨نا ال ٬نكن االلتزاـ بو، ألنّو إف أراد ٠نّرد اٞنقاولة من دوف إنشاء اٞنعاملة هبا كما إذا قاؿ أحد٨نا 
 سأبيعك داري وقاؿ اآلخر أنا أيضاً سأشرتيو، فهذا ال يكوف بيعاً حّّت يشملو عمومات أدلّة البيع أبداً، إذ ال عقد

______________________________ 
 .ٙٚ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 ٖٖٔ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

 وىكذا. «َأَحله اللهُو اْلَبْيعَ »  وال بيع ليقاؿ «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  ليشملو

 وإف أراد بذلك إنشاء اٞنعاملة باأللفاظ غًن اٞنعتّبة كما ىو ظاىر قولو:

وال أخذ وال إقباض، فهو من البيع الفاسد ال ١نالة، فكيف يصّح أف يقاؿ إنّو من دوف إيصاؿ « اللفظ غًن اٞنعتّب ُب العقد»
 يشملو عمومات أدلّة البيع مع فرض فساده، فيكوف مشوؿ أدلّة البيع لو وإمضاؤه هبا من التناقض الظاىر.

األقساـ الثبلثة اٞنتقّدمة اٞنشتملة فاٞنتحّصل أنّا دل نفهم مراده حقيقة وال تصوير ىذه الصورة من اٞنعاطاة، فبل نتصّور منها إاّل 
على األخذ من جانبٌن، واٞنشتملة على األخذ من جانب واحد، والعارية عن األخذ واالعطاء اٞنشتملة على الوصوؿ 

 واإليصاؿ.

بار النفساين فاٞنتحّصل من ٗنيع ذلك: أّف لفظ اٞنعاطاة دل ترد ُب آية وال ُب رواية وإ٧ّنا نتبع ٓنّقق البيع ومفهومو وىو االعت
ء من الفعل أو القوؿ سواء صدقت عليو اٞنعاطاة أـ دل تصدؽ، وكذلك نلتـز باالباحة ُب خصوص موارد قامت  اٞنّبز بشي

 السًنة على االباحة فيها.

  التنبيو الثالث



اٞنصداقية مع العلم ّنفهـو كّل ُب ٕنييز البائع عن اٞنشرتي ُب باب اٞنعاطاة. الشّك ُب البائع واٞنشرتي تارًة من جهة الشبهة 
واحد منهما وأّف البائع ىو من أعطى مالو بعنواف اٞنعّوضية وكاف نظره إذل حفظ مالية مالو برفع اليد عن خصوصية اٞناؿ 
واٞنشرتي ىو من أعطى مالو بعنواف العوضية وكاف نظره إذل خصوصية اٞناؿ برفع اليد عن مالّية مالو، إاّلأّف أحد٨نا اشتبو 

 اآلخر وال يعلم أّف أيّهما أعطى مالو بعنواف العوضية وأيّهما أعطاه بعنواف اٞنعّوضية.ب

  وىذا الشّك ٣نّا ال رافع لو ُب اٞنقاـ بوجو، وال ٬نكن إزالتو بدعوى أّف من
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 الو أّواًل إذل البائع وبعده يعطيو البائع اٞنبيع.أعطى أّواًل فهو بائع ومن أعطى مالو ثانياً فهو مشرٍت، إذ رّنا يعطي اٞنشرتي م

ولو تداعيا فبلبّد من إثبات أنّو بائع أو مشرٍت ليرتّتب آثار خصوص البائع أو اٞنشرتي عليو من إقامة البّينة، كما أّف االشتباه 
 من تلك اٛنهة خارجة عن ١نّط كبلـ شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(.

الصدؽ أي من أجل الشبهة اٞنفهومية والشّك ُب سعة اٞنفهـو وضيقو، فإنّا نعلم أّف للبائع واخرى من جهة االشتباه ُب 
 واٞنشرتي أفراداً متيّقنة خارجاً وأفراداً مشكوكة يشّك ُب صدقهما عليو.

لبائع عرفاً وُب ىذه الصورة إذا كاف أحد اٞنالٌن من العروض واآلخر من النقود فدافع النقود ىو اٞنشرتي ومعطي العروض ىو ا
ما دل يصرّح باٝنبلؼ، ألّف دافعها يأخذ ّناليتها ويرفع يده عن خصوصية اٞناؿ، كما أّف دافع األٖناف يأخذ ِنصوصية اٞناؿ 

 ويرفع يده عن مالية مالو.

ا يأخذه ُنيث وأّما إذا كاف اٞناالف كبل٨نا من قبيل العروض أو كبل٨نا من قبيل النقود فإف كاف غرض أحد٨نا متعّلقًا ّنالية م
يبلحظ فيما يأخذه بدليتو عن النقود وكاف غرض اآلخر متعّلقًا ِنصوصية ما يأخذه كاف األّوؿ بائعاً والثاين مشرتياً، فإذا دفع 
نصف أوقية من الشاي وأخذ نصف حّقة من القند الذي يسوى أربعٌن فلسًا لكن ال ّنا أنّو شاي بل من جهة أّف قيمتو 

بل القند الذي ىو أيضًا يسوى أربعٌن فلساً، فاٞنالك ٞنا أعمل فيو عناية زائدة والحظ قيمتو ىو اٞنشرتي، أربعوف فلسًا ُب مقا
ومالك اٞناؿ الذي دل يعمل فيو عناية ودل يلحظ قيمتو من النقود بائع لدى العرؼ فيقاؿ اشرتيت كذا مقدارًا من القند بكذا 

 داراً من الشاي بكذا مقدار من القند.مقدار من الشاي، وال يصّح أف يقاؿ بعت كذا مق

 وأّما إذا تعّلق غرض كليهما باٞنالية أو باٝنصوصية فهناؾ احتماالت أربعة
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 وزاد عليها شيخنا االستاذ احتمااًل خامساً. «ٔ»  احتملها شيخنا األنصاري

الذي ىو الصحيح اٞنختار: أنّو معاملة مستقّلة خارجة عن البيع وغًنه من اٞنعامبلت اٞنعروفة. أّما أنّو معاملة   االحتماؿ األّوؿ
 ومعاوضة فبالوجداف، وأّما أنّو ليس بيعاً فلما سيأٌب.

ّف اٞنشرتي كثًناً ما يعطي مالو أنّو بيع وأّف من دفع مالو أّواًل ىو البائع منهما ومن دفع مالو ثانياً يكوف مشرتياً. وفيو: أ الثاين:
 أّواًل وبعده يأخذ اٞناؿ من البائع ودل ترد ُب آية وال دليل أّف من دفع كذلك يصًن بائعاً.

أنّو صلح. وفيو: أنّو إف اريد كونو متعّلقًا للمصاٜنة وواقع التسادل فهو وإف كاف كذلك ٞنا ذكرناه ُب أوائل البيع إاّلأنّو  الثالث:
قاـ، بل االجارة والبيع اٜنقيقي وغًن٨نا من اٞنعامبلت أيضًا متعّلقات للمصاٜنة ألّف كّل واحد منها وقع التسادل ال ٫نتّص باٞن

عليو. وإف اريد أنّو صلح إنشائي وإنشاء للتسادل ففيو: أنّو دل ينشأ مصاٜنة مالو ّناؿ اآلخر أبدًا فبل يكوف صلحًا إنشائياً. 
 ة نظًن االجارة وغًنىا من اٞنعامبلت.نعم يوجد ُب مورده واقع اٞنصاٜن

أّف كّل واحد منهما بائع ومشرٍت وأنّو معاملة بيعية. وفيو: أنّو إف اريد بالبائع من بّدؿ مالو ّناؿ آخر، فهو يصدؽ ُب  الرابع:
حّق اٞنشرتي أيضاً ُب كّل بيع ألنّو أيضاً بّدؿ مالو ّناؿ اآلخر، كما أنّو إف اريد باٞنشرتي مطلق من ترؾ شيئاً وأخذ شيئاً آخر 

ئع أيضًا ُب كّل بيع، وإف اريد بالبائع من تعّلق غرضو باٞنالية دوف اٝنصوصية وباٞنشرتي من تعّلق فهو يصدؽ ُب حّق البا
 غرضو باٝنصوصية دل يصدؽ العنواناف على شخص واحد.

______________________________ 
 .ٛٚ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)
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أيضًا وتعّجبنا منو، فهو أّف  «ٕ»  ُب اٞنقاـ وقد نقلناه عنو ُب أوائل البيع «ٔ» وأّما االحتماؿ الذي ذكره شيخنا االستاذ
أحد٨نا ال بعينو بائع واآلخر مشرٍت ببل تعٌّن ٟنما ال واقعًا وال ظاىراً. وىذا ٣نّا دل نفهمو فعبًل كما دل نفهمو حٌن البحث ُب 

 أو لكوف أحد٨نا مشرتياً كذلك. درسو وذلك أّواًل: أنّو ال معىن لكوف أحد٨نا بائعاً ببل تعٌّن 

وثانياً: أّف نسبة اٞنعاملة إذل كّل واحد منهما على حّد سواء فبل معىن لصًنورة أحد٨نا بائعًا واآلخر مشرتياً، وىل ىذا إاّلمن 
 قبيل الرتّجح ببل مرّجح ألّف كليهما واجداف ٞنا ىو موجود ُب اآلخر ومعو كيف صار ىذا بائعاً دوف اآلخر.

 ّصل من ٗنيع ذلك أّف اٞنتعٌّن من ىذه االحتماالت ىو االحتماؿ األّوؿ الذي تقّدـ وعرفت.فاٞنتح



  التنبيو الرابع

 أّف اٞنعاطاة ُنسب مقصود اٞنتعاطيٌن يتصّور على وجوه: «ٖ» ذكر شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(

أف يكوف قصد كّل واحد من اٞنتعاطيٌن ٕنليك مالو ّناؿ اآلخر وأف تكوف اٞنبادلة بٌن اٞنالٌن فيكوف اآلخر ُب أخذه  أحدىا:
قاببًل ومتمّلكًا بازاء ما يدفعو، فبل يكوف ُب دفعو العوض إنشاء ٕنليك بل دفع ٞنا التزمو على نفسو بازاء ما ٕنّلكو فيكوف 

 ذل وقبضها، ىذا.اال٩ناب والقبوؿ بدفع العٌن االو 

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٜٙٔ: ٔمنية الطالب 

 .ٔٔ( ُب الصفحة ٕ)

 .ٓٛ: ٖ( اٞنكاسب ٖ)
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وال ٫نفى أّف ما أفاده من أّف اٞنعاملة ٓنصل باالعطاء من جانب واحد واألخذ من اٛنانب اآلخر فيكوف االعطاء الثاين وفاًء 
التزمو على نفسو بأخذه ال مقّومًا للمعاطاة، أجنيّب عّما ٥نن بصدده من بياف أقساـ اٞنعاملة اٞنعاطاتية ُنسب مقصود ٞنا 

ء فقد مّر ُب التنبيو الثاين، إذ اٞنعاملة اعتبار نفساين ٪نتاج إذل مّبز خارجي وال مانع من  اٞنتعاطيٌن، وأّما أّّنا ٓنصل بأّي شي
احد مّبزاً لو كما ىو واضح إاّلأنّو غًن مربوط ّنا ٥نن بصدده، وكيف كاف فهذا أعين قصد اٞنبادلة جعل االعطاء من جانب و 

 بٌن اٞنالٌن أحد الوجوه اٞنتصّورة ُب اٞنعاطاة.

ٌن أف تكوف اٞنبادلة بٌن ٕنليك وٕنليك ال بٌن ماؿ وماؿ كما ُب الصورة االوذل، فاٞنقابلة بٌن فعلٌن وٕنليكٌن ال اٞنال وثانيها:
واٞنلكٌن. واستشكل )قّدس سرّه( ُب كوف ىذه الصورة من اٞنعامبلت البيعية بأّف البيع عبارة عن التبديل بٌن اٞنالٌن ال التبديل 
بٌن فعلٌن وٕنليكٌن، فهذه خارجة عن البيع، كما أّّنا خارجة عن اٟنبة اٞنشروطة، ألّف التمليك فيها ٪نصل ّنجرد اٟنبة غاية 

لو إذا دل يف بشرطو يكوف الواىب ٢نتارًا بٌن أف يفسخ أو ٬نضيها، وىذا ِنبلؼ اٞنقاـ فإّف التمليك ال  األمر أّف اٞنوىوب
٪نصل فيو إاّلبتمليك اآلخر ُنيث لو دل ٬نّلك اآلخر مالو لو ال يصّح ٕنليك األّوؿ لو فبل يكوف من قبيل اٟنبة اٞنشروطة وال 

 وضة مستقّلة.اٞنعاملة البيعية، وذكر أّّنا مصاٜنة أو معا



أف يقصد األّوؿ اباحة مالو بعوض فيقبلها اآلخر بتمليك مالو لو فيكوف الصادر من األّوؿ االباحة ومن الثاين  وثالثها:
 التمليك.

أف تكوف اٞنبادلة بٌن إباحة وإباحة، كما إذا قصد إباحة مالو ُب مقابل إباحة اآلخر مالو لو، فتكوف اٞنقابلة بٌن  ورابعها:
 ٌن.االباحت

واستشكل ُب ىذين القسمٌن من جهتٌن: إحدا٨نا: صّحة إباحة ٗنيع التصرفات حّّت اٞنتوقّفة على ملك اٞنتصرؼ بأف يقوؿ: 
  أُنت لك كّل تصرؼ من دوف أف ٬نّلكو العٌن. وثانيتهما: صّحة االباحة بالعوض الراجعة إذل عقد مرّكب من
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 أطاؿ الكبلـ ُب ىذين اإلشكالٌن.إباحة وٕنليك. ٍبّ 

أّما الصورة االوذل ٣نّا أفاده ُب اٞنقاـ فهي االباحة اٞنصطلحة اليت وقع الكبلـ ُب كوّنا مفيدة لبلباحة أو اٞنلك اٛنائز أو  أقوؿ:
 ء، وقد عرفت اٞنختار. البلـز أو ىي فاسدة ال يرتّتب عليها شي

  فضبًل من أف تكوف مصاٜنة أو معاوضة مستقّلة، وذلك ٞنا مّر ُب أوائل الكتاب وأّما الصورة الثانية: فهي غًن معقولة جّداً 
على ٥نو االشارة من أّف اٞنراد باٞنبادلة ُب البيع ىو أف يكوف أحد اٞنالٌن ُب مقابل اآلخر وعوضًا عنو وينوب منابو ُب  «ٔ»

ما ىو فيو شائبة الوجود كما ُب الذمم، وأّما ما مضى وانعدـ عادل االعتبار، وىذا إ٧ّنا يتصّور ُب االمور اٞنوجودة خارجًا أو في
فبل يعقل أف يكوف قائمًا مقاـ ماؿ اآلخر بوجو، وعليو فبل يعقل أف يكوف ٕنليكو ىذا ُب مقابل ٕنليك اآلخر ألنّو ّنجرد 

عادل اٞنلكية واالعتبار.  ء آخر ُب إنشاء التمليك حصلت اٞنلكية وانعدـ التمليك، وما ال وجود لو كيف يقع ُب مقابلة شي
 ىذا ُنسب مقاـ الواقع والثبوت.

بل البّد من وقوع عقد آخر على نفس التمليك  « مّلكتك الدار»وأّما ُنسب مقاـ الداللة واالثبات فبل ٬نكن إنشاؤه ّنثل 
التمليك ٣ننوع ثبوتاً  واٜناصل أّف جعل التمليك بازاء«. آجرتك على أف ٕنّلكين دارؾ بازاء ٕنليكي البستاف لك»كأف يقوؿ 

 وإثباتاً فما ٪نتمل ُب ىذا القسم أمراف: أحد٨نا أف يكوف التمليك مشروطاً بتمليك الثاين كاٟنبة اٞنعّوضة.

ثانيهما: أف يكوف ٕنليك األّوؿ بداعي ٕنليك اآلخر فتخّلفو ال يوجب اٝنيار أيضاً، وعلى أّي تقدير البّد وأف يكوف الفرض 
 وضات رأساً.خارجاً عن باب اٞنعا

 وأّما احتماؿ كونو مصاٜنة فمدفوع ّنا تقّدـ من أّف الصلح عبارة عن إنشاء



______________________________ 
 .ٚٔ( ُب الصفحة ٔ)
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 التسادل، وأّما واقعو فمتحّقق ُب ضمن كّل عقد.

وأّف االباحة ُب مقابلة التمليك أو ُب مقابلة االباحة غًن معقوؿ، وإ٧ّنا و٣نّا ذكرناه ُب اٞنقاـ يظهر اٜناؿ ُب القسمٌن األخًنين 
اٞنعقوؿ أحد امور ثبلثة، أحدىا: أف يبيح مالو بداعي ٕنليك اآلخر لو أو بداعي إباحة اآلخر. وثانيها: أف يبيح مالو مشروطاً 

اٞنؤمنوف »لى مشوؿ قولو )صّلى اللهو عليو وآلو(: بتمليك اآلخر أو إباحتو، فيجب على اآلخر بعد قبولو العمل بالشرط بناًء ع
 ٞنثل اٞنقاـ وأّما على الوجو األّوؿ فبل ٩نب على اآلخر التمليك أو االباحة.« عند شروطهم

وثالثها: أف يعّلق إباحتو على إباحة اآلخر أو ٕنليكو، وىذا صحيح، فإّف التعليق إ٧ّنا يكوف مفسدًا ُب التمليك ال االباحة، 
االباحة ثابتة ٞنن ٬نّلك مالو أو يبيحو لو، فيكوف موضوع االباحة مقّيدًا بذلك ال يدخل فيو من ال يفعل ذلك وىذا فتكوف 

 نظًن اٜنّمامي، فإنّو يبيح التصرؼ لكل من يضع الفلوس ُب الدخل.

التصرفات حّّت اٞنتوقّفة على اٞنلك ٍّب إنّو )قّدس سرّه( تكّلم ُب اٞنناقشتٌن الواردتٌن على القسمٌن األخًنين وأّف إباحة ٗنيع 
صحيحة أو أّّنا غًن مشروعة، وأّف االباحة بالعوض اٞنرّكبة من إباحة وٕنليك ٣نضاة ُب الشريعة اٞنقّدسة أو غًن ٣نضاة وذكر أّف 

يو الشارع بوجو، إباحة ٗنيع التصّرفات حّّت اٞنتوّقفة على اٞنلك غًن جائزة، ألّف اٞنالك ال ٬نكنو أف يرّخص فيما دل يرّخص ف
 ألّف إذنو ليس مشّرعاً وإ٧ّنا ٬نضي فيما ٩نوز شرعاً. نعم يصّح ذلك بأحد وجوه كّلها منتفية ُب اٞنقاـ:

أف يقصد اٞنبيح بإباحتو إنشاء توكيل اٞنخاطب ُب بيع مالو ٍّب نقل ٖننو إذل نفسو، أو ُب نقل مالو إذل نفسو ٍّب بيعو  أحدىا:
ك بلفظة أُنت فيكوف قولو ذلك ٕنليكًا لآلخر واقعًا غاية ما ىناؾ أنّو إنشاء التمليك بصيغة لنفسو، أو أف يقصد التملي

أُنت ويكوف تصرؼ اآلخر ّننزلة القبوؿ، فيكوف داخبًل ُب النزاع اآلٌب ُب أّف إيقاع التمليك باأللفاظ اجملازية صحيح أو أنّو 
  باطل، وىذا منتف ُب اٞنقاـ إذ اٞنفروض أنّو

 ٓٗٔ، ص: ٔ بيع، جمكاسب ال

يقصد إباحة مالو ال التوكيل وال التمليك، وعليو فبل يكوف اٞنقاـ من قبيل اعتق عبدؾ عيّن ُب الداللة على التمليك بالداللة 
االقتضائية اليت ىي عبارة عن داللة الكبلـ على أمر مقصود للمتكّلم يتوّقف صّحة كبلمو عليو عقبًل أو شرعاً، وقد مثّلوا ُب 



فإّف سؤاؿ القرية غًن ٣نكن عقبًل فيدّؿ ذلك على إرادة األىل ال  «ٔ» «َواْسَأْؿ اْلَقْريَةَ »  االصولية للعقلي بقولو تعاذل الكتب
 ١نالة، وللشرعي هبذا اٞنثاؿ وىو قولو:

 مالو فقط. أعتق عبدؾ عيّن، إاّلأّف اٞنقاـ خارج عن ذلك لعدـ قصد اٞنتعاملٌن التمليك وإ٧ّنا اٞنفروض أنّو قصد إباحة

أف يدّؿ دليل شرعي على صّحة إباحة ٗنيع التصرفات فإنّو ّنقتضى اٛنمع العرُب بينو وبٌن ما دّؿ على عدـ جواز  وثانيها:
بعض التصرفات لغًن اٞنالك يدّؿ على حصوؿ اٞنلك للمتصرؼ عند إرادة التصرؼ آنًا ما فيقع التصرؼ ُب ملكو أو على 

، أو يكوف ذلك الدليل ٔنصيصًا لؤلدلّة الدالّة على اشرتاط اٞنلك ُب التصرفات اٞنتوقّفة ملك الثمن بعد التصرؼ ببل فصل
على اٞنلك، وىذا الوجو األخًن وىو كوف الدليل ٢نّصصًا دل يذكره الشيخ ُب اٞننت وإ٧ّنا احتملناه ٥نن فنبين بعده على عدـ 

يدّؿ دليل شرعي خاّص على صّحة إباحة التصرفات عند قولو اشرتاط التصرفات باٞنلك، وىذا أيضًا مفقود ُب اٞنقاـ إذ دل 
ما دل يرد دليل خاّص على  «ٕ»  اخل« الناس مسّلطوف»أُنت، وال يصّح االستدالؿ على ذلك بعمـو قولو )عليو السبلـ( 

م مسّلطوف على صّحة تلك االباحة، ٞنا ذكرناه وذكره الشيخ من أّف معىن اٜنديث أّف الناس مسّلطوف على أمواٟنم ال أّنّ 
 أحكامهم، ىذا كّلو مع االغماض عّما ُب سنده من الضعف.

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٕٛ: ٕٔيوسف 

 .ٕٕٚ: ٕ، ُنار األنوار ٜٗح  ٕٛٓ: ٖ( عوارل الآلرل ٕ)
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الذي ذكره ُب أواخر كبلمو: أف يكوف التصرؼ كاشفًا عن ثبوت اٞنلك لو واقعًا ُنيث يقع تصرفو ذلك ُب ملكو،  وثالثها
وىذا نظًن بيع الواىب ما وىبو لآلخر أو عتقو فيما إذا كاف اٞنوىوب عبداً، فإّف بيعو ذلك أو عتقو كاشف عن رجوعو ُب 

لك التحقيقي والقسم الثاين باٞنلك التقديري، ولكّنو أيضًا غًن موجود ُب ىبتو ووقوع تصّرفاتو ُب ملكو، وقد ّٚنى ذلك باٞن
اٞنقاـ، ألّف التصرؼ فيما أباحو اٞنبيح ال يكشف عن سبق سبب اٞنلك وىو واضح. ىذا ملّخص ما أفاده ُب اٞنقاـ والبّد لنا 

 من بياف كيفية توّقف التصرفات على اٞنلك.

 فنقوؿ: إف الكبلـ فيها من جهتٌن:

 ُب التصّرؼ من حيث صدوره من اٞنالك، وتوضيحو أنّو من ىذه اٛنهة على ثبلثة أقساـ: ٛنهة االوذل:ا



التصرفات اليت دّؿ الدليل على جواز صدورىا عن اٞنالك فقط وال تقبل الوكالة والنيابة وىذا نظًن الوطي وغًنه من  أحدىا:
اآلية،  «ٔ» «َوالهِذيَن ُىْم لُِفُروِجِهْم َحاِفُظوَف* ِإاله َعَلى أَْزَواِجِهْم أْو َما َمَلَكْت أ٬َْنَانُػُهمْ »  التصرفات اٝنارجية فانّو دّؿ قولو تعاذل

وغًنه من األخبار على اختصاص جواز صدور الوطي باٞنالك أو الزوج، ففي مثلو ال ٩نوز التصرؼ لغًن٨نا باإلذف واالباحة، 
 هبما. ألّف غًن اٞنالك ال يصًن مالكاً 

مندفع ّنا عرفت من اٞنناقشة ُب داللتو  «ٕ»  اخل« الناس مسّلطوف»وتوّىم االستدالؿ ٜنّل أمثاؿ ذلك من التصرفات بعمـو 
  وسنده. نعم قد ورد على عمـو ذلك ُب الوطي ٔنصيص وىو التحليل بالصيغة اٝناّصة فلذا صار موارد جواز الوطي

______________________________ 
 .ٙ -٘: ٖٕٞنؤمنوف ( أ)

 .ٕٕٚ: ٕ، ُنار األنوار ٜٗح  ٕٛٓ: ٖ( عوارل الآلرل ٕ)
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 ثبلثة: النكاح واٞنلك والتحليل.

التصرفات اليت دّؿ الدليل على اعتبار صدورىا من اٞنالك باٞنباشرة أو بالتسبيب أي بنفسو أو بوكيلو، وىذا كالعتق  ثانيها:
الطبلؽ بيد من أخذ »واالبراء وغًن٨نا من االيقاعات نظًن الطبلؽ ُب اختصاص صدوره بالزوج لقولو )عليو السبلـ( 

ملك وال مالك ُب الطبلؽ إاّلأنو كما ٫نتص بالزوج أو ّنن وّكلو ُب طبلؽ وإف كاف خارجًا عن اٞنقاـ إذ ال  «ٔ» «بالّساؽ
زوجتو ألّف الوكيل كاٞنوّكل وفعلو فعلو وكأنّو آلة لو والطبلؽ يصدر من الزوج بسبب الوكيل، كذلك اٜناؿ ُب غًنه من 

صّحتهما إذف اٞنالك أو طيب نفسو مع  االيقاعات نظًن العتق واالبراء فاّّنما البّد وأف يصدرا من اٞنالك فقط وال يكفي ُب
 صدور٨نا من الغًن إاّلأف يكوف اٞننشئ وكيبًل من قبلو فاّف االمور االعتبارية تقبل الوكالة.

التصرفات اليت يصّح أف تصدر من اٞنالك ووكيلو ونائبو و٣نّن أذف لو قبلها أو بعدىا أو مقارنًا ٟنا، وىذا كالبيع وغًنه  ثالثها:
فاّّنا ال ٔنتّص باٞنالك فقط وتصّح فيما إذا صدرت من الغًن أيضاً، لعدـ اعتبار أف يكوف اٞننشئ للبيع  من اٞنعامبلت

خصوص نفس اٞنالك، وهبذا صّححنا البيع الصادر من الفضورل وقلنا إنّا استفدنا من أدلّة البيع اشرتاط البيع برضا اٞنالك 
العقد، وال دليل على اشرتاط مقارنة االذف للعقد ُب صّحة اٞنعامبلت ىذا كّلو ُب وإذنو مطلقاً الحقاً أو مقارناً أو سابقاً على 

 اٛنهة االوذل من الكبلـ.



ُب بياف التصرّفات من جهة اعتبار وقوعها للمالك ُنيث ترجع نتيجتو إليو مع قطع النظر عّمن صدرت منو  اٛنهة الثانية:
 تضي دخوؿ اٞنعّوض ُب ملك من خرج عنو العوض وبالعكس وإاّل وىي كالبيع و٥نوه، فاّف مفهـو اٞنبادلة بنفسو يق

______________________________ 
 .ٖح  ٕ٘/ كتاب الطبلؽ أبواب مقّدماتو وشرائطو ب ٖٙٓ: ٘ٔ( اٞنستدرؾ ٔ)
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و غًنه، وىو ال يقع إاّلللمالكٌن وال يقع فبل تتحّقق اٞنبادلة ُب عادل اٞنلكية واالعتبار، سواء كاف اٞننشئ ىو نفس اٞنالك أ
 للغًن ولو بتصريح اٞنالك بوقوعو للغًن كما إذا صرّح بقولو: بع مارل لنفسك.

 ٍب إّف الدليل الداّؿ على اعتبار وقوعها للمالك تارة يكوف عقلياً واخرى دليبًل شرعياً.

على دخوؿ كل واحد من اٞنالٌن ُب ملك مالك اآلخر وإاّل فبل فكالبيع فاّف نفس اٞنبادلة ومفهومها يتوقف عقبًل   أّما األّوؿ
تتحّقق اٞنبادلة كما ىو ظاىر. وُب مثل ذلك إذا قاـ دليل خارجي على خبلفو كما ُب شراء العمودين واحملاـر فاّّنا ال تدخل 

انعتاقها عليو قهراً ألجل اٛنمع بٌن  ُب ملك االبن اٞنشرتي، فبلبّد ُب مثلو من االلتزاـ ُنصوؿ اٞنلك آنًا ما ُب حق اٞنشرتي ٍب
ذلك الدليل العقلي والدليل الداّؿ على صّحة شراء العمودين واحملاـر وما دّؿ على أّف االنساف ال ٬نلك عموديو وال ١نارمو، 

ٞنلك التقديري  إاّلأّف ىذا اٞنلك ملك حقيقي غاية األمر أّف مّدتو قصًنة ال يقبل غًن العتق ٞنا عرفت، فبل وجو لتسمية ذلك با
كما وقع ذلك ُب كلمات شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( كما أنّو ال فرؽ بٌن اٞنلك ُب اٞنقاـ وبينو ُب بيع الواىب للماؿ 

وتسمية اٞنلك ُب اٞنقاـ  «ٔ»  اٞنوىوب فبل وجو للتفرقة بينهما وتسمية اٞنلك ُب بيع الواىب باٞنلك اٜنقيقي كما صرّح بو
 باٞنلك التقديري.

وىذا الذي ذكرناه من االلتزاـ باٞنلك آنًا ما ٗنعًا بٌن األدلّة ال ٫نتص بالبيع و٩نري ُب مثل ما إذا انتقل أحد ١نارمو إليو 
 باالرث أو باٟنبة فانّو أيضاً ٬نلكو آناً ما فينعتق عليو قهراً.

  فّ فكالعتق فانّو ال مانع عقبًل من أف يقع لغًن اٞنالك بوجو، إاّلأ  وأّما الثاين

______________________________ 
 .ٛٛ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 ٗٗٔ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج



الروايات تطابقت على أنو ال عتق إاّلُب ملك، فدليل وقوع العتق للمالك دليل شرعي وُب مثل ذلك إذا قاـ دليل شرعي آخر 
 خصوص عتق الولد عبده عن والده والتـز بو ُب على أف العتق ُب اٞنورد الفبلين يقع لغًن اٞنالك أيضًا كما وقع ذلك ُب

أيضاً، ال وجو لبللتزاـ باٞنلك آناً ما، بل نلتـز بالتخصيص وأّف العتق يقع للمالك دائماً إاّلُب اٞنورد الفبلين، إذ  «ٔ»  اٞنسالك
 ال مانع من التخصيص ُب األحكاـ الشرعية.

عقلياً، فاّف االلتزاـ باٞنلك التقديري أو التحقيقي حينئذ من جهة أّف اٜنكم وىذا ال يقاس ّنا إذا كاف دليل وقوعو للمالك 
العقلي غًن قابل للتخصيص كما ىو واضح، وأّما ُب اٞنقاـ فبما أّف دليل ذلك شرعي فأّي مانع من أف نلتـز بالتخصيص ىذا  

 كّلو ُب كّبيات اٞنسألة.

الك لغًنه اعتق عبدي عنك، فإنّو يكوف مورداً لكلتا اٛنهتٌن، فمن حيث بقي الكبلـ ُب بعض صغرياهتا: منها: ما إذا قاؿ اٞن
اعتبار كوف العتق فعل اٞنالك البّد وأف يكوف األمر بالعتق توكيبًل أو ٕنليكاً، وإاّل فبل يكوف اٞنعتق ىو اٞنالك، وأّما من اٛنهة 

بّد ُب صّحتو من أف يكوف األمر بالعتق ٕنليكاً الثانية فبل يكفي التوكيل بناًء على اعتبار وقوع العتق عن اٞنالك، فبل
 للمخاطب، وإاّل فبل يكوف العتق عن اٞنالك.

 ومنها: ما لو قاؿ اعتق عبدي عيّن، وال ْنري فيو إاّلاٛنهة االوذل، فبلبّد من االلتزاـ فيو بالتوكيل ليكوف العتق فعل اٞنالك.

من اٛنهة الثانية فقط فإّف العتق على أي تقدير يكوف فعل اٞنالك، فإف  ومنها: ما لو قاؿ اعتق عبدؾ عيّن، والكبلـ فيو يكوف
 جّوزنا العتق عن غًن اٞنالك جاز

______________________________ 
 .ٖٛٔ، ٚ٘ -٘٘: ٓٔ( الحظ اٞنسالك ٔ)
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السؤاؿ استدعاء لو والعتق جوابًا كما أفاده ذلك من دوف حاجة إذل ٘نلو على استدعاء التمليك، وإاّل فبلبّد وأف يكوف 
 .«ٔ» الشيخ )قّدس سرّه(

فتحّصل من ٗنيع ما تقّدـ أّف البيع و٥نوه من اٛنهة االوذل يعتّب فيو أف يكوف منتسبًا إذل اٞنالك ليصدؽ عليو عنواف التجارة 
ن اٛنهة الثانية فالعقل يستقّل باعتبار كونو عن تراض، و٪نصل ذلك بالرضا البلحق فضبًل عن االذف واالباحة السابقة. وأّما م

عن اٞنالك كما عرفت، فإذا ثبت خبلفو ُب مورد كما ُب شراء العمودين وانعتاقهما مع خروج الثمن عن كيس الولد فبل 
 ١نيص من االلتزاـ باٞنلك آناً ما، وىو ملك حقيقي، الستحالة ٔنصيص اٜنكم العقلي.



توقّفو على اٞنلك، وال ٩نوز لغًن اٞنالك إاّل بالتحليل بصيغة خاّصة، وال مانع من التخصيص  وأّما الوطء فاٞنستفاد من اآلية
 فيو، ألّف التوّقف شرعي.

وأّما العتق و٥نوه من االيقاعات فإف ثبت إٗناع على توقّفو على اٞنلك واعتبار كوف اٞنعتق مالكًا مباشرة أو تسبيبًا فهو، وإاّل 
ال بيع إاّل »ال يستفاد منو ذلك، كما ال يستظهر من قولو )عليو السبلـ(  «ٕ» «عتق إاّل فيما ٬نلكال »فقولو )عليو السبلـ( 

، فاٞنرجع «ٗ» «ال طبلؽ قبل النكاح»، فإّّنا ناظرة إذل نفي العتق والبيع قبل اٞنلك، مثل قولو )عليو السبلـ( «ٖ» «ُب ملك
 لشمولو االيقاع أيضاً وىكذا ُب الطبلؽ. «٘» «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ » حينئذ عمومات العتق و

 ٍبّ لو تنزّلنا وسّلمنا داللتو على اعتبار كوف اٞنعتق مالكاً فمن اٛنهة الثانية ال

______________________________ 
 .ٖٛ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 .٘/ كتاب العتق ب ٘ٔ: ٖٕ( الوسائل ٕ)

 .ٖح  ٔ/ أبواب عقد البيع وشروطو ب ٖٕٓ: ٖٔ( اٞنستدرؾ ٖ)

 .ٕٔ/ كتاب الطبلؽ، أبواب مقّدماتو وشرائطو ب ٕٜٕ: ٘ٔ( اٞنستدرؾ ٗ)

 .ٔ: ٘( اٞنائدة ٘)
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 ينبغي الشّك ُب عدـ داللتو على اعتبار كوف العتق عن اٞنالك، فيصّح العتق عن غًنه ويثاب عليو.

ع العتق لغًن اٞنالك ىل يسقط بعتق اٞنالك عبده عن الغًن ما ُب أنو إذا قلنا بصّحة وقو  وينبغي التنبيو على أمرين: أحد٨نا:
ذمة ذلك الغًن من التكليف كوجوب العتق الثابت عليو كّفارة أو نذرًا أو ال يسقط بو ذلك وإ٧نا يقع لو ويثاب بعتق اٞنالك 

و يسقط بو ما ُب ذّمتو من تسّلم ذلك وأن «ٕ» والسيد اليزدي )قّدس سرّه( «ٔ» عبده عنو؟ ظاىر كلمات شيخنا االستاذ
التكليف، ولكن التحقيق أّف سقوط وجوب العتق عن ذمتو بفعل الغًن ٪نتاج إذل دليل وىو مفقود كما ذكرناه ُب مبحث 

من أّف سقوط تكليف أحد بفعل الغًن ٪نتاج إذل دليل وإاّل فظاىر كل تكليف وجوب إتياف نفس  «ٖ»  التعّبدي والتوّصلي
 يسقط إاّلبفعلو ال بفعل الغًن، فالعتق عن الغًن واف كاف صحيحاً إاّلانو ال يسقط الوجوب عن ذمتو.اٞنكلف بو وإنو ال 



حيث طّبق اإلماـ )عليو السبلـ(  «ٗ» «َدين اللهو أحق أف يقضى»من فحوى قولو:  -وأّما ما استدّؿ بو السّيد )قّدس سرّه(
 الَدين على قضاء الفوائت ٍبّ أمر بقضائو.

أّواًل: أّف تلك الرواية ضعيفة السند. وثانياً: أّف مفادىا حكم على خبلؼ القاعدة فيقتصر فيو على موردىا، وىو أداء ففيو 
 الَدين القريب عن اٞنّيت ال عن اٜني.

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٖٚٔ: ٔمنية الطالب 

 .ٜٚ( حاشية اٞنكاسب )اليزدي(: ٕ)

 .ٜ٘ٗ(: ٖٗ)موسوعة اإلماـ اٝنوئي  ٔالفقو ( ١ناضرات ُب اصوؿ ٖ)

 .ٛٔٔ: ٘( سنن النسائي ٗ)

 ٚٗٔ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

أنو إذا قلنا بصحة وقوع العتق عن غًن اٞنالك فهل األمر بالعتق يوجب الضماف أـ ال؟ أّما إذا قصد اٞنالك التّبّع أو  وثانيهما:
الضماف، ألّف اٞنالك أتلف مالو ٠ّناناً، وإاّل فاف ذكر قيمة للعبد ُب كبلمو   أقاـ اآلمر قرينة على اجمّلانية فبل إشكاؿ ُب عدـ

كما إذا قاؿ: أعتق عبدؾ عيّن ّنائة فأعتقو فيلزمو أداء ما عّينو، زاد عن قيمة مثلو أو نقص، ألّف اٞنالك رضي بو فلذا أعتقو 
اجملانية فيلزمو أداء قيمة مثلو، ألّف ماؿ اٞنسلم وعملو  حسب الفرض، وأّما إذا دل يعٌّن شيئًا ودل يكن ىناؾ قرينة على إرادة

 ء كما إذا قاؿ: ١نرـت كما ىو اٜناؿ ُب ٗنيع اٞنوارد اليت أمر فيها اآلخر بشي

احلق رأسي أو أعط للفقًن قرصٌن من اٝنبز فانّو ٩نب عليو قيمة مثلو فيما إذا دل يظهر عليو أمارة اجمّلانية. فالعبد إ٧نا يتلف 
 «ٔ» مالكو ولكن يضمنو اآلمر، ال أّف العبد يدخل ُب ملك اآلمر و٫نرج منو كما أفاده شيخنا االستاذ )قّدس سرّه(من ماؿ 

 ىذا.

 بقي الكبلـ ُب أمثلة اخرى للتصرفات اٞنتوقفة على اٞنلك اليت تعّرض ٟنا الشيخ وىي ٖنن اٟندي والزكاة واٝنمس.

من ماؿ من وجب عليو اٟندي فبل ٩نزي اٞناؿ اٞنباح لو ُب ٖنن اٟندي مثبًل، ٍب نقل   أّما ٖنن اٟندي فقد ذكر أنّو البّد وأف يكوف
 كبلماً عن الشهيد من أنّو قاؿ: إّف اٞناؿ اٞنأخوذ باٞنعاطاة ال ٫نرج ُب الزكاة واٝنمس وٖنن اٟندي اخل.



خ )قّدس سرّه( وذلك ألنو إ٧نا منع عن اٞناؿ وال ٫نفى أّف نقل كبلـ الشهيد ُب اٞنقاـ غًن مناسب جّداً ودل يكن مرتقّباً من الشي
الذي قصد اٞنتعاطياف التمليك باٞنعاطاة والشارع رغمًا ألنفهما حكم باالباحة الشرعية فمنع عن وقوع مثلو ٖننًا للهدي 

باحة مالكية ال الواجب، واٞنقاـ خارج عن ذلك ألف الكبلـ فيو إ٧نا ىو ُب اٞنعاطاة اليت قصد هبا اٞنتعاطياف االباحة وكانت اال
  شرعية، وأّي مانع من وقوع مثلو

______________________________ 
 .ٖٚٔ: ٔ( منية الطالب ٔ)
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ٖننًا كما سيأٌب. نعم اٞناؿ اٞنباح باالباحة الشرعية ال ٬نكن فيو ذلك، ألنو تابع ٞنبلحظة مقدار ما قامت عليو السًنة بٌن 
 عقبلء كما مّر توضيحو سابقاً.اٞنتشرعٌن وال

واٜناصل: أّف الشهيد )قّدس سرّه( إ٧ّنا منع عن حصوؿ إباحة التصرفات اٞنتوقّفة على اٞنلك باٞنعاطاة اٞنقصود هبا اٞنلك بعد 
الفراغ عن صّحة التصرؼ لو فرض حصوؿ االباحة هبا، وكبلمنا ُب صّحة التصرؼ بعد الفراغ عن تعّلق االباحة بو، فهما 

 اكساف.متع

ٍب إنّا دل ٤ند دليبًل على وجوب كوف الثمن ملكًا ٞنن وجب عليو اٟندي، ألّف غاية ما ثبت ىناؾ وجوب سوؽ اٟندي ُب 
القراف وذُنو ُب التمتع وأّما أنو من ماؿ أّي شخص فبل دليل على تعيينو كما ىو ظاىر لو دل نقل بقياـ الدليل على جواز  

ن بذؿ لو الزاد والراحلة الذي ٪نتاج إذل اٟندي مثبًل إ٧نا يشرتيو بذلك اٞناؿ اٞنبذوؿ لو وحّجو كونو من ماؿ الغًن، وذلك ألّف م
صحيح ببل كبلـ وىو نظًن اٞنهر ُب الزواج ألف وجوده شرط ُب صّحتو من دوف فرؽ بٌن أف يكوف ملكًا للزوج أو لغًنه وقد 

 أباحو لو، ىذا.

من ماؿ الغًن، وذلك أّف اٟندي قد يشرتيو من وجب عليو بالثمن الكّلي ُب ذمتو ٍب مضافاً إذل أنّو ال يعقل إخراج ٖنن اٟندي 
يؤّديو من اٞناؿ اٞنباح لو وعليو يكوف الثمن ماؿ نفسو وإ٧ّنا أوفاه من ماؿ الغًن وال إشكاؿ ُب صّحتو، إذ ال مانع من أداء 

باح لو فاف قصد الشراء للمالك اٞنبيح فاٟندي بنفسو الَدين من ماؿ الغًن باذنو وإباحتو، وقد يشرتيو بشخص ماؿ الغًن اٞن
يكوف ملكًا للمبيح وال مانع منو أيضًا ٞنا ذكرنا من عدـ الدليل على اعتبار كوف اٟندي ملكًا ٞنن وجب عليو، وإف قصد 

 ُب ملك من خرج الشراء لنفسو فهو وإف كاف يأٌب فيو إشكاؿ اٞنبادلة من أّف مفهومها يقتضي عقبًل أف يكوف اٞنعّوض داخبًل 
  عنو العوض فكيف يعقل أف يكوف اٟندي ملكاً لو مع كوف العوض ملكاً للمبيح، إاّلأّف ىذا االشكاؿ ال ٫نتّص بثمن اٟندي
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لتخصيص  حينئذ ويأٌب ُب ٗنيع البيوع إذا كاف اٞنعّوض فيها داخبًل ُب ملك من دل ٫نرج منو العوض كما ىو ظاىر، فبل وجو
 ٖنن اٟندي بالذكر، وكيف كاف فلم نفهم الوجو ُب االستشكاؿ ُب ٖنن اٟندي، ىذا كّلو ُب ٖنن اٟندي.

وأّما الزكاة واٝنمس فاف قلنا بتعّلقهما باألعياف الشخصية ّناليتها، فوجو عدـ صحة دفع الغًن ٟنما عّمن وجبا عليو ظاىر، 
ء آخر ٪نتاج إذل دليل وىو مفقود، نعم للمالك  عٌن اٝنارجية فجواز تبديلها بشيألف حق االماـ والفقراء إ٧نا تعّلق بذلك ال

 وأّما غًنه فبل. «ٔ»  أف يبدٟنا ألنو الشريك األعظم كما ُب الروايات

جبات القربّية  وأّما إذا قلنا بتعّلقهما بالذمم دوف األعياف اٝنارجية فهما ُب ىذه الصورة وإف كانا َدينًا إاّلأّّنما ٞنّا كانا من الوا
كاف سقوطهما بفعل الغًن ١نتاجًا إذل الدليل وىو مفقود ُب اٞنقاـ، ىذا كّلو فيما إذا كاف اٞنخرج للزكاة واٝنمس من ماؿ 

 نفسو شخصاً آخر غًن اٞنالك الذي وجب عليو اٝنمس والزكاة.

حو لو مالكو، فهل ٩نزي ذلك عّما وجب وأّما إذا كاف الدافع ٟنما نفس اٞنالك ولكن ال من ماؿ نفسو بل من ماؿ آخر أبا
عليو من اٝنمس والزكاة أو ال؟ إف قلنا بتعّلقهما بالّذمم فيكوناف َدينًا على اٞنالك حينئذ وال مانع لو من أف يؤّدي َدينو ّناؿ 

 شخص آخر كما ىو ظاىر، واٞنفروض أنو يدفعو بقصد القربة فيّبأ بذلك ذّمتو.

عياف اٝنارجية فدفعو اٞناؿ اٞنباح عوضاً عن حصة الفقراء واالماـ تبديل ٪نتاج إذل دليل وىو مفقود، وأّما إذا قلنا بتعّلقهما باأل
وتوضيحو: أّف اٞنالك بتبديلو ذلك إف قصد التبديل ٞنالك اٞناؿ اٞنباح بأف يريد اٞنالك دفع ماؿ اٞنبيح للفقراء واالماـ )عليو 

مقامهما، فهذا تبديل ال دليل عليو، ألّف اٞنالك وإف جاز لو تبديل حقوؽ  السبلـ( ويعّوضو ُنصة الفقراء واالماـ ويقيمو
  الفقراء أو االماـ ّناؿ آخر إاّلأنّو

______________________________ 
 .ٗٔ/ أبواب زكاة األنعاـ ب ٜٕٔ: ٜ( ورد هبذا اٞنضموف ُب الوسائل ٔ)
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ّناؿ نفسو وال يشمل ما إذا أراد تبديلو ّناؿ غًنه، وإف أراد تبديل حّصة الفقراء واالماـ لنفسو ّناؿ ٢نتّص ّنا إذا أراد تبديلو 
الغًن اٞنباح لو فيأٌب فيو إشكاؿ اٞنبادلة من أّف نفس مفهومها ٪نتاج عقبًل إذل دخوؿ اٞنعّوض ُب ملك من خرج عنو العوض 

 ؿ اآلخر نظًن االشكاؿ اٞنتقّدـ ُب قولو: بع مارل لنفسك، فراجع.فكيف يعقل دخوؿ حّصتهم ُب ملك اٞنالك ُب مقابل ما

عّد من موارد اٞنلك التقديري دية اٞنيت فيما إذا قتلو أحد خطًأ أو عمداً فصوحل بالدية فاّّنا تنتقل إذل ورثة  «ٔ»  ٍّب إّف الشيخ
انتقاٟنا منو إذل ورثتو. وكذا اٜناؿ ُب الديّات اٞننتقلة  اٞنيت عن اٞنيت، وفيها أيضًا البّد من تقدير كوّنا ملكًا للميت آنًا ما ٍب



إذل اٞنّيت كما إذا قطع أحد يد اٞنيت أو اذنو أو رجلو فإّف ديتها تصل إذل اٞنيت ٍب تنتقل منو إذل ورثتو، فبلبّد من تقدير  
 كوّنا ملكاً للميت آناً ما حّت تنتقل منو إذل الورثة، ىذا.

لتزاـ ّنلك اٞنّيت آنًا ما إ٧نا ىي فيما إذا قاـ دليل على أف الوارث يتلّقى الدية من اٞنّيت كما ىو وال ٫نفى أّف اٜناجة إذل اال
 ظاىر ٗنلة من الروايات، ومع قيامو فبلبّد من االلتزاـ باٞنلكية اٜنقيقية للميت آنًا ما ال التقديرية لعدـ ترّتب األثر عليها وأّما

فبل حاجة حينئذ إذل اٞنلك  «ٕ» «َفِديٌَة ُمَسلهَمٌة ِإذَل أَْىِلوِ » بتداء كما يستظهر من قولو تعاذل:إذا قلنا بأّف الوارث ٬نلك الدية ا
التحقيقي وال التقديري أبداً، ىذا ٕناـ الكبلـ ُب االشكاؿ األّوؿ من االشكالٌن اللذين ذكر٨نا الشيخ ُب القسمٌن األخًنين 

 من اٞنعاطاة.

  ة االباحة بالعوض الراجعة إذل العقد اٞنرّكبوأّما اإلشكاؿ الثاين وىو صحّ 

______________________________ 
 .ٛٛ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 .ٕٜ: ٗ( النساء ٕ)

 ٔ٘ٔ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

من  من االباحة والتمليك فبلبّد من التكّلم ُب صّحتو أّواًل ٍّب ُب لزومو أو جوازه. ذىب الشيخ )ر٘نو اللهو( إذل الصّحة واللزـو
اٞنؤمنوف عند »و « الناس مسّلطوف على أمواٟنم»اٛنانبٌن. أّما الصّحة فإّما ألجل أنّو نوع من الصلح أو لكفاية عمـو 

 «.اٞنؤمنوف عند شروطهم»وأّما اللزـو فلعمـو «. شروطهم

تصاٜنا على االباحة  والتحقيق أّف التمليك واالباحة قد يقعاف موردًا لعقد آخر كالصلح أو االجارة أو البيع، كما إذا
والتمليك وأنشآه بعنواف الصلح، أو استأجر كّل منهما اآلخر على ذلك، أو باع أحد٨نا شيئًا وجعل ٖننو االباحة، وقد تنشأ 

 االباحة ُب مقابل التمليك من دوف تعّلق عقد هبا.

٬نلك كّل منهما ذلك على اآلخر، نعم، أّما الفرض األوؿ فبل إشكاؿ ُب صّحتو، فيجب على كّل منهما العمل ّنا التـز بو و 
االباحة من طرؼ اٞنبيح إ٧ّنا ْنب تكليفًا وال تلـز وضعاً، فلو الرجوع مّت شاء، ِنبلؼ التمليك على الطرؼ اآلخر، وعليو 

إذا دل يبح أو  فإف أباح اٞنبيح وكاف مورد العقد االباحة ُب اٛنملة ال ٩نوز للممّلك الرجوع، ألنّو من أكل اٞناؿ بالباطل، وأّما 
 كاف مورد العقد االباحة اٞنستمرّة كما ىو الظاىر ورجع ُب األثناء ثبت للممّلك خيار ٔنّلف الشرط.



وأّما الفرض الثاين أعين إنشاء االباحة والتمليك من دوف تعّلق عقد هبما فقد عرفت خروجو عن اٞنعاوضات اٞنالية، وإ٧ّنا ىو 
الناس »ليو، ولكّنو مع ذلك صحيح على القاعدة، ويؤيّده قولو )صّلى اللهو عليو وآلو( إباحة مشروطة بالتمليك أو معّلقة ع

، فإّف مقتضاه تسّلط اٞنالك على إباحة مالو للغًن مشروطاً أو معّلقاً، وأّما من حيث اللزـو واٛنواز فإف  «مسّلطوف على أمواٟنم
٧ّنا شرط التمليك على اٞنباح لو ُب ضمنها، جاز للمبيح الرجوع كانت االباحة مشروطة أي فعلية غًن معّلقة على التمليك، وإ

عن إباحتو مّت ما أراد، ولكن ليس للممّلك الرجوع ابتداًء، ألّف ٕنليكو دل يكن ىبة ٠ّنانية كي تكوف جائزة، بل كاف ُب 
 مقابل االباحة، فهو ىبة معّوضة الزمة، نعم، لو
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 باحتو فبل يبعد جواز رجوع اٞنمّلك لتخّلف الشرط.رجع اٞنبيح عن ا

معّلقة بأف تكوف فعليتها منوطة بالتمليك من دوف أف ٩نب التمليك على الطرؼ  -شخصية أو نوعية -وإف كانت االباحة
إذا كانت لذي اآلخر لعدـ اشرتاطو والتزامو بو فيجوز للممّلك أيضًا الرجوع ابتداًء، ألّف ٕنليكو كاف ىبة ٠ّنانية جائزة، إاّل 

رحم، فتكوف الزمة ال ٩نوز لو الرجوع إاّلإذا رجع اٞنبيح، فيثبت لو خيار ٔنّلف الشرط، وال ينافيو إطبلؽ ما دّؿ على لزـو 
 اٟنبة لذي رحم، فإنّو ناظر إذل لزومها من حيث كوّنا ىبة، فبل مانع من ثبوت اٝنيار فيها من جهة اخرى.

  التنبيو اٝنامس

اطاة ُب غًن البيع وعدمو. ىل اٞنعاطاة ٔنتص باٞنعامبلت البيعية أو أّّنا ْنري ُب ٗنيع العقود وااليقاعات. قد ُب جرياف اٞنع
يقاؿ باختصاص اٞنعاطاة بالبيع وعدـ جرياّنا ُب غًنه من العقود فضبًل عن االيقاعات، لتوّىم ا٥نصار دليل صّحتها باالٗناع 

ولكن احملّقق على ما حكى عنو الشيخ )قّدس سرّه( استظهر جرياّنا ُب االجارة من كبلـ  والسًنة، وىي غًن ثابتة إاّلُب البيع،
بعض األصحاب حيث ذكر أنّو إذا أمره بعمل على عوض معٌّن فعملو استحق االجرة على عملو، ولو كانت ىذه إجارة 

اة ْنري ُب االجارة أيضاً، وكذا لو وىب فاسدة دل ٩نز لو العمل ودل يستحق اجرة مع علمو بالفساد، فمنو يظهر أّف اٞنعاط
 بغًن عقد، فإّف ظاىرىم جواز االتبلؼ، ولو كانت ىبة فاسدة دل ٩نز، ىذا.

وال ٫نفى أّف ضماف اآلمر ٞنا عيّنو من العوض أو اُلجرة اٞنثل فيما إذا دل يعٌّن عوضًا إ٧نا ىو من جهة حرمة فعل اٞنسلم وال 
ى ما تقّدمت االشارة إليو، فبل وجو لبلستشهاد بذلك الكبلـ على جرياف اٞنعاطاة ُب ربط لو باالجارة وال باٞنعاطاة عل

 االجارة أبداً، والـز جرياف اٞنعاطاة ُب االجارة أف يكوف اٞنأمور مستحقاً لبلجرة
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 يستحق اٞنأمور االجرة بعد العمل ال قبلو.قبل العمل ويكوف اآلمر مستحقاً للعمل منو كذلك، وفيما ذكره من الكبلـ إ٧نا 

والذي ينبغي أف يقاؿ ىو أنّو إف قلنا بتقّوـ العقود مفهومًا باللفظ، فعدـ جرياف اٞنعاطاة ُب العقود وااليقاعات على وفق 
على جرياف القاعدة و٣نا ال ينبغي االشكاؿ فيو، وغاية ما ىناؾ أنّا خرجنا عّما تقتضيو القاعدة ُب خصوص البيع وبنينا 

 اٞنعاطاة وإفادهتا اٞنلك أو االباحة الشرعية فيو ألجل قياـ السًنة عليو.

وأّما إذا دل نقل بذلك كما ىو الصحيح وقلنا بإمكاف إنشاء ٗنيع االمور االنشائية من العقود وااليقاعات وغًنىا بغًن اللفظ، 
ّبز ما سواء كاف قواًل أو فعبًل فمن الواضح صدؽ عناوين العقود ٞنا عرفت من أّف االنشاء عبارة عن إبراز االعتبار النفساين ّن

وااليقاعات على االعتبارات اٞنّبزة بالفعل كالقوؿ، وعليو تصّح اٞنعاطاة بكّل فعل مّبز لبلعتبار النفساين ال خصوص العطاء 
ـ، وال يرفع اليد عن ذلك إاّلبدليل شرعي اٝنارجي وتشملها األدلّة العاّمة واٝناّصة، ويكوف مقتضى القاعدة فيها الصّحة واللزو 

من إٗناع أو غًنه داّؿ على عدـ اللزـو أو عدـ اٞنلك، فيقتصر حينئذ ُب االباحة الشرعية على القدر اٞنتيّقن، وقد خرجنا عن 
  أظهر.مقتضى القاعدة ُب موردين اعتّبنا فيهما اللفظ للدليل اٝناّص و٨نا النكاح والطبلؽ، واعتبار اللفظ ُب الثاين

وّنا بّينا ظهر فساد توجيو عدـ جرياف اٞنعاطاة ُب النكاح بتقّوـ مفهومو باللفظ، إذ ال فرؽ بينو وبٌن سائر العقود من ىذه 
من أّف النكاح والسفاح متقاببلف، فإّف الوطء قبل إ٩ناد علقة الزوجية يكوف  «ٔ»  اٛنهة، كما ظهر فساد توجيو احملّقق النائيين

  ، فكيف يتحّقق بو مضاّده وىو النكاح، إذ فيو أّواًل: أنّو أخصّ مصداقاً للزنا

______________________________ 
 .ٜٛٔ: ٔ( منية الطالب ٔ)
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اٞنراد من اٞنّدعى، ألنّو إ٧ّنا يقتضي عدـ ٓنّقق النكاح ِنصوص الوطء وال يقتضي عدـ ٓنّققو بسائر األفعاؿ، وقد ذكرنا أّف 
باٞنعاطاة ىو العقد اٞننشأ بالفعل مطلقًا ودل نعتّب فيها فعبًل خاّصاً، فيمكن إبراز النكاح بفعل آخر غًن الوطء من إشارة أو  
كتابة أو ٥نو٨نا. وثانياً: أّف تقابل النكاح والسفاح ليس من جهة اعتبار اللفظ ُب مفهـو النكاح، وإ٧ّنا ىو من جهة أّف 

لوطء عن استحقاؽ شرعي باختبلؼ الشرائع والسفاح عبارة عن الوطء بغًن استحقاؽ، ومن الظاىر أّف النكاح عبارة عن ا
الوطء اٞنّبز العتبار العلقة الزوجية ليس وطئًا عن غًن استحقاؽ، فبل يكوف مصداقًا للزنا. ىذا كّلو مع قطع النظر عن األدّلة 

عرفاً اختصاص حّل الوطء ّنا إذا تأّخر عن  «ٔ» «ِإاله َعَلى أَْزَواِجِهمْ » اذل:الشرعية وأّما ُنسب األدلّة الشرعية فظاىر قولو تع
 الزوجية إاّلأّف ىذا حكم شرعي ال ربط لو ّنعقولية ٓنّقق النكاح بالوطء.



سادل واٜناصل أنّو من حيث القاعدة ال فرؽ بٌن النكاح وغًنه من العقود، إاّلأنّو يستفاد اعتبار اللفظ فيو من االٗناع وت
فإّف مقتضاه اعتبار  «ٕ» «فإذا قالت نعم فأنت أوذل الناس هبا»األصحاب، ومن قولو )عليو السبلـ( ُب نكاح اٞنتعة 

خصوص ىذا اللفظ، وقد رفعنا اليد عن اٝنصوصية للقطع بعدـ اعتبارىا، وأّما أصل اللفظ فبل وجو لنفي اعتباره، ىذا كّلو ُب 
 النكاح.

اً فساد ما ذكره احملّقق النائيين )قّدس سرّه( من عدـ جرياف اٞنعاطاة ُب الوصية والضماف وااليقاعات، وقد اّتضح ّنا ذكرنا أيض
  بدعوى عدـ وجود فعل تنطبق عليو تلك العناوين خارجاً، وذلك ٞنا عرفت من أّف صدؽ عنواف عقد أو إيقاع على

______________________________ 
 .٘: ٖٕ( اٞنؤمنوف ٔ)

 .ٔح  ٛٔ/ أبواب اٞنتعة ب ٖٗ: ٕٔائل ( الوسٕ)
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فعل إ٧ّنا ىو بكونو مّبزًا لبلعتبار النفساين كالقوؿ، ومن الواضح إمكاف إبراز االعتبار النفساين بالفعل ُب موارد االمور 
 اٞنذكورة.

ذّمة الضامن بو، لكن االنشاء الفعلي ال ينحصر ُب نعم، العطاء اٝنارجي ال ٬نكن إبراز التمليك بعد اٞنوت أو نقل الَدين إذل 
االعطاء كما عرفت، فيمكن أف تنشأ الوصية أو الضماف و٥نو٨نا بالكتابة أو االشارة و٥نو٨نا ٣نّا ٬نكن إبراز تلك االمور هبا. 

ك العنواف عرفاً، وإاّل نعم البّد من مناسبة عرفية بٌن الفعل واالعتبار النفساين اٞنّبز بو ُنيث يكوف الفعل مصداقًا لذل
فالقصور يكوف من ناحية اٞنّبز. ويشهد المكاف اٞنعاطاة ُب االيقاعات ما ورد ُب طبلؽ األخرس من ٓنّققو بالقاء القناع على 
رأس زوجتو، فإّف اٝنرس ال ٩نعل اٞنستحيل ٣نكناً، فينكشف بو إمكاف اٞنعاطاة ُب االيقاعات، غاية األمر اعتّبت ُب بعض 

 دوف بعض. اٞنوارد

 ُب اٟنبة والوقف والرىن والقرض.  بقي الكبلـ

من أّف توّقف اٞنلك ُب اٟنبة على اال٩ناب  «ٔ»  أّما اٟنبة فبل إشكاؿ ُب جرياف اٞنعاطاة فيها، وأّما دعوى شيخنا األنصاري
والقبوؿ كاد أف يكوف اتفاقياً، فتندفع بأّف ىذا ليس إٗناعًا آخر وإ٧نا ىو االٗناع اٞندعى على أّف كل عقد أو إيقاع متوقف 

 جع.أيضاً فرا «ٕ»  على اللفظ، و٥نن أجبنا عنو بأنو ٣نّا ال ٬نكن االعتماد عليو وأشار إليو السيد ُب حاشيتو

 فاٞنتحّصل أّف اٞنعاطاة ْنري ُب اٟنبة ببل إشكاؿ كما عليو سًنة اٞنسلمٌن.



فقد استشكل ُب جرياف اٞنعاطاة فيو بأّف القبض شرط ُب حصوؿ اٞنلك بو ّنعىن أف العقد مقتض وما منو ينشأ   وأّما القرض
 األثر والقبض شرط ُب فعلية

______________________________ 
 .ٕٜ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 .ٔٛ، ٜٙ( حاشية اٞنكاسب )اليزدي(: ٕ)
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ذلك األثر ومتّمم لقابلية القابل أو فاعلية الفاعل، وال يعقل أف يّتحد اٞنقتضي والشرط، فكيف يعقل أف يكوف القبض مع أنو 
 شرط مقتضياً وعقداً كما ىو الـز اٞنعاطاة ُب القرض، ىذا.

واٜنّل. أّما النقض فباٟنبة، ألّف القبض شرط ُب حصوؿ اٞنلك هبا أيضاً، والـز ما ذكر عدـ صحة  واٛنواب عنو: بالنقض
ء فبل نشك ُب جرياف السًنة على اٞنعاطاة ُب اٟنبة. وكذا ينتقض بالصرؼ والسلم  اٞنعاطاة فيها، مع أنّا لو شككنا ُب كّل شي

 بلـ.الشرتاطهما بالقبض مع أّف اٞنعاطاة ْنري فيهما ببل ك

وأّما اٜنّل فهو ما أشرنا إليو مرارًا من أّف إطبلؽ الشرط على مثل القبض ودخوؿ الزواؿ وغًن٨نا ٣نّا يطلق عليو الشرط ُب 
األحكاـ الشرعية ليس ّنعىن الشرط الفلسفي ُب االمور التكوينية اٞنوجب لتتميم فاعلية الفاعل أو قابلية القابل بل إ٧ّنا ىو 

قيدًا ُب متعلقات األحكاـ أو ُب موضوعاهتا وتضيق دائرة اٞنتعلق أو اٞنوضوع، فمعىن كوف الطهارة شرطاً ء  ّنعىن أخذ شي
للصبلة ىو أّف األمر إ٧نا تعلق بالصبلة مع الطهارة، ال أّف ٟنا مدخلية ُب الصبلة، كما أّف معىن كوف الزواؿ شرطًا لوجوب 

 الظرؼ، ال أّف لو مدخلية ُب اٜنكم أبداً.الصبلة ىو أّف الوجوب إ٧نا يتعّلق هبا ُب ذلك 

وبعد ذلك نقوؿ: إّف الشارع قد اعتّب ُب القرض أمرين: أحد٨نا: إبراز االعتبار النفساين ّنّبٍز ما ُب اٝنارج. وثانيهما: القبض، 
كبل األمرين أعين   وأّي مانع عقلي من أف يوجد٨نا اٞنكّلف بفعل واحد كما إذا أقبضو بقصد إبراز اعتباره النفساين فيتحقق

 القبض وإبراز االعتبار النفساين، فبل مانع من جرياف اٞنعاطاة ُب القرض أيضاً.

فرّنا يناقش ُب جرياف اٞنعاطاة فيو بأّف اٞنعاطاة إف أفادت اللزـو ُب الرىن فهو ٢نالف لبلٗناع اٞننقوؿ القائم على   وأّما الرىن
  أّف اٞنعاطاة ال تفيد اللزـو
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و٢نالفتو جرأة، وإف كانت مفيدة للجواز فيأباه نفس معىن الرىن ألنّو وثيقة لدى اٞنرهتن ليطمئن بو قلبو و٬نكنو استيفاء َدينو 
منو عند إنكار الدائن لَدينو أو صًنورتو مفّلساً، وىذا إ٧ّنا يعقل فيما إذا كاف الرىن الزمًا وأّما إذا كاف جائزًا فكيف يوجب 

 وثوؽ واالطمئناف ٛنواز رجوعو فيو وإف دل يرجع فيو فرضاً، فؤلجل ذلك يلتـز بعدـ جرياف اٞنعاطاة ُب الرىن، ىذا.ال

وال ٫نفى عليك أّواًل: أّف مثل ذلك اإلٗناع اٞننقوؿ ال يكشف عن رأي اٞنعصـو )عليو السبلـ( ظّنًا فضبًل عن القطع، ومثلو 
. ال مانع من ٢نالفتو كما ارتكبناه ٥نن  والتزمنا بأف اٞنعاطاة تفيد اللزـو

تصّور وثانياً: سّلمنا اعتبار اإلٗناع إاّلأنّو ٞنّا كاف من األدلة اللّبية كاف البلـز أف يؤخذ باٞنقدار اٞنتيقن منو، وىو العقود اليت ي
 فيها اٛنواز وال يكوف منافياً ٜنقيقتها.

ُب اٞنقاـ ليس مضموّنا اشرتاط اللفظ ُب لزـو العقد، وإ٧ّنا مضموّنا أّف  «ٔ»  وثالثاً: أّف كلمات اجملمعٌن اليت نقلها الشيخ
، ومن الواضح أّف «ٕ»  العقد لو خبل من اللفظ أفاد االباحة كما ُب كبلـ األكثر أو اٞنلك اٛنائز كما ُب كبلـ احملّقق الثاين

، وال يعّم ما يدور أمره بٌن اللزـو والفساد كالرىن، فمقتضى إطبلؽ  مورد ىذا الكبلـ ىو العقد الذي يّتصف باٛنواز واللزـو
 األدلّة العاّمة واٝناّصة صّحة الرىن سواء انشئ بالقوؿ أو الفعل.

فقد اّدعي عدـ جرياف اٞنعاطاة فيو ألّنا لو قلنا بافادهتا اللزـو فهو على خبلؼ االٗناع اٞننقوؿ، وإف قلنا بأّنا   وأّما الوقف
  تفيد اٛنواز فهو على خبلؼ

______________________________ 
 .ٕٙ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 .ٛ٘: ٗ( جامع اٞنقاصد ٕ)
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 .«ٔ» اٞنتعارؼ اٞنعهود ألنّا دل نعهد اٛنواز ُب الوقف كما اّدعاه الشيخ األنصاري )قّدس سرّه(

تعاذل ال يرجع، وإّما ٛنهة اخرى فيلحقو  عباديًا وما كاف للهوويدفعو: أنّو إف ثبت من اٝنارج اعتبار اللزـو ُب الوقف إّما لكونو 
حكم الرىن و٩نري فيو ما ذكرناه ىناؾ، إذ ال فرؽ حينئذ بينهما إاّلمن حيث كوف اللزـو ُب الرىن الزماً لو حقيقة وُب الوقف 

 ُنكم الشارع.

 كبل التقديرين ْنري فيو اٞنعاطاة.  وأّما إذا دل يثبت اعتبار اللزـو ُب الوقف فيكوف حالو حاؿ البيع. فعلى



ويؤّكد جرياّنا فيو السًنة القطعية اٞنستمرّة على عدـ ذكر الصيغة ُب كثًن من األوقاؼ، مثل الفرش واٜنصر للمساجد 
 ء منها. واٞنشاىد، ودل يعهد رجوع الواقفٌن أو وارثهم ُب شي

فيو العتق، فاف اٞنناقشة اٞنذكورة ُب الرىن ٩نري ُب العتق أيضًا حرفاً  و٣نا ينبغي أف يذكر ُب اٞنقاـ ٣نّا يناقش ُب جرياف اٞنعاطاة
ُنرؼ، ألّنا إف أفادت اللزـو فهو ٢نالف لبلٗناع اٞننقوؿ، وإف أفادت اٛنواز فهو ٢نالف للعتق، فاّف اٛنواز غًن معهود فيو 

 وال يرجع اٜنّر عبداً، فأمره يدور بٌن اللزـو والبطبلف.

 واب اٞنذكور ُب الوقف، فإنّو إّما ملحق بالرىن أو بالبيع.واٛنواب عنها ىو اٛن

 التنبيو السادس: ُب ملزمات اٞنعاطاة

  بناء على اٞنختار من أّف اٞنعاطاة مفيدة للملك البلـز يكوف البحث عن

______________________________ 
 .ٜٗ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 ٜ٘ٔ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

 ء. اٞنفروض أّنا الزمة بنفسها فبل معىن لصًنورهتا الزمة بعد طروء شيملزماهتا لغواً، إذ 

وأّما على القوؿ بإفادهتا االباحة أو اٞنلك اٛنائز فينتهي البحث إذل اٞنلزمات، وقد تكّلم الشيخ )قّدس سرّه( أّواًل ُب تأسيس 
اَلتَْأُكُلوا » قوؿ باٞنلك ىو اللزـو لقولو تعاذل:ء كالتصرؼ اٞنغًّن، فحكم بأّف األصل على ال األصل عند الشّك ُب ملزمية شي

وغًنه من الوجوه اٞنتقّدمة، وعلى القوؿ باالباحة فاألصل عدـ  «ٔ» «أَْمَواَلُكْم بَػْيَنُكْم بِاْلَباِطِل ِإاله أَْف َتُكوَف ِْنَارًَة َعْن تَػرَاضٍ 
، لقاعدة تسّلط الناس على أمواٟنم فإّف مقتضاه جواز رجوع اٞن ء وتوّىم جرياف استصحاب  الك بعد طروء ذلك الشياللزـو

 االباحة بعد الرجوع مندفع بعدـ جريانو مع وجود الدليل، ٜنكومتو عليو.

وما أفاده بناء على إفادة اٞنعاطاة اٞنلك وإف كاف متيناً، إاّلأّف ما ذكره ُب صورة إفادهتا االباحة ليس ُب ١نلو، ألّف الشك ُب 
العلم ببقاء اٞنلك على ملك مالكو األّورل إاّلأنّا نشك ُب أّف الشارع ىل أباح التصرؼ ُب ملك الغًن بقاء االباحة تارة مع 

نظًن إباحتو ُب حق اٞنارّة أـ ال، وحينئذ ال ٠ناؿ الستصحاب بقاء االباحة السابقة ٜنكومة عمـو الناس مسّلطوف عليها كما 
ألوؿ ودخولو ُب ملك اٞنباح لو بواسطة طرّو ما نشك ُب كونو ملزماً، أفاده، واخرى نشك ُب انقبلب اٞنلك عن ملك مالكو ا

اخل للشك ُب أنو ملك للمالك األوؿ، ومع الشك ُب كونو ملكاً « الناس مسّلطوف»ومع ىذا الشك ال ٠ناؿ للتمسك بعمـو 



وىو أيضًا ال ٠نرى لو مع كما ىو ظاىر، وال ٠ناؿ حينئذ إاّلالستصحاب بقاء اٞنلك « الناس مسّلطوف»لو ال ٠نرى لعمـو 
 وجود العمومات اٞنقتضية ألّف اٞنلك ينقلب إذل ملك اٞنشرتي بطرّو اٞنلـز احملتمل.

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٜٕ: ٗالنساء 

 ٓٙٔ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

وأّف الشارع حكم ُب موردىا باباحة  «ٔ»  بياف ذلك: أّف اٞنعاطاة إذا قلنا بأّنا فاسدة كما ذىب إليو العبّلمة ُب بعض كتبو
التصرؼ مع بقاء اٞناؿ على ملك مالكو فيصّح حينئذ القوؿ بأّف قاعدة السلطنة تقتضي جواز الرجوع، فإذا رجع انتفت 

 االباحة لكوّنا شرعية ثابتة بالسًنة أو االٗناع، وموردىا ما داـ دل يرجع اٞنالك.

مشموؿ للعمومات، ولكن قامت السًنة واإلٗناع على عدـ حصوؿ اٞنلك قبل حصوؿ  وأّما إف قلنا بأّف اٞنعاطاة عقد صحيح
أحد اٞنلزمات، فحيث إّف السًنة واإلٗناع ٠نمل ال يعلم مشولو ٞنا إذا حصل ما ٪نتمل معو اللزـو فبلبّد من االقتصار فيهما 

مومات على ما ىو الشأف ُب اٞنخّصص اٞننفصل على اٞنتيّقن وىو ما دل ٪نصل فيو اٞنلـز احملتمل ويرجع فيما عداه إذل الع
اجململ، ومعو كيف ٬نكن الرجوع إذل قاعدة السلطنة، واستصحاب عدـ حدوث اٞنلك بعد حدوث ١نتمل اٞنلزمية غًن جار 
مع وجود األصل اللفظي. وليست الشبهة موضوعية والشّك ُب ٓنّقق شرط اٞنلك ليستصحب عدمو. فاألصل ىو اللزـو على  

 قديرين.كبل الت

وبعد ذلك تكّلم الشيخ )قّدس سرّه( ُب خصوص اٞنلزمات وعّد منها تلف العينٌن وأنو موجب للزـو اٞنعاطاة ببل إشكاؿ وال 
ريب وأفاد ُب وجو ذلك: أنّو بناًء على أّف اٞنعاطاة تفيد االباحة يكوف تلف كل واحد من اٞنالٌن ُب ملك مالكو ودل ٪ندث 

٬نكن للمالك أف يرجع إذل صاحبو ويطالبو بقيمة مالو أو مثلو، ألنو إ٧نا أخذه برضا مالكو وال ء يوجب الضماف، فبل  شي
موجب لضمانو. وتوىم أّف عمـو على اليد يقتضي الضماف، مندفع ّنا سيأٌب من أّف اليد ُب اٞنقاـ غًن ضمانية، ىذا كّلو 

  نفس االتبلؼ يقتضي الضماففيما إذا كاف التلف ٚناوياً، وأّما إذا كاف باالتبلؼ و٥نوه ف

______________________________ 
 .ٜٗٗ: ٕ( النهاية ٔ)

 ٔٙٔ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج



 ألّف من أتلف ماؿ الغًن فهو لو ضامن، وال ٪نتاج ُب ذلك إذل التمسك بقاعدة اليد و٥نوىا، ىذا.

أحد اٞنالكٌن التصرؼ ُب ملكو ٞنالك اٞناؿ اآلخر من دوف أف  وال ٫نفى أّف ما أفاده إ٧ّنا يتّم ُب االباحة اٞنالكية كما إذا أباح
يقصد التمليك بو، ففي مثلو يكوف تلفهما ُب ملك مالكهما وال ٩نري فيو عمـو على اليد ٞنا أفاده )قّدس سرّه( إاّلأنّو خارج 

شارع حكم باالباحة، فبل يتّم ما عن الفرض، وأّما ُب االباحة الشرعية كما ُب اٞنقاـ ألف اٞنفروض أّنما قصدا التمليك وال
أفاده بوجو، ٞنا أفاده ىو )قّدس سرّه( ُب جواب بعض األساطٌن من أّف مقتضى اٛنمع بٌن األدلة حينئذ أف نلتـز ُنصوؿ 

تسليط اٞنلك آناً ما قبل التلف، فإّف اٛنمع بٌن اإلٗناع على عدـ الضماف باٞنثل أو القيمة وبٌن قاعدة اليد فإّّنا جارية لعدـ ال
اجمّلاين وبٌن استصحاب عدـ اٞنلك إاّل ُب الزماف اٞنتيّقن وقوعو فيو يقتضي حصوؿ اٞنلك آناً ما قبل التلف. ىذا على مسلكو 

من مشوؿ العمومات واألدلّة اٝناّصة للمعاطاة، غاية األمر اشرتاط اٞنلك بأمر متأّخر من  -)قّدس سرّه(، وأّما على مسلكنا
لف دائمًا من ملك اٞنعطى لو، كما ُب البيع اللفظي، فيلحق بالقوؿ باٞنلك أي الفرض الثاين الذي فيكوف الت -تلف و٥نوه

 سنتكّلم فيو.

، واٞنتيّقن من  ٍب أفاد أّف اٞنعاطاة إذا قلنا بأّّنا تفيد اٞنلك فالوجو ُب كوف تلف العينٌن ملزمًا ىو ما عرفت من أصالة اللزـو
واز متعّلق بالرتاد وغًن متعلق بالعقد كما ُب اٛنواز ُب باب اٝنيارات، وبعد تلف العوضٌن ٢نالفتها جواز تراد العينٌن، فاٛن

يرتفع موضوع اٛنواز ال ١نالة، وال يقاس اٞنقاـ باٛنواز ُب باب اٝنيارات الذي يبقى مع تلفهما أيضاً، ألنو متعلق بالعقد ال 
ز تعلق برتاد العينٌن أو بنفس العقد، فبل ٬نكننا إجراء استصحاب برتاد العينٌن على خبلؼ اٞنقاـ، ولو شككنا ُب أّف اٛنوا

 اٛنواز بعد التلف لعدـ إحراز اٞنوضوع حسب الفرض فانّو على تقدير تعلقو برتادّ 

 ٕٙٔ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

 العينٌن منتف، ىذا ملّخص ما أفاده ُب اٞنقاـ.

اٛنواز برتاّد العينٌن، فهل يريد بذلك ٠نرد رّد العينٌن خارجًا مع بقائهما ُب وللنظر فيما أفاده ٠ناؿ، ألنّا دل نفهم معىن تعّلق 
 ملك مالكهما الثاين بأف يدفع اٞنشرتي ملكو للبائع نظًن الوديعة واألمانة مع بقائو ُب ملكو، فهو خبلؼ اٞنفروض.

سخ، أو حّق حّل العقد بعد الرتاد، نظًن بيع نعم، ٬نكن أف يراد باٛنواز حّق حّل العقد بالرتاد بأف يكوف الرتاد مصداقًا للف
اٝنيار أي اٝنيار بشرط رّد مثل الثمن، وعليو ٫نتّص اٛنواز بفرض بقاء العينٌن وال يثبت بعد تلفهما، بل احتماؿ ذلك كاٍؼ 

 ُب اٞننع عن ثبوت اٝنيار بعد التلف، وذلك ٕنّسكاً بالعمومات.

صحيحة.  -أعين كوف تلف العوضٌن ملزماً  -رّه( من التعليلٌن وإف كانت الدعوىفظهر ّنا بّينا فساد ما ذكره الشيخ )قّدس س
أّما على اٞنختار فؤلّف العمومات كانت تقتضي اٞنلكية واللزـو من أّوؿ األمر، وإ٧ّنا خرجنا عنها ُب اٞنعاطاة إذل ما قبل التلف 



ا بعده فلم يثبت ٟنا ٢نّصص، وأّما على مسلكو فلدخوؿ  آنًا ما لقياـ اإلٗناع على اشرتاط حصوؿ اٞنلك أو اللزـو بالتلف وأمّ 
.  كّل من اٞنالٌن من أّوؿ األمر أو قبل التلف آناً ما ُب ملك اٞنعطى لو، واألصل ُب اٞنلك اللزـو

ومن ذلك يظهر حاؿ ما إذا تلفت إحدى العينٌن أو بعضها مع بقاء العٌن االخرى وأّف ذلك أيضًا من اٞنلزمات، وال ٬نكن 
لف إحدا٨نا الفسخ لعدـ امكاف الرتاّد، وقد عرفت أّف اٞنتيقن من جواز الفسخ ىو صورة تراد العينٌن ومع عدمها ال ٩نوز مع ت

 الفسخ كما ال ٫نفى، ىذا.

عن صاحب اٛنواىر )قّدس سرّه( أنو التـز بعدـ اللزـو ُب اٞنقاـ وفاقًا لبعض معاصريو تبعاً  «ٔ»  وقد نقل شيخنا األنصاري
 على القوؿ بأّف اٞنعاطاة للمسالك

______________________________ 
 .ٜٚ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 ٖٙٔ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

 تفيد االباحة مستنداً إذل أصالة بقاء سلطنة مالك العٌن اٞنوجودة وبقاء ملكو ٟنا.

وأصالة بقاء سلطنتو عليها معارضة وشيخنا األنصاري يستشكل ُب ذلك أّواًل: بأّف أصالة بقاء ملك مالك العٌن اٞنوجودة 
بأصالة براءة ذّمتو عن مثل التالف أو قيمتو، فإّف مقتضى بقاء السلطنة واٞنلك جواز الرجوع ُب العٌن اٞنوجودة، فإذا رجع البّد 

أحد األصلٌن  أف يضمن التالف ٞنالكو باٞنثل أو القيمة، وىو مناٍؼ ألصالة براءة ذّمتو عن الضماف، فيعلم إٗنااًل بعدـ جرياف
فيسقطاف معًا على ما ىو الشأف ُب موارد العلم االٗنارل. وال يتوّىم عدـ جرياف أصالة الّباءة ٜنكومة على اليد عليها، 
فيكوف استصحاب السلطنة خاليًا عن اٞنعارض، وذلك لعدـ جرياف على اليد ُب اٞنقاـ، للقطع بأّّنا ليست يد ضماف قبل 

 يرجع اٞنالك فيبقى الضماف بعد الرجوع، وليس ىذا من مقتضى اليد قطعاً.التلف بل وال بعده ما دل 

وبعد ذلك يقرب ما استوجهو صاحب اٛنواىر )قّدس سرّه( ويقوؿ: لكن ٬نكن أف يقاؿ: إّف أصالة بقاء السلطنة حاكمة 
بقاء السلطنة، بل ال ٠نرى على أصالة الّباءة عن الضماف باٞنثل أو القيمة، فإّف الشّك ُب الضماف مسّبب عن الشّك ُب 

ألصالة عدـ الضماف ُب نفسها مع قطع النظر عن معارضتها باستصحاب بقاء السلطنة، للقطع بضماف العٌن التالفة حسب 
الفرض من أّف االباحة دل تكن ٠نانية، غاية األمر أّف الكبلـ ُب أنّو ضامن لعوضها الواقعي من اٞنثل أو القيمة أو لعوضها 

يف كاف فأصل ضمانو مقطوع بو، ومعو ال ٠ناؿ ألصالة عدـ الضماف، فيبقى أصالة بقاء السلطنة واٞنلك سليمة اٞنسّمى، وك
 عن اٞنعارض وٖنرهتا عدـ لزـو اٞنعاطاة بتلف إحدى العينٌن.



  يدّؿ على «ٔ»  اخل« الناس مسّلطوف»مضافاً إذل ما قد يقاؿ: من أّف عمـو 

______________________________ 
 .ٕٕٚ: ٕ، ُنار األنوار ٜٗح  ٕٛٓ: ٖ( عوارل الآلرل ٔ)

 ٗٙٔ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

السلطنة على العٌن اٞنوجودة فيمكن ٞنالكها أخذىا عّمن بيده، وعلى العٌن التالفة فلمالكها أف يأخذىا ببدٟنا اٜنقيقي من 
 اٞنثل أو القيمة ٍب أمر بالتدبّر، ىذا.

 والكبلـ يقع ُب جهات:

ُب أّف أصالة بقاء السلطنة أو اٞنلك ىل ىي جارية ُب حّد نفسها أو غًن جارية؟ الصحيح أّنا غًن جارية على  وذل:اٛنهة اال
مسلكنا ومسلكو، أّما على مسلكنا فؤلّف العمومات دّلت على صّحة اٞنعاطاة ولزومها من أّوؿ األمر، ولكن خرجنا عن ذلك 

ض بقاء العينٌن، ففي غًنه مثل فرض تلف إحدى العينٌن نرجع إذل العمومات ونثبت بقياـ اإلٗناع ُب اٞنقدار اٞنتيّقن وىو فر 
. وأّما على مسلكو فؤلجل ما ذكره ىو )قّدس سرّه( ُب أجوبة إيرادات كاشف الغطاء من أّف مقتضى  «ٔ» اٞنلك واللزـو

لف ُب ملك نفسو، وأّف ذلك يوجب اٛنمع بٌن األدلة االلتزاـ بدخوؿ التالف ُب ملك من بيده بآٍف قبل التلف ُنيث يت
دخوؿ العٌن اٞنوجودة ُب ملك من ىي بيده عوضاً، ألف دخوؿ التالف ُب ملك من تلف عنده ليس ٠نانيًا وببل عوض 

 وعوضو إ٧ّنا ىو العٌن اٞنوجودة فيملكها من بيده ال ١نالة.

و، وبعد التلف يكوف من الرجوع إذل ملك الغًن، وإف شئت قلت: إّف الرجوع الثابت قبل التلف إ٧ّنا ىو رجوع اٞنالك إذل ملك
 وقد ّنى عنو سبحانو بقولو:

فاٞنوضوع متبّدؿ ال ٠ناؿ معو لبلستصحاب، نعم لو  «ٕ» «اَل تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَػْيَنُكْم بِاْلَباِطِل ِإاله أَْف َتُكوَف ِْنَارًَة َعْن تَػرَاضٍ »
 احتمل عدـ حصوؿ اٞنلكية آناً ما قبل التلف أمكن االستصحاب، لكّنو خبلؼ الفرض.

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٜٗ: ٖاٞنكاسب 

 .ٜٕ: ٗ( النساء ٕ)
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ُب أنّو ىل ٬نكن التمّسك بعمـو على اليد أو ال؟ الظاىر أنّو ال مانع من التمّسك بو وإثبات الضماف، وذلك  اٛنهة الثانية:
ألّف اٝنارج عنو وعن السًنة العقبلئية مورداف، أحد٨نا: ما إذا ألغى اٞنالك احرتاـ مالو بتسليط الغًن عليو ٠ّناناً، فبل يكوف 

ال يضمن بصحيحو ال يضمن بفاسده وثانيهما: اليد األمانية سواء كانت األمانة مالكية الغًن ضامناً، وعليو تبتين قاعدة ما 
 أو شرعية، واٞنقاـ خارج عن كبل اٞنوردين فيكوف مشمواًل للحديث والسًنة.

ودعوى أّف اليد قبل التلف دل تكن يد ضماف ٣ننوعة، فهي يد ضماف من أّوؿ حدوثها واٝنّب شامل ٟنا، غاية األمر يكوف 
 الضماف قبل التلف بنفس العٌن وبعده ببدٟنا.

ُب أّف أصالة بقاء اٞنلك على تقدير جرياّنا حاكمة على براءة ذمتو عن الضماف باٞنثل والقيمة أـ ال؟ فنقوؿ: ال  اٛنهة الثالثة:
 وجو ٜنكومتها إاّلأحد أمرين كبل٨نا ال يناسب مقاـ الشيخ جداً:

  على الّباءة مطلقًا ولو كاف مورد٨نا متعّدداً كما ُب اٞنقاـ، وظيّن أّف احملّقق اٟنمداين أف يقاؿ إّف االستصحاب حاكم أحد٨نا:
 نقلو ُب ُنث قضاء الصلوات الفائتة وقرّبو على ما ىو ببارل. «ٔ»

وىذا وىذا مندفع بأنّا ال نلتـز ُنكومة االستصحاب على الّباءة إاّلمن جهة أّف االستصحاب ينفي موضوع الّباءة ويرفعو، 
 ء مورداً لبلستصحاب فبل يبقى ألصالة الطهارة فيو ٠ناؿ. إ٧نا يتم فيما إذا جريا ُب مورد واحد، فإذا كانت ٤ناسة شي

 وأّما إذا كانا ُب موردين فبل وجو ٜنكومة أحد٨نا على اآلخر وىو ظاىر.

  إفّ  على أنّو ٬نكن الرجوع ُب نفي الضماف باٞنثل أو القيمة إذل االستصحاب، بأف نقوؿ

______________________________ 
 .ٓٔٙ( مصباح الفقيو )الصبلة(: ٔ)
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ذمة ذلك الشخص دل تكن مشغولة باٞنثل أو القيمة قبل التلف واآلف كما كاف وحينئذ ال يبقى لتوىم حكومة استصحاب 
 اري فيو أيضاً استصحاب.بقاء السلطنة واٞنلك على أصالة عدـ الضماف وجو، ألف األصل اٛن

أف يقاؿ إّف السّر ُب حكومة أصالة بقاء السلطنة على أصالة عدـ الضماف باٞنثل أو القيمة ىو أّف مرتبة الضماف  وثانيهما:
باٞنثل أو القيمة متأخرة عن مرتبة الضماف باٞنسّمى، فاف الذمة إ٧ّنا تشتغل هبما فيما إذا دل يضمن بالعوض اٞنسّمى فاألصل 



اري ُب األّوؿ، وأصالة بقاء السلطنة واٞنلك جارية ُب الثاين، فإّّنا تنفي الضماف اٛناري ُب الثاين مقّدـ على األصل اٛن
 باٞنسّمى، فبل يبقى ٠ناؿ ألصالة عدـ الضماف باٞنثل أو القيمة.

وبعبارة اخرى: الشك ُب اشتغاؿ الذمة باٞنثل أو القيمة مسّبب عن الشك ُب بقاء السلطنة واٞنلك، فإذا جرت أصالة بقاء 
واقتضت عدـ الضماف باٞنسّمى فيرتّتب عليها اشتغاٟنا باٞنثل أو القيمة، وال ْنري أصالة عدـ اشتغاٟنا باٞنثل أو  السلطنة

 القيمة، ىذا.

أّف اٜنكومة إ٧ّنا تتّم فيما إذا كاف ترّتب الضماف باٞنثل أو القيمة على بقاء اٞنلك ترتّبًا شرعياً، وليس كذلك، فإّف  وفيو:
ّتب على بقاء التالف ُب ملك مالكو األّوؿ وىو الـز عقلي لبقاء اٞنلك والسلطنة على العٌن اٞنوجودة الضماف اٞنذكور مرت 

وباٛنملة ثبوت الضماف باٞنثل أو القيمة إ٧ّنا ىو من جهة امتناع اجتماع عدمو مع بقاء اٞنلك والسلطنة ُب العٌن اٞنوجودة، وال 
 تتحّقق اٜنكومة بذلك.

ف باٞنثل أو القيمة باستصحاب بقاء التالف ُب ملك مالكو األّوؿ فيما إذا احتملنا ذلك، ولكّنو نعم، ٬نكن إثبات الضما
 مناٍؼ لبللتزاـ باٞنلكية آناً ما قبل التلف.
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و. والتمّسك هبا ُب كل من اٞنالٌن اٞنوجود والتالف وعدم «ٔ» «الناس مسّلطوف على أمواٟنم»ُب جرياف قاعدة  اٛنهة الرابعة:
ُب اٞنقاـ من أظهر أ٥ناء التمسك بالعمـو ُب الشبهات اٞنصداقية، ألّف اٞنفروض أنّا نشك ُب انتقاؿ اٞنالٌن من مالكيهما 
األّولٌن إذل الطرؼ اآلخر من جهة الشك ُب أّف التلف ٣نّلك ومن ملزمات اٞنعاطاة ومعو كيف يصح أف يقاؿ َنرياف عمـو 

 ُب اٞنقاـ.« أمواٟنم الناس مسّلطوف على»

 فاٞنتحّصل من ٗنيع ذلك: أّف تلف إحدى العينٌن كتلف كلتا٨نا من ملزمات اٞنعاطاة وال وجو لبقاء االباحة بعده بوجو، ىذا.

ٍب إّف شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( ذكر أنو لو كاف أحد العوضٌن َديناً ُب ذمة أحد اٞنتعاطيٌن، فعلى القوؿ باٞنلك ٬نلكو من 
ذّمتو فيسقط عنو، والظاىر أنّو ُب حكم التالف ألف الساقط ال يعود، و٪نتمل العود وىو ضعيف، والظاىر أّف اٜنكم  ُب 

 انتهى. «ٕ»  كذلك على القوؿ باالباحة فافهم

كوف اللزـو على القوؿ باالباحة بأّف االباحة ُب اٞنقاـ إباحة مطلقة وىي كالسلطنة اٞنطلقة، في «ٖ» ووّجو شيخنا االستاذ
 أثرىا السقوط كاٞنلك.



نقوؿ: الظاىر لزـو اٞنعاطاة ُب الفرض على كّل من القوؿ باٞنلك واالباحة لكن ال من جهة أّف الدين يستحيل أف ٬نلكو من 
ُب ذّمتو الستلزامو سلطنة اإلنساف على نفسو فبلبّد وأف يسقط، ٞنا عرفت ُب تعريف البيع من إمكاف ذلك، بل اللزـو من 

رنا من أّف العمومات اٞنقتضية للملك واللزـو تشمل اٞنعاطاة خرجنا عنها باإلٗناع القائم على اٛنواز أو على عدـ أجل ما ذك
  اٞنلك، ولكن ىذا اإلٗناع

______________________________ 
 .ٖٙٔ( تقّدـ ٔنر٩نو ُب الصفحة ٔ)

 .ٜٛ: ٖ( اٞنكاسب ٕ)

 .ٕٙٓ: ٔ( منية الطالب ٖ)
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٢نتّص بصورة إمكاف تراّد العينٌن، فيختّص ّنا إذا كاف العوضاف من األعياف اٝنارجية اليت ٬نكن فيها الرتاد، وال يشمل الدين 
 حّّت إذا كاف ُب ذّمة شخص آخر غًن اٞنتعاطيٌن، لعدـ إمكاف الرتاد فيو، فتأّمل.

الٌن اٞنأخوذين باٞنعاطاة أو كليهما باالنتقاؿ البلـز أو اٛنائز كما تعّرض لصورة انتقاؿ أحد اٞن «ٔ» ٍب إّف الشيخ )قّدس سرّه(
إذا باع اٞنشرتي ما أخذه باٞنعاطاة من آخر، واٜنّق عدـ جواز الرجوع مطلقاً، سواء على القوؿ باٞنلك أو االباحة وسواء 

ًء على أّنا تفيد االباحة تصًن الزمة بانتقاؿ عادت العٌن أـ دل تعد، أّما قبل عودىا فواضح، وأّما بعد العود فؤلّف اٞنعاطاة بنا
أحد اٞنالٌن إذا كاف االنتقاؿ متوقّفاً على اٞنلك نظًن البيع و٥نوه، ألنو يكشف عن دخوؿ اٞناؿ ُب ملكو بآف قبل البيع فيكوف 

ال ٫نتص ذلك  اٞناؿ ملكو وال ٬نكن للبائع أعين مالكو األوؿ أف يرجع عليو، ألنو من قبيل الرجوع ُب ملك الغًن، بل
باالنتقاؿ اٞنعاوضي و٩نري ُب مثل اٟنبة اليت ال معاوضة فيها، بل ال ٫نتص باٞنعامبلت و٩نري ُب كل تصرؼ متوقف على 
اٞنلك نظًن العتق والوطء فاّّنا تكشف عن دخوؿ اٞناؿ ُب ملك اٞنتصرؼ آنًا ما ودخولو ُب ملكو يكشف عن دخوؿ اٞناؿ 

 «ٕ» «الناس مسّلطوف على أمواٟنم»خر، فبل يصح ٟنما الرجوع ُب ماٟنما بدعوى عمـو اآلخر أيضًا ُب ملك اٞنالك اآل
 وذلك ٞنا عرفت من أّف اٞناؿ صار ملكاً لآلخر حينئذ فبل يبقى للعمـو اٞنّدعى ٠ناؿ.

ة منو ملكية وأّما على القوؿ باٞنلك فإف كاف رجوع العٌن إذل ملك البائع بسبب آخر كاالرث أو عقد آخر فاٞنلكية الناشئ
  اخرى ودل يكن للمالك حّق الرجوع فيها وحّلها، وإ٧ّنا كاف لو حّق الرجوع ُب اٞنلكية السابقة اليت زالت بالناقل



______________________________ 
 .ٜٜ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 ( تقّدـ ٔنر٩نو ُب الصفحة السابقة.ٕ)

 ٜٙٔ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

عٌن بفسخ أو إقالة فاٞنلكية العائدة وإف دل تكن مغايرة للملكية السابقة، إاّلأّف اٞنتيّقن من على الفرض، وإف كاف رجوع ال
 مورد اإلٗناع القائم على جواز اٞنعاطاة غًن ذلك، واستصحاب اٛنواز غًن جاٍر، للقطع بارتفاع اٛنواز ُب األثناء.

على اٞنلك ملزماً، لعدـ توقّفو على لزـو اٞنلك، وال وجو  نعم، على القوؿ باٞنلك ال يكوف الوطء و٥نوه من التصرؼ اٞنتوّقف
لقياس اٞنقاـ ِنيار العيب حيث يكوف التصرؼ فيو مسقطًا للخيار، فإّف ذلك ثبت فيو بدليل خاّص دّؿ على سقوطو 

 بإحداث اٜندث، وأي حدث أعظم من الوطء خصوصاً ُب الباكرة، ودل يدّؿ دليل عليو ُب اٞنقاـ.

، وإ٧ّنا خرجنا  -على ما سلكناه ُب اٞنعاطاة -يقاؿاللهّم إاّلأف  إّف العمومات كانت شاملة للمعاطاة وكاف مقتضاىا اللزـو
 عنها باإلٗناع، واٞنتيّقن منو ما دل ٪ندث التصرؼ اٞنتوّقف على اٞنلك كالوطء.

ثبلثة: األوؿ: ُب االجازة. والثاين: ُب وأّما إذا باع الفضورل أحد اٞنالٌن اٞنأخوذين باٞنعاطاة، فالكبلـ ُب ذلك يقع ُب امور 
 الرّد. والثالث: ُب تعارض الرد واالجازة.

فبل ينبغي االشكاؿ ُب أنو إذا قلنا باالباحة ٩نوز للمعطي أي اٞنالك إجازة البيع الذي وقع على ما أباحو للمعطى  أّما االجازة
لو، ألف اٞناؿ مالو ولو إجازة بيع الفضورل فيو، وبنفس إجازتو يبطل اٞنعاطاة ويكوف رجوعًا فعلّيًا بالداللة االلتزامية، كما أّف 

بيع الفضورل الواقع على اٞناؿ، ألّنا من أحد أ٥ناء التصرفات اٛنائزة لو باٞنعاطاة، إذ اٞنفروض أّف للمشرتي اٞنباح لو إجازة ال
اٞنعاطاة تفيد االباحة وإجازتو ذلك يكشف عن دخوؿ اٞناؿ ُب ملكو آناً ما وخروجو عن ملكو إذل ملك اٞنشرتي الثاين، وأّما 

رجوعًا وفسخًا للمعاطاة كبيعو وسائر تصرفاتو اٞنوقوفة على اٞنلك، ومن إذا قلنا باٞنلك فاالجازة من اٞنالك األّوؿ تكوف 
  اٞنشرتي
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 تكوف ملزمة للمعاطاة.



فبل إشكاؿ بناء على القوؿ باالباحة ُب نفوذه من اٞنالك، ألنو ملكو ولو رّد البيع الواقع على ملكو فضواًل وإبقاء  وأّما الردّ 
ودة بل ال يبعد كونو رجوعًا وإبطااًل للمعاطاة، ألّف االباحة دل تكن مالكية وإ٧ّنا كانت شرعية مرتتّبة على اٞنعاطاة اٞنوج

اٞنعاطاة اٞنقصود هبا إنشاء اٞنلك، فإذا رّد اٞنالك فمعناه الرجوع عّما أنشأه من التمليك، فإذا انتفى إنشاء التمليك انتفت 
 االباحة الشرعية اٞنرتتّبة عليها.

ّما الرّد من اٞنعطى لو فرّنا يقاؿ بنفوذه أيضًا نظرًا إذل أّف الرّد تصّرؼ مالكي يستكشف بو دخوؿ العٌن ُب ملكو قبلو آنًا وأ
ما، فبعد الرّد تكوف العٌن ملكاً لو، اللهّم إاّلأف يقاؿ إّف التصرؼ اٞنالكي من اٞنباح لو إ٧ّنا يكشف عن دخوؿ العٌن ُب ملكو 

اف ُب العٌن، وليس الرّد تصّرفًا ُب العٌن، وإ٧ّنا ىو تصّرؼ ُب العقد الواقع عليها، ودل يثبت جوازه لو أصبًل. قبلو آنًا ما إذا ك
وأّما بناًء على القوؿ باٞنلك فيكوف الرّد من اٞنالك األوؿ نافذًا وفسخًا للمعاطاة كما ينفذ من اٞنشرتي أيضًا لوقوع عقد 

 الفضورل على ملكو فلو رّده.

عارض الرّد واالجازة كما إذا رّد اٞنعطي وأجاز اٞنعطى لو فإف كانت االجازة سابقة على الرّد فبل يبقى موضوع للرّد، وأّما ت
وتكوف االجازة نافذة دوف الرّد وأّما إذا تأّخرت االجازة عنو فيكوف الرّد السابق للعقد الفضورل فسخًا للمعاطاة ورجوعًا عنها 

مبنّيًا على القوؿ بالنقل  «ٔ» مقّدمًا على االجازة أو ىي تتقّدـ عليو؟ جعلو الشيخ )قّدس سرّه( بااللتزاـ، فهل يكوف الرجوع
أو الكشف، فعلى النقل يتقّدـ الرّد، لكونو رجوعًا ُب اٞنعاطاة فبل يبقى للثاين حّق االجازة، وعلى الكشف تكشف االجازة 

  من عن خروج العٌن عن ملك اٞنعطي قبل رّده، فلم ٪نصل الردّ 

______________________________ 
 .ٔٓٔ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)
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 اٞنالك فيلغو، ٍبّ احتمل لغوية االجازة، ألّف الكاشف إ٧ّنا ىو اجازة اٞنالك، وىي:

 أّوؿ الكبلـ.

معّرفاً وكاشفاً عن الواقع، فبل ينبغي الشك والصحيح ُب اٞنقاـ أف يقاؿ: إف اريد بكوف االجازة كاشفة أّّنا كاألمارات ُب كوّنا 
ُب أّف الرّد يقع لغوًا حينئذ، ألف االجازة تكشف عن سبق ملك اٞنشرتي للماؿ وتقّدمو على الرّد، إاّلأّف الكشف هبذا اٞنعىن 

 .«ٔ»  ال دليل عليو كما سيأٌب تفصيلو ُب ١نّلو اف شاء اللهو



بأف تكوف االجازة شرطًا متأّخراً ُب تأثًن العقد الصادر عن الفضورل، أو على ٥نو  وإف قلنا بالكشف على ٥نو الشرط اٞنتأّخر
أخذ التعّقب باالجازة شرطًا مقارناً، فعدـ نفوذ االجازة ظاىر كالقوؿ بالنقل، وذلك ألف االجازة إ٧ّنا تكوف كاشفة عن اٞنلك 

  االجازة كاشفًة من أي شخص صدرت، ألف قولو تعاذل سابقاً فيما إذا صدرت عن اٞنالك مع قطع النظر عن االجازة، ال أفّ 
ّنعىن عن تراض من اٞنبّلؾ ال من اٛنًناف أو الغاصب و٥نو٨نا واٞنعطى لو اجمليز للعقد  «ٕ» «ِإاله أَْف َتُكوَف ِْنَارًَة َعْن تَػرَاضٍ »

دّؿ على رجوع اٞناؿ إذل ملكو وخروجو الفضورل مع قطع النظر عن ىذه االجازة ليس ّنالك، ألف الرّد السابق من اٞنالك قد 
عن ملك اٞنعطى لو، فبل تكوف إجازتو نافذة على أّي حاؿ، بل ٬نكن أف يقاؿ إّنا غًن نافذة حّت على القوؿ بأّنا كاشفة  
كاألمارات، لعٌن ما عرفت من أّنا عند القائلٌن بأّنا كاألمارات إ٧نا تكشف عن اٞنلك فيما إذا صدرت عن اٞنالك مع قطع 

 النظر عن ىذه االجازة، واجمليز غًن مالك مع قطع النظر عنها.

  و٪نتمل كبلـ الشيخ معىن آخر ليس فيو تبعيد اٞنسافة، وىو أف نفرض

______________________________ 
 فما بعدىا. ٖ٘ٗ( راجع الصفحة ٔ)

 .ٜٕ: ٗ( النساء ٕ)

 ٕٚٔ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

طي عن اٞنعاطاة وإجازة اٞنعطى لو، ال بٌن رّد اٞنعطي وإجازة اٞنعطى لو حّّت ٥نتاج إذل إثبات أّف اٞنعارضة ابتداًء بٌن رجوع اٞنع
« ولو رجع األّوؿ فأجاز الثاين»الرّد رجوع بااللتزاـ على القوؿ باٞنلك أو مطلقاً، بل ىذا اٞنعىن ىو الظاىر من قوؿ الشيخ 

 حيث عّّب بالرجوع دوف الرّد.

 ازة على ٗنيع األقواؿ والتقادير باطلة، وأّف النافذ ىو الرّد السابق من اٞنالك فبل تغفل.فاٞنتحّصل: أّف االج

ىذا كّلو فيما إذا وقع العقد الفضورل على اٞنبيع باٞنعاطاة، وكذلك اٜناؿ فيما إذا وقع على الثمن ُب اٞنعاطاة ويأٌب فيو ما 
 ذكرناه ُب الصورة االوذل حذو النعل بالنعل ىذا.

 تعّرض لفرعٌن آخرين: «ٔ» شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(ٍب إف 

ء آخر، فإف كاف اٞنزج ملحقاً بالتلف كامتزاج الدىن باٞنرؽ أو بسائر األغذية   ما إذا امتزجت العيناف أو إحدا٨نا بشي أحد٨نا:
 كاٜنلويات، فبل إشكاؿ ُب أنو ملـز للمعاطاة.



)قّدس سرّه( أنو بناًء على القوؿ باالباحة فاألصل بقاء التسّلط على مالو وأّما إذا دل يكن كذلك فذكر شيخنا األنصاري 
اٞنمتزج فيصًن اٞنالك شريكًا مع مالك اٛننس اآلخر، وأّما بناًء على اٞنلك فبل ٩نوز لو الرجوع ُب اٞنعاطاة، ألف متعّلق اٛنواز 

 لرجوع والشركة وذكر أنو ضعيف، ىذا.إ٧نا ىو تراد العينٌن وال ٬نكن الرتاّد ُب اٞنقاـ. ٍبّ احتمل جواز ا

وال ٫نفى أنّو بناًء على ما سلكناه من أّف مقتضى العمومات لزـو اٞنعاطاة من االبتداء وإ٧نا خرجنا عن مقتضاىا ّنقدار 
  اإلٗناع القائم على اٛنواز ٥نكم بلزـو

______________________________ 
 .ٔٓٔ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 ٖٚٔ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

اٞنعاطاة بعد االمتزاج مطلقاً على القوؿ باٞنلك واالباحة، ألّف اٞنتيقن من االٗناع ىو ما أمكن فيو اسرتجاع اٞنلكية االستقبللية 
 السابقة.

 مع أّف السًنة اٞنتداولة بٌن الناس أيضاً تقتضي اللزـو بعد االمتزاج.

كما إذا طحن اٜننطة أو فصل الثوب فقد ذكر شيخنا األنصاري   ما إذا تصرؼ ُب العٌن تصرفًا مغًّنًا للصورة، وثانيهما:
أنّو ال لزـو بناء على االباحة، وأّما على اٞنلك ففي اللزـو وجهاف مبنّياف على جرياف استصحاب جواز  «ٔ» )قّدس سرّه(

 الرتاد وعدمو، من جهة الشك ُب أّف اٞنوضوع ُب االستصحاب عرُب أو حقيقي، ىذا.

تضى ما سلكناه ُب اٞنقاـ لزـو اٞنعاطاة بذلك، ألف اٞنتيّقن من االٗناع القائم على اٛنواز إ٧نا ىو ما قبل زماف وال ٫نفى أّف مق
 التصرؼ اٞنغًّن ُب العٌن، وأّما بعده فبل، كما أّف السًنة اٞنتداولة بٌن الناس أيضاً تؤيّد ذلك.

منهما إذا طرأ على أحد اٞنتعاطيٌن فهل يوجب لزـو اٞنعاطاة نظًن التلف ٍب إنو )قّدس سرّه( تكّلم ُب اٞنوت واٛننوف وأّف شيئاً 
، فأفاد بأّف اٞنعاطاة إذا قلنا بإفادهتا اٞنلك تصًن الزمة ّنوت اٞنتعاطيٌن أو أحد٨نا، ألف اٛنواز ُب اٞنقاـ  أو ال يوجب اللزـو

ا ىو جواز حكمي قائم بالشخص غًن قابل ليس من قبيل اٜنقوؽ حّت ينتقل إذل وارث اٞنّيت أو يقبل االسقاط، بل إ٧ن
 لبلنتقاؿ، فإذا مات أحد اٞنتعاطيٌن فبل ١نالة يرتفع اٛنواز فتصًن اٞنعاطاة الزمة.

وأّما إذا قلنا باالباحة فبل تصًن اٞنعاطاة الزمة ّنوت أحد٨نا، ألف االباحة ُب اٞنقاـ نظًن االباحة فيما يقّدمو االنساف لضيفو 
 ضا الباطين للمالك، فإذا مات أحد اٞنتعاطيٌن وانتقل اٞناؿ إذل وارثو فيدور بقاء االباحة مدارُب دورانو مدار الر 



______________________________ 
 .ٔٓٔ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 ٗٚٔ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

 رضا الوارث، ىذا.

. ُب بياف «ٔ»  على وفق القاعدة ٞنا ذكرناه وما أفاده على القوؿ باٞنلك من أّف اٛنواز حكمي وليس حقّيًا متٌن جّدًا ألنو
الفرؽ بٌن اٜنق واٜنكم من أّف اٜنق بعينو ىو اٜنكم وليس شيئًا غًنه، غاية األمر أّف بعض األحكاـ ٣نا قاـ الدليل على 

لنقل انتقالو وأنّو يقبل االسقاط، وكل ما دل يقم دليل على كونو كذلك فمقتضى القاعدة فيو عدـ سقوطو وعدـ قبولو ا
 واالنتقاؿ.

إاّل أّف ما أفاده بناًء على القوؿ باالباحة ٣نّا ال ٬نكن اٞنساعدة عليو، وذلك ألف االباحة ُب اٞنعاطاة ليست إباحة مالكية نظًن 
االباحة ُب الطعاـ حّت يدور مدار رضا اٞنتعاطيٌن واٞنالكٌن، بل ىي إباحة شرعية حكم هبا الشارع ُب اٞنعاطاة اٞنقصود هبا 

لك، وكاف مقتضى القاعدة فيها ثبوت اٞنلك، وقد خرجنا عنها باإلٗناع، واٞنتيّقن منو ما قبل موت أحد اٞنتعاطيٌن، وأّما اٞن
حٌن موتو أو قبلو آناً ما فلم يثبت إٗناع على عدـ اٞنلك، فالعمومات ١نكمة، فبل ينتقل اٞناؿ إذل الوارث ليدور بقاء االباحة 

، وىذا البياف ٩نري على القوؿ باٞنلك أيضًا فيلتـز بسقوط جواز الرجوع وإف بنينا على كونو للمعطى لو مدار رضا الوارث
 جوازاً حّقّياً. وإف شئت قلت إّف اٛنواز الثابت باإلٗناع إ٧ّنا ىو لشخص اٞنتعاطيٌن دوف وارثهم.

لٌن، ولعّل وجهو أنّو ليس فيو انتقاؿ للجواز، وأّما اجملنوف فقد ذكر )قّدس سرّه( أنّو يقـو الورل مقامو ُب الرجوع على كبل القو 
، وقد خرجنا عنها باإلٗناع،  ولكن ظهر اٜناؿ فيو ٣نّا بّيناه، فإّف مقتضى العمومات أف تكوف اٞنعاطاة مفيدة للملك البلـز

 واٞنتيّقن منو ما قبل اٛننوف آناً ما.

______________________________ 
(ٔ) 

 .ُٖٓب ص 

 ٘ٚٔص:  ،ٔ مكاسب البيع، ج

  التنبيو السابع



اٞنقصود من ىذا التنبيو البحث عن جرياف اٝنيارات اٞنختّصة بالبيع ُب اٞنعاطاة وعدمو، وقد حكى شيخنا األنصاري )قّدس 
وجهٌن ُب كوف اٞنعاطاة بيعًا أو معاملة مستقّلة اخرى وقد تقّدـ ذلك سابقًا وأحاؿ شيخنا  «ٕ»  عن اٞنسالك «ٔ» سرّه(

األنصاري تفصيلو إذل التنبيهات فلذا أشار إذل تفصيلو ُب اٞنقاـ، و١نل البحث إ٧نا ىو اٞنعاطاة اٞنقصود هبا التمليك مع ترّتب 
احة اليت يرتّتب عليها االباحة فبل معىن للبحث عن أّّنا بيع أو معاوضة االباحة عليها شرعاً، وأّما اٞنعاطاة اٞنقصود هبا االب

مستقّلة، للعلم بأّنا ليست من البيع جّداً، كما أّف اٞنعاطاة اٞنقصود هبا التمليك اٞنرتّتب عليها اٞنلك على ٥نو اٛنواز أو 
، ال معىن للبحث عن أّنا بيع أو معاوضة اخرى ألّنا بيع حقيقي حينئذ  ببل كبلـ. اللزـو

ٍّب إنّو رّنا يتخّيل أنّو ال ينبغي البحث عن أّف اٞنعاطاة اٞنذكورة من البيع أو معاوضة اخرى، إذ اٞنراد من البيع إف كاف البيع 
 العرُب فبل إشكاؿ ُب أّنا كذلك وإف اريد بو البيع شرعاً فبل إشكاؿ ُب أّنا ليست بيعاً شرعياً لعدـ ترّتب اٞنلكية عليها.

يق أّف اٞنعاطاة على القوؿ باٞنلك البلـز بيع ببل إشكاؿ، وكذا على القوؿ برتّتب اٞنلك اٛنائز عليها، إذ ال يعتّب اللزـو والتحق
ا ُب حقيقة البيع، وأّما على القوؿ باالباحة فكذلك، ٞنا مّر مراراً من أّف االباحة اٞنرتتّبة على اٞنعاطاة ليست إباحة مالكية، وإ٧نّ 

ة ثابتة بالسًنة واإلٗناع، وأّما اٞنتعاطياف فقد قصدا هبا التمليك وأمضاه الشارع غاية األمر مشروطًا بشرط ىي إباحة شرعي
  متأّخر عن اٞنعاطاة مقارف

______________________________ 
 .ٖٓٔ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 .ٔ٘ٔ: ٖ( اٞنسالك ٕ)

 ٙٚٔ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

غًّن و٥نو٨نا، كاشرتاط صّحة بيع الصرؼ وترّتب األثر عليو بالقبض واشرتاط صّحة بيع ٜنصوؿ اٞنلك من التلف والتصرؼ اٞن
اٞنكره باالجازة. نعم، حكم الشارع ُب اٞنعاطاة باباحة التصرؼ قبل حصوؿ شرط اٞنلك ودل ٪نكم هبا ُب بيع الصرؼ وبيع 

 اٞنكره و٥نو٨نا.

ألقواؿ حّّت القوؿ باالباحة، كما أّف بيع اٞنكره والصرؼ أيضاً بيع قبل وعليو فاٞنعاطاة تكوف بيعاً من أّوؿ حدوثها على ٗنيع ا
 حصوؿ االجازة والقبض.

وأّما جرياف اٝنيارات فيها فتفصيلو أّف اٝنيار قد يكوف بتعّبد شرعي كخيار اجمللس واٜنيواف، وقد يكوف ناشئًا من ٔنّلف 
ّلفو، ٍّب الشرط قد يكوف لفظيًا مذكورًا ُب العقد وقد يكوف الشرط، فإّف جعل الشرط ال معىن لو إاّل جعل اٝنيار عند ٔن



ارتكازياً كاعتبار سبلمة العوضٌن وعدـ تفاوت الثمن عن القيمة السوقية تفاوتاً فاحشاً ُب اٞنعاوضات، ولذا يكوف التخّلف ُب 
ر أعين الناشئ من ٔنّلف الشرط ال األّوؿ موجبًا لثبوت خيار العيب وُب الثاين موجبًا ٝنيار الغنب، وىذا القسم من اٝنيا

 إشكاؿ ُب جريانو ُب اٞنعاطاة، لعدـ اختصاصو بالبيع بل ٩نري ُب ٗنيع اٞنعاوضات.

وأّما القسم األّوؿ فعلى اٞنختار من القوؿ بافادة اٞنعاطاة اٞنلك البلـز من أّوؿ األمر فبل ينبغي اإلشكاؿ ُب جرياف ٗنيع 
 اٝنيارات فيها.

وصريح كبلـ شيخنا االستاذ )قّدس  «ٔ» القوؿ باٞنلك اٞنتزلزؿ فظاىر كبلـ شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(وأّما بناًء على 
  ُب اٝنيارات اٞنختّصة بالبيع كخيار اجمللس واٜنيواف عدـ جرياف اٝنيارات فيها، وعّللو شيخنا االستاذ )قّدس «ٕ» سرّه(

______________________________ 
 .ٗٓٔ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 .ٕٕ٘: ٔ( منية الطالب ٕ)

 ٚٚٔ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

بنية سرّه( بأّف ىذه اٝنيارات إ٧ّنا تتحّقق ُب بيع مبناه على اللزـو لوال اٝنيار، واٞنعاطاة بناًء على أّّنا تفيد اٞنلك اٞنتزلزؿ غًن م
، ىذا.على اللزـو مع قطع النظر عن اٝنيار، ألّف الفرض أّّنا تفيد اٞنلك اٛنائز دوف   البلـز

ء واحد وىو العقد، وليس اٛنواز ُب اٞنقاـ  وال ٫نفى أّف اٛنواز الثابت ُب اٞنعاطاة كاٛنواز ُب البيع اٝنياري ومتعّلقهما شي
وذلك ٞنا عرفت من أّف اٞنراد بالرتاّد ليس ىو الرتاد  «ٔ» متعّلقًا برتاّد العينٌن كما ذكره شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(

ذ ال معىن لتعّلق اٛنواز بو، وإ٧ّنا ىو الرتاّد ُب العلقة اٞنلكية نظًن اٝنيار ُب البيع، وعليو فحاؿ اٞنعاطاة حاؿ البيع اٝنارجي، إ
اٝنياري بعينو، وليس اٛنواز ُب أحد٨نا أمرًا آخر غًن اٛنواز ُب اآلخر، فما ٩نري ُب البيع اٝنياري من خياري اجمللس واٜنيواف 

 االرش ٩نري ُب اٞنعاطاة أيضاً، ىذا كّلو بالنسبة إذل ما يظهر من كبلـ شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(.أو العيب بالنسبة إذل 

وأّما ما ذكره شيخنا االستاذ )قّدس سرّه( فإف أراد بالبيع الذي يكوف مبنّيًا على اللزـو البيع الذي يكوف كذلك َنعل 
.اٞنتعاملٌن فاٞنقاـ أيضاً من ىذا القبيل ألّف قصد اٞن  تعاطيٌن التمليك البلـز

وإف أراد بذلك البيع الذي مبناه على اللزـو عند الشارع، فهو أمر ال ٬نكن إسناده إذل أحد، ألّف الزمو عدـ جرياف خيار 
اٜنيواف ُب بيع يكوف فيو خيار آخر كخيار الرؤية أو خيار اجمللس أو الشرط، ألنّو حينئذ غًن مبيّن على اللزـو شرعًا ولو مع 



ع النظر عن خيار اٜنيواف، إذف فاٜنّق ثبوت ىذه اٝنيارات ُب اٞنعاطاة على القوؿ بإفادهتا اٞنلك اٛنائز، وذلك لوضوح أنّو قط
 ال مانع من اجتماع خيارات بينها عمـو من وجو ُب بيع واحد، فبل يلـز من جعل أحد٨نا مع وجود اآلخر
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لغوية وال ١نذور آخر، ففي مثل اٞنعاطاة إذا حكمنا ِنيار اٜنيواف فيها مثبًل يتمّكن اٞنكّلف من إبطاؿ اٞنعاطاة من جهتٌن، 
فع اٛنواز فتارًة يثبت لو خيار اٜنيواف مع ارتفاع اٛنواز الناشئ من اٞنعاطاة كما إذا تصّرؼ ُب العٌن تصّرفًا مغًّنًا للعٌن وارت

 اٞنعاطاٌب بذلك، إاّلأّف لو فسخها ِنيار اٜنيواف لعدـ انقضاء ثبلثة أيّاـ مثبًل.

واخرى يثبت لو اٛنواز من جهة اٞنعاطاة دوف سائر اٛنهات، وىذا كما إذا انقضت األيّاـ الثبلثة ودل يتصّرؼ ُب العٌن تصرّفاً 
فبل يلـز من تعّددىا ١نذور اللغوية و٥نوىا. فتحّصل أنّو ال مانع من جرياف مغًّنًا مثبًل، وثالثة ٩نتمع عنده اٝنياراف وكيف كاف 

 اٝنيارات اٞنذكورة ُب اٞنعاطاة بناًء على أّّنا تفيد اٞنلك اٞنتزلزؿ.

وأّما على القوؿ باالباحة فحاؿ اٞنعاطاة على ما عرفت حاؿ بيع اٞنكره وبيع الصرؼ، فكما يثبت فيهما خيار اجمللس واٜنيواف 
ّتب عليو األثر بعد حصوؿ الشرط فكذلك اٞنقاـ، وقد ظهر ّنا بّيناه أّف مبدأ خيار اٜنيواف ىو زماف حصوؿ أحد ويرت 

 اٞنلزمات، فبل وجو للرتديد ُب مبدئو.

  التنبيو الثامن

بالبيع الفاسد، أو إذا أوقعا البيع بصيغة غًن جامعة ٛنميع شرائط الصّحة واللزـو فهل ٪نكم عليها باٞنعاطاة، أو ٪نكم عليها 
 يفّصل بٌن ما إذا وقع التقابض بعدىا فيحكم عليها باٞنعاطاة، وبٌن ما إذا دل يقع فيحكم عليها بالبيع الفاسد؟

 وجوه.

الكبلـ ُب اٞنقاـ ّنا ال نرى فيو فائدة، فلذا ندرج الكبلـ ُب ذلك فنقوؿ: إف  «ٔ» وقد أطاؿ شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
  ء من الشرائط اليت ر شيقلنا بعدـ اعتبا
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سيأٌب ذكرىا ُب ١نّلها ُب صّحة الصيغة وقلنا بأّف الصيغة ال يعتّب فيها إاّلما يكوف مّبزًا لبلعتبار النفساين من دوف أف يعتّب 
ء من شرائط الصّحة إاّلفيما إذا دل يكن مّبزاً  فبل توجد ُب اٝنارج صيغة تكوف فاقدة لشي فيها اٞناضوية أو العربية أو غًن٨نا

لبلعتبار النفساين من جهة أّّنا ال تكوف مشروطة حينئذ بشرط لتكوف الصيغة فاقدة لو، وتكوف الصيغة العارية عن العربية 
 أّف ىذا ىو الصحيح. واٞناضوية صحيحة كما سيأٌب تفصيلو إف شاء اللهو، ونبٌّن ىناؾ

ء ُب صّحتها كالعربية واٞناضوية مثبًل، فلو أوقعا العقد عاريًا عن العربية أو اٞناضوية فحينئذ نسأؿ أّف  وأّما إذا قلنا باعتبار شي
أصلو فبل،  ىذا شرط ُب لزـو اٞنلك أو أنّو شرط ُب صّحتو، فإف كاف شرطاً ُب لزومو فبلـز انتفائو انتفاء لزـو اٞنلك حينئذ وأّما

فيكوف اٞنلك جائزًا ال ١نالة، ففقداف الصيغة ٞنثل ذلك ال يوجب دخوٟنا ٓنت اٞنعاطاة أو البيع الفاسد بوجو، وإ٧ّنا ىو بيع 
.  حقيقي غاية األمر أّّنا تفيد اٛنواز ال اللزـو

ال يوجب جواز التصرؼ ُب العوضٌن وأّما إذا كاف ذلك شرطاً ُب صّحة الصيغة، فبلـز فقداف الصيغة لو أف تكوف بيعاً فاسداً 
وال رفع الضماف، وال وجو إلدخالو ٓنت اٞنعاطاة حينئذ، وىذا من دوف فرؽ بٌن ترّتب التقابض عليها وعدمو، ألّف القبض 
اٞنبين على العقد اللفظي ليس إنشاًء فعليًا للتمليك، بل يكوف من قبيل قبض اٞنقامر وإقباضو مرتتّبًا على القمار من باب 

لوفاء بالعقد، فبل يوجب جواز التصرؼ كبقّية العقود الفاسدة، وال يقاؿ ذلك ُب اٞنعاطاة على القوؿ بعدـ إفادهتا اٞنلك، ألّف ا
 االباحة ُب موردىا ثبتت بدليل خارجي من سًنة أو إٗناع، ودل يثبت ذلك ُب اٞنقاـ.

 نعم يستثىن من ذلك مورداف على سبيل االستثناء اٞننقطع:

 ما إذا قصدا بالقبض واالقباض إنشاء التمليك مستقبًل مع قطع النظرأحد٨نا: 
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 عن العقد اللفظي السابق.

وثانيهما: ما إذا أحرز كّل من الطرفٌن رضا اآلخر بتصّرفو ُب ملكو، فإّف التصّرؼ حينئذ سائغ حبلؿ، وال إشكاؿ ُب ذلك 
ألّف األمر كذلك ُب ٗنيع اٞنقامات حّّت ُب مثل القمار و٥نوه، فإّّنما إذا تراضيا بتصرؼ  أيضًا بوجو، وال ٫نتّص ذلك بالبيع 

كّل ُب ماؿ اآلخر فبل ١نالة يصًن التصرؼ ُب اٞناؿ سائغاً، إاّلأّف ىذا اٛنواز حينئذ جواز مالكي قائم باحراز رضاه، فكّلما 
 رؼ ُب مالو ولو كاف راضياً بذلك سابقاً كما أفاده الشيخ.احرز رضاه فالتصرؼ حبلؿ، وأّما إذا شّك فيو فبل يسوغ التص

 إف قلت: ُب فرض الشّك ُب بقاء الرضا فلماذا ال ٩نري استصحاب رضاه ُب صورة سبق العلم بالرضا.



 قلت: ألّف اٞنوضوع ُب حرمة التصرفات متعّدد وكّل تصرؼ من التصرفات الطولية الواقعة ُب ملك الغًن ١نكـو باٜنرمة شرعاً 
على سبيل اال٥نبلؿ، فإذا أحرزنا رضاه بتصرؼ ُب زماف فرتتفع اٜنرمة عنو ال ١نالة و٪نكم باٛنواز ُب خصوص ذلك التصرؼ، 
فإذا أردنا بعده تصرفًا آخر فبلبّد من إحراز الرضا فيو أيضاً، فإف أحرزناه بوجو فهو وإاّل فنحكم ُنرمتو، وال يكفي رضاه 

 فرد اآلخر من التصرؼ إاّلإذا كاف الرضا السابق رضا بالتصرفات اٞنتأّخرة أيضاً.بالتصرؼ السابق ُب جواز ىذا ال

وقد ظهر ٣نّا ذكرنا بطبلف قياس اٞنقاـ ّنا إذا شّك ُب رجوع اٞنالك ُب اٞنعاطاة، حيث إنّو يستصحب عدـ الرجوع ويرتّتب 
رجوع اٞنالك، فإذا شّك ُب ٓنّقق الغاية استصحب عليو جواز التصرؼ، وذلك ألّف االباحة ُب اٞنعاطاة إباحة شرعية مغّياة ب

 عدمو.

 فما أفاده )قّدس سرّه( ٣نّا ال غبار عليو، ىذا ٕناـ الكبلـ ُب اٞنعاطاة.
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 شروط الصيغة

 

ُب البيع بل ُب ٗنيع العقود  قّدـ شيخنا األنصاري مقّدمة ُب اٞنقاـ وذكر فيها اموراً منها: أّف اإلٗناع اٞنّدعى على اعتبار اللفظ
إ٧ّنا ٫نتّص بصورة التمّكن من اللفظ، وأّما مع العجز عنو كما ُب األخرس ففي فرض عدـ القدرة على التوكيل ال إشكاؿ وال 
خبلؼ ُب عدـ اعتبار اللفظ وقياـ االشارة مقامو، وكذا مع القدرة على التوكيل، ال ألصالة عدـ االشرتاط، ألّف االشرتاط ىو 
األصل، بل لفحوى ما ورد من أّف طبلؽ األخرس إشارتو، ؤنصيصو بفرض العجز عن التوكيل ٔنصيص بالفرد النادر، 

 فتجزئ االشارة من األخرس مطلقاً.

ومنها: أنّو لو قلنا بأّف األصل ُب اٞنعاطاة ىو اللزـو بعد القوؿ بافادهتا اٞنلك فالقدر اٝنارج صورة القدرة على مباشرة اللفظ، 
 وأّما غًنىا فهو باٍؽ ٓنت األصل فتلـز معاطاة األخرس وال ٪نتاج إذل االشارة.

ومنها: أّف الظاىر كفاية الكتابة مع العجز عن االشارة، لفحوى ما ورد من النّص على جوازىا ُب الطبلؽ مع أّف الظاىر عدـ 
ألّّنا أصرح، وُب بعض روايات الطبلؽ ما يدّؿ على  اٝنبلؼ فيو، وأّما مع القدرة على االشارة فقد رّجح بعض االشارة، ولعّلو

 العكس، وإليو ذىب اٜنّلي ىناؾ.



ٍّب بعد ذلك )قّدس سرّه( تكّلم ُب مواّد األلفاظ وأّّنا البّد وأف تكوف على ٥نو اٜنقيقة أو أنّو يكفي كوّنا ٠نازاً، وُب ىيئاهتا 
اضي أيضاً، وُب ىيئاهتا الرتكيبية وأنّو ىل يشرتط ُب الصيغة التوارل بٌن االفرادية وأّّنا البّد وأف تكوف ماضوية أو يكفي غًن اٞن

 اال٩ناب والقبوؿ أو ال يشرتط فيها التوارل، ىذا.

 وقبل الورود ُب بياف ٓنقيق اٜناؿ ُب مواّد األلفاظ وىيئاهتا االفرادية أو الرتكيبية نتكّلم ُب جهات:

 ء أو فيما يقتضيو األصل العملي عند الشّك ُب شرطية شي اٛنهة االوذل:
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 مانعيتو مع فرض عدـ وجود أصل لفظي رافع للشّك.

ىو االشرتاط وعدـ ترّتب األثر على الفاقد ٞنا  «ٔ» إّف مقتضى األصل كما ذكره شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( فنقوؿ:
 ٪نتمل شرطيتو.

إّف األصل ىو الّباءة، فإّف حديث الرفع يعّم األحكاـ الوضعية أيضاً، وقد  «ٕ»  ما عن بعض ١نّشي الكتابورّنا يقاؿ ك
طّبقو اإلماـ )عليو السبلـ( على نفي الصّحة عن اٜنلف اٞنكره عليو، فإذا ارتفعت شرطيتو بالّباءة ال يبقى ٠ناؿ الستصحاب 

ّك ُب الشرطية، واألصل اٛناري ُب السبب حاكم على األصل اٛناري ُب عدـ ترّتب األثر، ألّف الشّك فيو مسّبب عن الش
اٞنسّبب وإف كاف األّوؿ براءة والثاين استصحاباً، فبل يتوّىم أّف االستصحاب مقّدـ على الّباءة، فإّف ذلك فيما إذا كانا ُب رتبة 

 واحدة.

نصاري )قّدس سرّه( ىو االعتبار ٛنرياف استصحاب والصحيح ما عرفت من أّف مقتضى األصل ُب اٞنقاـ كما ذكره شيخنا األ
عدـ ترّتب األثر ُب الفاقد وال ٠ناؿ للّباءة بوجو، وىذا ال من جهة اختصاص الّباءة باألحكاـ التكليفية ألّّنا كما ْنري فيها 

ئية واٞنانعية غًن قابلة ْنري ُب األحكاـ الوضعية أيضاً، بل من جهة أّف ىذه األقساـ من األحكاـ الوضعية أي الشرطية واٛنز 
للجعل نفيًا وإثباتًا وذلك ٞنا بيّناه ُب ١نّلو من أّف الشرطية واٛنزئية واٞنانعية أعّم من أف تلحظ ُب متعّلقات األحكاـ، بأف 

منو ء شرطًا للمأمور بو أو جزءًا لو أو مانعًا عنو، أو أف تلحظ ُب موضوعاهتا كما إذا كاف شرطًا للحكم أو جزءًا  يكوف شي
 أو مانعاً عنو ٣نّا ال تنالو يد اٛنعل والتشريع إثباتاً وال نفياً، ألّّنا من االمور االنتزاعية ورفعها

______________________________ 
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ء متقّيداً  و، وقد ذكرنا غًن مرّة أّف الشرطية للمأمور بو إ٧نا تنتزع عن األمر بشيووضعها إ٧ّنا ىو بوضع منشأ انتزاعها ورفع
ء  ء آخر كما إذا أمر بالصبلة عن طهارة أو مستقببًل فتنتزع منو شرطية الطهارة والقبلة للصبلة، كما أّف جزئية شي بشي

ّكب من القراءة والسورة والركوع وىكذا فننتزع منو أّف السورة للمأمور بو تنتزع عن األمر باٞنرّكب منو ومن غًنه كما إذا أمر باٞنر 
ء ُب موضوع  ء ُب موضوعو فينتزع من أخذ شي ء شرطًا للحكم أو جزءًا لو أخذ ذلك الشي جزء ٟنا، كما أّف معىن كوف شي

لتعّدد اٞنأخوذ ُب موضوع اٜنكم أنّو شرط لو سواء كاف تكليفيًا كاالستطاعة اٞنأخوذة ُب موضوع وجوب اٜنّج أو وضعّيًا كا
 طهارة اٞنغسوؿ.

ء للحكم، ألّّنا ٣نّا ال تنالو يد اٛنعل إثباتًا أو نفياً، ومرجع الشّك فيها إذل  وعليو فبل ٠ناؿ ٛنرياف الّباءة عن شرطية شي
اٞنعّّب عنو الشّك ُب أخذ ذلك ُب موضوع اٞنلكية مثبًل وعدمو، ومع الشّك ُب اٞنلكية يرجع إذل استصحاب عدمها وىو 

 بأصالة الفساد. فتحّصل أّف األصل العملي يقتضي اعتبار اللفظ وغًنه ٣نّا نشّك ُب اعتباره ُب اٞنعامبلت.

إذا كاف ىناؾ عمـو أو إطبلؽ يقتضي صّحة العقد أو لزومو وثبت اإلٗناع على اعتبار شرط ُب ذلك فالظاىر  اٛنهة الثانية:
اد ذلك الشرط، وأّما مع العجز عنو فاالطبلؽ ١نّكم للزـو االقتصار على القدر اختصاص اعتباره بصورة التمّكن من إ٩ن

 اٞنتيّقن ُب اٞنخّصص أو اٞنقّيد الليّب، وُب غًنه يرجع إذل اٞنطلق أو العاـ.

رفاً، سواء  وعليو فيكتفى ُب صّحة عقد األخرس ولزومو بغًن اللفظ من االشارة أو الكتابة أو اٞنعاطاة بعد كوّنا بيعًا وعقدًا ع
كاف متمّكنًا من التوكيل أـ دل يكن من دوف حاجة إذل التمّسك بفحوى ما ورد ُب الطبلؽ أو غًنه، نعم تكوف الفحوى 
مؤيّدة للعمومات واٞنطلقات، ويلحق باألخرس غًنه ٣نّن ال يقدر على االنشاء اللفظي ٞنرض أو اضطرار أو جهل كّل من 

 اٞنتبايعٌن بلغة اآلخر أو غًن

 ٗٛٔ، ص: ٔ سب البيع، جمكا

 ذلك، فالعقود غًن اللفظية من ىؤالء تكوف الزمة من أّوؿ األمر.

وقع الكبلـ ُب أّف االشارة تتقّدـ على الكتابة ُب األخرس ونظائره أو أّف األمر بالعكس، فرّنا يقاؿ بتقّدـ  اٛنهة الثالثة:
 أف تكوف الكتابة ألجل التمرين و٥نوه دوف االشارة. االشارة على الكتابة من جهة أّّنا أصرح من الكتابة، الحتماؿ

 أّف الكتابة متقّدمة على االشارة ألّّنا أضبط لبقائها دوف االشارة كما ال ٫نفى. «ٔ»  وعن اٜنّلي



وفيو: على تقدير تسليم الصغرى أنّو ال ينبغي االعتماد على ىذه الوجوه االستحسانية ُب مسلك الشيعة لعدـ دليل على 
 ار، وإاّل فبلزمو أف تتقّدـ الكتابة على القوؿ أيضاً ألّّنا أضبط لبقائها دوف القوؿ.االعتب

فالصحيح كما ذكرنا صّحة االنشاء بكّل ما يكوف مصداقًا لو عرفًا سواء كاف لفظًا أو كتابة أو إشارة أو تعاطيًا من الطرفٌن 
خصوص الطبلؽ يستفاد تقّدـ الكتابة على االشارة من  أو إعطاء من طرؼ واحد أو غًن ذلك من غًن ترتيب بينها، نعم ُب

من إمكاف اٝندشة ُب داللتو على  «ٖ» ، ولكّنو ٢نتّص ّنورده وال يتعّدى عنو. وال وجو ٞنا ذكره السّيد ُب اٜناشية«ٕ»  النصّ 
 هوره ُب الرتتيب غًنالرتتيب وأنّو لبياف طرؽ االفادة وأّف منها الكتابة ومنها غًنىا من سائر األفعاؿ، وذلك ألّف ظ

______________________________ 
 .ٛٚٙ: ٕ( السرائر ٔ)

سألت أبا اٜنسن الرضا )عليو السبلـ( عن الرجل تكوف عنده اٞنرأةيصمت وال يتكّلم، قاؿ: أخرس »( عن البزنطي قاؿ: ٕ)
ال، ولكن يكتب ويشهد على ذلك،  ىو؟ قلت: نعم، ويعلم منو بغض المرأتو وكراىتو ٟنا أ٩نوز أف يطلق عنو ولّيو؟ قاؿ:

قلت: فإنّو ال يكتب وال يسمع كيف يطّلقها؟ قاؿ: بالذي يعرؼ بو من حالو )أفعالو( مثل ما ذكرت من كراىتو وبغضو 
 .ٔح  ٜٔ/ أبواب مقّدمات الطبلؽ وشرائطو ب ٚٗ: ٕٕالوسائل «. ٟنا

 .ٙٛ( حاشية اٞنكاسب )اليزدي(: ٖ)

 ٘ٛٔ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

 ل لئلنكار.قاب

 ىذا كّلو ُب اعتبار أصل اللفظ، ويقع الكبلـ ُب خصوصياتو.

 ُنث ُب مواّد الصيغة وىيآهتا

 وبعدما عرفت ذلك نتكّلم ُب مواّد األلفاظ وىيآهتا الرتكيبية واالفرادية.

كناية، ورّنا بّدلو بعضهم أّف اٞنشهور اعتبار الصراحة فبل ينعقد بال «ٔ» أّما مواّدىا فقد ذكر شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
باشرتاط اٜنقيقة فبل ينعقد باجملاز وصرّح بعضهم بعدـ الفرؽ بٌن اجملاز القريب والبعيد، ٍّب فّسر الصراحة والكناية ونقل أقواؿ 

 الفقهاء.



يو فبلبّد من ء ُب اٞنعامبلت إاّلصدؽ عناوينها عرفاً، وعل والتحقيق أّف مقتضى االطبلقات كما عرفت سابقًا عدـ اعتبار شي
مبلحظة أّّنا ُب أي مورد صادقة عرفًا وُب أيّها غًن صادقة كذلك، فنقوؿ: إنّو إذا استعمل اللفظ ُب معناه اٜنقيقي على ٥نو 
ال ٪نتمل إرادة غًنه فبل ينبغي اإلشكاؿ ُب أنّو يوجب صدؽ عنوانو عليو من البيع واالجارة والنكاح وغًنىا، وىذا ٣نّا ال 

ا أنّو إذا استعمل ُب معناه ولكن كاف ظاىراً فيو ال نّصاً كما ُب األّوؿ، وىذا كما إذا استعمل اللفظ ُب معناه إشكاؿ فيو، كم
اٜنقيقي واحتمل إرادة اٞنعىن اجملازي أيضاً، أو استعمل ُب اٞنطلق واحتمل إرادة اٞنقّيد منو، وُب ىذه الصورة أيضاً يؤخذ بظاىره 

واٞنطلق دوف اجملاز واٞنقّيد، وبو أيضًا يصدؽ عناوين اٞنعامبلت عرفًا وىذا كما إذا استعمل البيع و٪نكم بإرادة اٞنعىن اٜنقيقي 
وىو اٞنقّيد ُب  -ُب معناه اٜنقيقي واحتمل إرادة االجارة منو ٠نازاً، أو استعمل النكاح ُب الدواـ واحتمل إرادة االنقطاعي منو

  مقابل

______________________________ 
 .ٜٔٔ: ٖٞنكاسب ( أ)

 ٙٛٔ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

فيؤخذ بالبيع والنكاح الدائمي  -اٞنطلق، ألّف الدواـ مطلق ُب مقاـ التلّفظ واالثبات واالنقطاعي مقّيد بذكر األجل و٥نوه
 لصدؽ عنواّنما عرفاً، لصّحة أف يقاؿ إنّو باع داره أو تزّوج دائماً، وىذا ظاىر.

على ما ىو ببارل عبارة عن استعماؿ لفظ ُب معناه اٜنقيقي  «ٔ»  الكنائية وىي كما عّرفها التفتازاينوأّما استعماؿ األلفاظ 
بداعي تفهيم معىن آخر مبلـز معو، وبعبارة اخرى كاف اٞنقصود باألصالة ىو اٞنعىن الثاين دوف األّوؿ الذي استعمل فيو لفظ 

اؿ اللفظ ُب غًن معناه اٜنقيقي، فإف كاف اللفظ اٞنستعمل على وجو الكناية حقيقة، وىذا ُب مقابل اجملاز ألّف اجملاز ىو استعم
 ظاىراً ُب اٞنكيّن عنو عرفاً، فبل مانع أيضاً من استعماٟنا ُب العقود وإنشائها هبا، سواء كاف اٞنكيّن عنو أعّم من اٞنستعمل فيو أـ

مارل إليك بكذا فإنّو الـز مساٍو للبيع، ألنّو عبارة عن مساوياً، لصدؽ عناوين اٞنعامبلت معها، وىذا كما إذا قاؿ: نقلت 
 تبديل ماؿ ّناؿ، وإف كاف ىذا اٞنثاؿ قاببًل للمناقشة فيو.

وأّما األلفاظ اجملازية فكذلك ال إشكاؿ ُب وقوع العقد هبا فيما إذا كاف اللفظ ظاىراً ُب اٞنعىن اجملازي عرفًا ولو بواسطة القرينة 
ط كانت القرينة مقالية أو حالية وكاف اجملاز قريبًا أو بعيداً، لصدؽ العناوين اٞنعاملية معو، وقد عرفت ُنيث ال يعّد من األغبل

 أنّو ال ٥نتاج ُب صّحة العقود إذل أزيد من صدؽ عناوين البيع والنكاح و٥نو٨نا.

زي مقالية فيجوز إنشاء العقد هبا وبٌن ويظهر من الشيخ )قّدس سرّه( التفصيل بٌن ما إذا كانت القرينة على إرادة اٞنعىن اجملا
  ما إذا كانت حالية فبل ٩نوز بدعوى أنّو مقتضى ما بين عليو من عدـ العّبة بغًن األلفاظ ُب إنشاء العقود الثابت



______________________________ 
 .ٕٚ٘( ٢نتصر اٞنعاين: ٔ)

 ٚٛٔ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

 باإلٗناع.

مورد على اعتبار اللفظ ُب القرينة ودل يقم إٗناع عليو فإّف ما بين عليو باإلٗناع إ٧ّنا كاف اعتبار اللفظ ُب وفيو: أنّو دل ينب ُب 
 أصل إنشاء العقد ال ُب القرينة.

نعم ال يصّح االنشاء باجملاز فيما إذا دل يكن صحيحًا عرفًا وعّده أىل العرؼ من األغبلط ولو مع نصب القرينة على اٞنراد 
تو، وىذا كما إذا قاؿ: أكلت الدار وأراد منو البيع ٠نازاً ونصب عليو القرينة أيضًا على ٥نو علمنا باٞنراد، فإّف العرؼ ومعلومي

يراه من األغبلط وال يصدؽ عليو البيع عرفاً، فلذا ال يشملو العمومات واالطبلقات. وكذا إذا قاؿ: بعت داري وأراد منو 
 االجارة أو الصلح، أو قاؿ:

ٞنرأة الفبلنية وأراد منو النكاح ُنيث عّد من األغبلط عرفًا ولو مع معلومية اٞنراد بواسطة القرائن اٞنوجودة، فإنّو ال بعت ا
 يصدؽ عليو النكاح وال البيع عرفاً، ولعّلو اٞنراد باجملاز البعيد ُب كلمات الفقهاء.

أو اٞنعنوي بٌن ما إذا كانت القرينة اٞنعّينة حالية أو وأعجب من ذلك التفصيل للشيخ تفصيلو ُب االنشاء باٞنشرتؾ اللفظي 
 لفظية سابقة على العقد فبل يصّح إنشاء العقد بو وبٌن ما إذا كانت لفظية مّتصلة بالعقد، وقد ظهر فساده ّنا ذكرنا.

صود يصّح االنشاء فاٞنتحّصل من ٗنيع ذلك: أّف كّل لفظ يكوف ظاىرًا ُب معناه عند العرؼ ُنيث يكوف مصداقًا للعقد اٞنق
بو، سواء كاف صر٪نًا أو كناية حقيقة أو ٠نازًا قريبًا أو بعيداً، لفظية كانت القرينة أو عقلية، وقد خرج عن ذلك مورداف: 
أحد٨نا بالتخصيص، واآلخر بالتخّصص، واألّوؿ ىو الطبلؽ حيث ورد فيو أنّو البّد من أف يقع بلفظة طالق دوف غًنىا. 

قعو بلفظ غًن ظاىر فيو عند العرؼ وعّد عندىم من األغبلط وإف نصب القرينة على مراده أيضًا كما إذا والثاين ما إذا أو 
قاؿ: أكلت الدار بكذا وأراد منو البيع ٠نازاً وعلمنا خارجًا أّف اٞنراد باألكل ىو البيع، إاّلأنّو ٞنّا كاف من األغبلط عند العرؼ 

  دل يصدؽ عليو البيع عندىم

 ٛٛٔ، ص: ٔ ، جمكاسب البيع

وألجل عدـ كونو مصداقاً للبيع ال تشملو العمومات فلذا يقع باطبًل، وبعبارة اخرى: أنّو البّد ُب اٞنعامبلت من أف يكوف فيها 
ء من العناوين اٞنعاملية على ٠نرد االعتبار النفساين اٝنارل عن اٞنّبز،  ء مّبز لبلعتبار النفساين ال ١نالة، إذ ال يصدؽ شي شي



ل قولو: أكلت الدار ال يكوف مّبزًا لبلعتبار البيعي عند العرؼ فلذا يعّدونو من األغبلط وال يقع البيع بو بوجو. ىذا كّلو ومث
 ُنسب الكّبى، ويقع الكبلـ ُب تشخيص بعض الصغريات.

 ٛنملة من ألفاظ اال٩ناب والقبوؿ، أّما ألفاظ اال٩ناب: «ٔ»  وقد تعّرض شيخنا األنصاري

  اإل٩نابصيغ 

لفظة بعت، فإّّنا يصّح أف تقع إ٩ناباً ُب البيع ببل إشكاؿ، بل إ٩ناب البيع يقع هبا كثًناً، وىي وإف كانت من األضداد  منها:
 وتشمل الشراء أيضاً إاّلأّف كثرة استعماٟنا ُب البيع توجب انصرافها إليو.

بيع، بل قد اّدعي أنّو دل يستعمل ُب القرآف إاّلُب خصوص فإنّو أيضًا يصّح أف يوقع بو إ٩ناب ال «ٕ» لفظ الشراء ومنها:
 البيع، وىو كذلك، وعليو فبل ينبغي اإلشكاؿ ُب صّحة وقوعو إ٩ناباً.

 ولكّنو رّنا يستشكل ُب ذلك بقّلة استعمالو ُب البيع عرفاً وخلو كبلـ القدماء

______________________________ 
 .ٖٓٔ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

ا االستاذ )داـ ظّلو( أّف كلمات الشيخ ُب اٞنقاـ غًن خالية عن اٞنناقضة الواضحةفإنّو أّواًل ينفي اإلشكاؿ عن ( ذكر سّيدنٕ)
وقوع البيع بو أي بالشراء ٍّب بعد أسطر يوّجو اإلشكاؿ بقولو وال ٫نلو عن إشكاؿ، ونفي اإلشكاؿ واإلشكاؿ فيو متناقضاف 

 جّداً.

 ٜٛٔ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

اإل٩ناب بو. ويندفع ذلك بأّف استعمالو ُب البيع ُب الكتاب الذي ىو من أفصح الكلمات وقائلو من أفصح الفصحاء عن 
 يكفي ُب صّحة وقوعو إ٩ناباً بعد مساعدة اللغة على ذلك، فإّف الشراء لغة أعّم من البيع واالشرتاء.

يك الغًن اٛنامع بٌن التمليك ببل عوض والتمليك بالعوض، فإف مّلكتك وىو أيضًا يقع إ٩نابًا ُب البيع، وىو ّنعىن ٕنل ومنها:
ذكر على ٥نو االطبلؽ و٠نّردًا عن ذكر عوضو يكوف ظاىرًا ُب التمليك اجمّلاين الذي ىو ّنعىن اٟنبة، كما أنّو إذا ذكر مع 

ك اٞنطلق نظًن اٜنيواف اٛنامع بٌن العوض يكوف ظاىراً ُب البيع فإنّو كما عرفت ّنعىن مبادلة ماؿ ّناؿ وٕنليك بالعوض فالتملي
اإلنساف وغًنه، والبيع ّننزلة اإلنساف الذي ىو ّنعىن اٜنيواف الناطق، ألّف البيع ّنعىن التمليك بالعوض فلفظة البيع كلفظة 

 اإلنساف عبارة عن التمليك مع العوض أو اٜنيواف مع النطق على ٥نو اإلٗناؿ.



 و التمليك بالعوض واٜنيواف الناطق.وتفصيلهما أي تفصيل البيع واإلنساف ى

وكيف كاف، فبل إشكاؿ ُب صّحة وقوعو إ٩نابًا ُب البيع، فإذا قاؿ: مّلكتك بعوض كذا وأراد منو اٟنبة اٞنعّوضة أو الصلح 
الصلح  فيبتين صّحتها على صّحة إنشاء عقد بلفظ غًنه، فإّف التمليك بالعوض ّنعىن البيع واستعمالو وإرادة اٟنبة اٞنعّوضة أو

 إ٧ّنا يصّح إذا قلنا بصّحة إنشاء العقد إذا وقع بلفظ عقد آخر، ىذا.

وأراد منو اٟنبة اٞنعّوضة فهو  -٠نّردًا عن ذكر العوض -من عبارة الكتاب أنّو إذا قاؿ: مّلكتك «ٔ»  وقد فهم بعض احملّشٌن
ٞنعّوضة واٟنبة غًن اٞنعّوضة حقيقة واحدة وىو الذي يبتين صّحتو على صّحة إنشاء عقد بلفظ آخر، فأورد عليو بأّف اٟنبة ا

التمليك اجمّلاين، وإ٧ّنا االختبلؼ بينهما ُب االقرتاف بشرط وعدمو، وإذا كانا حقيقة واحدة فإذا صّح إنشاء اٟنبة غًن اٞنعّوضة 
 بلفظ مّلكت صّح إنشاء اٞنعّوضة بو أيضاً 

______________________________ 
 .ٚٛيزدي(: ( حاشية اٞنكاسب )الٔ)

 ٜٓٔ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

 فبل معىن ٛنعل خصوص الثاين مبنّياً على صّحة إنشاء عقد بلفظ غًنه.

ولكّنك عرفت أّف مراد الشيخ ىو ما إذا اطلق التمليك بالعوض واريد بو اٟنبة اٞنعّوضة، ال التمليك اجملّرد عن ذكر العوض، 
خر، ألّف التمليك بالعوض من ألفاظ البيع، فانشاء اٟنبة بو يكوف من إنشاء وىو كما أفاده من باب إيقاع عقد بلفظ عقد آ

عقد بلفظ غًنه. وكذا اٜناؿ إذا اريد بو الصلح فإنّو ّنفهومو العاـ وإف كاف يشمل ٗنيع اٞنعامبلت إاّلأنّو باٞنعىن اٞنصطلح أمر 
 ة عقد بلفظ عقد آخر.آخر وراء البيع فانشاؤه بالتمليك بالعوض الذي ىو البيع يبتين على صحّ 

االشرتاء ويصّح إ٩ناب البيع بو، واإلشكاؿ اٞنتقّدـ ُب شريت ٩نري ُب اٞنقاـ أيضًا بل اٞنقاـ أوذل باإلشكاؿ منو، فإّف  ومنها:
االشرتاء دل يستعمل ُب القرآف ُب البيع إاّلُب مورد واحد على ما ذكره بعض اٞنفّسرين كما سيأٌب، وىذا ِنبلؼ شريت فإنّو  

 ا عرفت دل يستعمل ُب الكتاب إاّلُب خصوص البيع، ىذا.كم

بأّف معىن االشرتاء عبارة عن أخذ  «ٔ»  ولكن الصحيح أنّو ال مانع من وقوعو إ٩نابًا للبيع بعد تصريح أىل اللغة كالقاموس
ء آخر، وعدـ استعمالو ُب كلمات العرؼ واألصحاب أو الكتاب ال يكوف مانعًا عن صّحتو، نعم دل  ء وترؾ شي شي

 يستعمل ُب الكلمات اٞنتداولة بل وال ُب الكتاب اجمليد ُب البيع إاّلُب قولو تعاذل:



على ما ذكره بعض اٞنفّسرين، فإّّنم فّسروا االشرتاء بالبيع، أي  «ٕ» «َيْكُفُروا ّنَا أَنَزَؿ اللهُو بَػْغياً  بِْئَسَما اْشرَتَْوا بِِو أَنُفَسُهْم َأفْ »
 بئسما باعوا بو أنفسهم، إذ ال معىن لشراء اإلنساف نفسو.

  إاّل أّف الصحيح إمكاف إبقائو على ظاىره من الشراء اٞنتعارؼ، بأف يكوف

______________________________ 
 .ٖٚٗ: ٗ( القاموس احمليط ٔ)

 .ٜٓ: ٕ( البقرة ٕ)

 ٜٔٔ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

 «فَاقْػُتُلوا أَنُفَسُكمْ »  اٞنعىن شراء بعضهم نفس البعض اآلخر على ما ىو ظاىر إضافة اٛنمع إذل اٛنمع، كما ُب قولو تعاذل
 م بعضاً.إذ ليس اٞنراد منو أف يقتل كّل منهم نفسو، بل اٞنراد قتل بعضه «ٔ»

ـّ علماء اليهود وعوامهم على ما يستفاد من مقارناهتا أنّو بئس ما اشرتى العواـ بو نفس  فالظاىر من اآلية الواردة ُب ذ
علمائهم، فإّف العلماء باعوا أنفسهم من العواـ ٓنّفظاً على مقامهم وجاىهم، وبئس ما اشرتى بو العلماء نفس عوامهم، فإّّنم 

 لماء خوفاً أو طمعاً. وقد فّسره بعض اٞنفّسرين أيضاً بالشراء اٞنتعارؼ، إاّلأنّو وّجهو بتوجيو غًن مرضي.باعوا أنفسهم من الع

ء من اآليات حّّت اآلية اٞنزبورة، لكن مع ذلك يصّح إ٩ناب البيع بو،  وكيف كاف دل ٤ند استعماؿ االشرتاء ّنعىن البيع ُب شي
 للبيع عرفاً. ٞنا عرفت من جوازه بكّل لفظ يكوف مصداقاً 

ُب صّحة ذلك بأّف االشرتاء من باب االفتعاؿ وىو ظاىر ُب اٞنطاوعة وىي قبوؿ فعل الغًن، فكيف يصّح  «ٕ»  ورّنا نوقش
 استعمالو ُب اال٩ناب.

عل وفيو: أّف االفتعاؿ وإف كاف للقبوؿ إاّلأنّو ليس ٝنصوص مطاوعة فعل الغًن بل يصّح إطبلقو ُب مورد قبوؿ الطبيعة أعين ف
 نفسو كما ُب االكتساب واالبتداع إذ ال يراد بو قبوؿ كسب الغًن أو إبداع الغًن، بل اٞنراد بو قبوؿ طبيعي الكسب واالبداع.

 واٜناصل أنّو ٩نوز إ٩ناب البيع بكّل من ىذه األلفاظ بل وبغًنىا ٣نّا يكوف مصداقاً للبيع عرفاً كلفظ نقلت وشبهو.

______________________________ 
(ٔ) 



 .ٗ٘: ٕالبقرة 

 .ٕٗٗ: ٕ( منية الطالب ٕ)

 ٕٜٔ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

 ٍّب إّف ُب االشرتاء إشكااًل آخر وىو أنّو إذا بنينا على صّحة وقوعو إ٩نابًا ُب اٞنعاملة فكيف يتمّيز البائع عن اٞنشرتي ُب البيع،
 ء يتمّيز البائع عن اٞنشرتي، ىذا. شيألنّو كما صّح أف يقع إ٩ناباً كذلك يصّح أف يقع قبواًل، فبأّي 

وال ٫نفى أنّو بناًء على عدـ جواز تقدًن القبوؿ على اال٩ناب فبل ينبغي اإلشكاؿ ُب أّف اٞنتقّدـ منهما موجب واٞنتأّخر مشرٍت 
عتماد ُب ٕنّيز فتمّيز أحد٨نا عن اآلخر ظاىر وال سرتة عليو، وأّما بناًء على جواز تقدًن القبوؿ على اال٩ناب فبلبّد من اال

 أحد٨نا عن اآلخر على القرائن اٜنالية أو اٞنقالية، ىذا.

على االعتماد على القرائن اٜنالية كغلبة تقّدـ اال٩ناب على القبوؿ بناًء على  «ٔ» وقد أورد شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
قتضي عدـ صّحة االّتكاؿ على القرائن غًن جواز تقدًن القبوؿ على اال٩ناب: بأّف اإلٗناع على اعتبار اللفظ ُب العقود ي

 اللفظية، ٍبّ أجاب عنو بأّف اإلٗناع إ٧ّنا قاـ على اعتبار اللفظ ُب العقود ال ُب ٕنّيز البائع عن اٞنشرتي، ىذا.

ص اٞنراد فبل وقد ذكرنا ٥نن أنّو ال أساس ٟنذا اإلٗناع رأساً، ولو كاف فإ٧ّنا ىو ُب اعتبار اللفظ ُب أصل االنشاء وأّما ُب تشخي
 إٗناع على اعتبار اللفظ فيو ولعّلو واضح. ىذا ٕناـ الكبلـ ُب ألفاظ اال٩ناب.

 فاٞنتحّصل: أّف كّل لفظ ظاىر ُب العقد عند العرؼ على ٥نو ال يعّد من األغبلط عندىم ال مانع من وقوعو إ٩ناباً.

  صيغ القبوؿ

  ورضيت واشرتيتوأّما ألفاظ القبوؿ، فبل إشكاؿ ُب وقوعو بلفظ قبلُت 

______________________________ 
 .ٖٖٔ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 ٖٜٔ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج



وشريت وابتعت وٕنّلكت وملكت بالتخفيف، وىل يصّح بلفظ بعت أو مّلكت بالتشديد؟ الظاىر صّحة ذلك، ألّف البيع 
أف يكوف من إنشاء القبوؿ باأللفاظ اجملازية، بل لو قلنا والتمليك بالعوض يعّماف البيع والشراء ُنسب اللغة، وغاية ما ىناؾ 

 بأّف البيع مشرتؾ بٌن البيع والشراء يكوف إنشاء القبوؿ بو من االنشاء باللفظ اٞنشرتؾ، وكبل٨نا صحيح كما عرفت.

نشأ كّل منهما تبديل بل ٬نكن أف يقاؿ بكفاية اال٩ناب من الطرفٌن ُب صّحة العقد ولو دل يكن ُب البٌن قبوؿ أصبًل كما إذا أ
عٌن مالو بشخص ماؿ اآلخر مقارنًا فقاؿ أحد٨نا بعت داري ببستانك، وقاؿ اآلخر بعت بستاين بدارؾ صّح ذلك لصدؽ 
عنواف العقد والتجارة عن تراض، فإّف العقد عبارة عن االلتزامٌن اٞنربوط أحد٨نا باآلخر، وىو متحّقق ُب الفرض، كما أّف 

ؤخذ فيها القبوؿ. نعم ال يصدؽ عنواف البيع والشراء على ذلك، فبل يرتّتب عليو أحكاـ البيع والشراء. التجارة عن تراض دل ي
أنّو إذا قصد كّل من اٞنتعاملٌن خصوصية ماؿ اآلخر فبل يكوف بيعًا وال يرتّتب عليو أحكاـ البيع،  «ٔ» وقد ذكرنا سابقاً 

 واٞنقاـ من ىذا القبيل.

أّف فيو وجهٌن ودل  «ٕ» ذت أو أمضيت أو أجزت وشبهها؟ ذكر شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(وىل ينعقد القبوؿ بلفظ أنف
ـّ مع قطع النظر عن  «ٖ»  يعٌّن أحد٨نا. وعن بعض مشا٫ننا احملّققٌن أّف االنفاذ واالمضاء و٥نو٨نا إ٧ّنا تلحق العقد التا

 المضاء ليس عقداً تاّماً.االمضاء كعقد الفضورل واٞنكره، واال٩ناب وحده مع قطع النظر عن ا

______________________________ 
(ٔ) 

 .ُٓٔب الصفحة 

 .ٖٗٔ: ٖ( اٞنكاسب ٕ)

 .ٖٕٚ: ٔ( حاشية اٞنكاسب )األصفهاين( ٖ)

 ٜٗٔ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

 وفيو: أنّو ال مانع من إبراز القبوؿ بكّل لفظ كاشف عنو عرفاً، فيتحّقق العقد بنفس االمضاء.

  اٞنوجب والقابلتعيٌن 

تعّرض لصورة االختبلؼ ُب تعيٌن اٞنوجب والقابل وخّص ذلك ّنا إذا أوقعا العقد باأللفاظ  «ٔ»  ٍّب إّف شيخنا األنصاري
اٞنشرتكة بٌن اال٩ناب والقبوؿ فاختلفا ُب تعيٌن اٞنوجب والقابل منهما فاّدعى كّل واحد منهما أنّو موجب أو قابل بناًء على 



لقبوؿ، وأّما بناًء على عدـ جوازه فاٞنتقّدـ منهما وإف كاف موجبًا إاّلأّّنما اختلفا ُب اٞنتقّدـ وأّف أيّهما متقّدـ، جواز تقدًن ا
 ىذا.

ولكّنك خبًن بأّف ىذا النزاع ال ٫نتّص ّنا إذا أوقعا العقد باأللفاظ اٞنشرتكة بٌن اال٩ناب والقبوؿ، إذ لو فرضنا أّّنما أوقعاه 
شرتكة أيضاً يصّح النزاع ُب أّف أيّهما موجب وأيّهما قابل وأّف اٞنتلّفظ باللفظ اٞنخصوص باال٩ناب أيّهما ولعّل بغًن األلفاظ اٞن

 الشيخ ذكره مثااًل ال أنّو من جهة االختصاص.

ة بكّل ء من اآلثار اٞنختصّ  وكيف كاف، فقد ذكر شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( أنّو ال يبعد التحالف حينئذ وعدـ ترتيب شي
 ء منهما ىذا. من البيع واالشرتاء على شي

وال ٫نفى أنّو ال أثر مهّم ٫نتّص ِنصوص البائع أو اٞنشرتي ليقع االختبلؼ ُب تعيٌن اٞنشرتي أو البائع وٕنّيزه عن غًنه، ألّف 
  لئلٗناع، أو ألفّ  غًن ٢نتّصة بالبائع وْنري ُب اٞنشرتي أيضاً  «ٕ» «كّل مبيع تلف قبل قبضو فهو من ماؿ بائعو»قاعدة 

______________________________ 
 .ٖٗٔ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 .ٔح  ٜ/ أبواب اٝنيار ب ٖٖٓ: ٖٔ( اٞنستدرؾ ٕ)

 ٜ٘ٔ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

)عليو اٞنراد باٞنبيع أعّم من اٞنثمن والثمن فبل يبقى أثر ٫نتّص هبما أبدًا إاّلخيار اٜنيواف ألنّو ٫نتّص ِنصوص اٞنشرتي لقولو 
ونزاعهما ُب تعيٌن البائع واٞنشرتي يرجع إذل االختبلؼ ُب أّف  «ٔ» «صاحب اٜنيواف اٞنشرتي باٝنيار ثبلثة أيّاـ»السبلـ( 

، ألّف من انتقل إليو اٜنيواف باّدعائو أنّو مشرٍت يّدعي أّف البيع جائز ولو اٝنيار، فيكوف مّدعياً ٞنخالفة قو  لو البيع خياري أو الـز
من يّدعي أّف صاحب اٜنيواف ىو البائع وال خيار ُب البٌن يكوف منكرًا ٞنوافقة قولو لؤلصل، فبل وجو الحتماؿ األصل، و 

اٜنكم بالتحالف ُب اٞنقاـ، ألنّو عليو يكوف أحد٨نا مّدعيًا واآلخر منكراً، فبلبّد من إعماؿ قواعد اٞنّدعي واٞننكر، وال ٩نري 
ف كّل واحد منهما مّدعيًا من جهة ومنكرًا من جهة اخرى، واٞنقاـ ليس من ىذا اٜنكم بالتحالف الختصاصو ّنا إذا كا

 القبيل.

ولعّل الوجو فيما أفاده شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( ُب اٞنقاـ من أنّو ال يبعد اٜنكم بالتحالف ىو ما عنونوه ُب باب القضاء 
 ة أو األّعم منها ومن الداللة االلتزامية.من أّف اٞنناط ُب تعيٌن اٞنّدعي واٞننكر ىو الداللة اٞنطابقي



ن فإف قلنا بأّف اٞنناط أعّم من اٞنطابقية وااللتزامية، فمّدعي اللزـو ُب اٞنقاـ يكوف منكرًا بالداللة االلتزامية ٞنا اّدعاه خصمو م
 اٝنيار فيكوف أحد٨نا مّدعياً واآلخر منكراً وال يبقى للتحالف ٠ناؿ.

، وأّما إذا قلنا بأّف اٞن ناط إ٧ّنا ىو الداللة اٞنطابقية فكّل واحد منهما يكوف مّدعياً ألّف أحد٨نا يّدعي اٝنيار واآلخر يّدعي اللزـو
واٜنكم فيو ىو التحالف. ولعّل شيخنا األنصاري دل يكن جازمًا بأحد الطرفٌن ُب باب القضاء وكاف مائبًل إذل االحتماؿ 

 الداللة اٞنطابقية، فلذا ذكر أنّو ال يبعد اٜنكم بالتحالف فبل تغفل. الثاين من االحتمالٌن أعين االعتبار ِنصوص

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٕح  ٖ/ أبواب اٝنيار ب ٓٔ: ٛٔالوسائل 

 ٜٙٔ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

  الكبلـ ُب اعتبار العربية وعدمو

 كبلمنا ُب اٞنقاـ يقع ُب مسائل أربع:

 وقع اٝنبلؼ ُب اعتبار العربية ُب العقود، واستدّؿ ألصل اشرتاط العربية بوجوه: اٞنسألة االوذل:

و األّوؿ: التأّسي ألّف النيب )صّلى اللهو عليو وآلو( كاف يتكّلم بالعربية ُب عقوده وإيقاعاتو، ومقتضى التأّسي بو )صّلى اللهو علي
 وآلو( أف يعتّب العربية ُب ٗنيع العقود وااليقاعات.

اين: األولوية، ألنّا إذا بنينا على عدـ صّحة العقد العريب غًن اٞناضي فبلبّد من أف نلتـز بعدـ صّحة العقد غًن العريب بطريق الث
 أوذل.

 الثالث: أّف العقد إ٧ّنا يصدؽ على العريب فما ال يكوف عربّياً ال يصدؽ عليو العقد عرفاً فبل ١نالة يقع باطبًل.

: أنّو ال دليل على وجوب التأّسي بالنيب )صّلى اللهو عليو وآلو( بل وال على استحبابو ُب غًن واٛنواب عن الوجو األّوؿ
و األحكاـ، وإاّل فبلـز ذلك أف يقاؿ ُنرمة التكّلم بغًن العريب ُب احملاورات العرفية عند التمّكن من العريب، ألّف النيب )صّلى الله 

بالعربية، وىذا ٣نّا ال ٬نكن االلتزاـ بو، ألنّو )صّلى اللهو عليو وآلو( إ٧ّنا كاف يتكّلم عليو وآلو( كاف يتكّلم ُب ٗنيع ١ناوراتو 
بالعريب لكونو عربيًا ال من جهة وجوبو ولزومو ىذا كّلو مضافاً إذل أّف التأّسي على تقدير وجوبو حكم تكليفي يوجب ٢نالفتو 



وجوبو الوضعي واشرتاطو ُب العقود وعدمو وىو أجنيب عن اٜنكم  استحقاؽ العقاب وىو ال ربط لو باٞنقاـ، ألّف الكبلـ ُب
 التكليفي.

وأّما اٛنواب عن الوجو الثاين: فهو أنّو ال معىن لؤلولوية ُب اٞنقاـ، ألّف فساد العقد العريب غًن اٞناضي إ٧ّنا ىو من جهة عدـ  
 لعقد الفارسي غًن اٞناضي ويقاؿ إنّو أيضاً كونو ماضياً ال من جهة أنّو ليس عربياً، والـز ذلك صّحة التعّدي إذل ا
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فاسد بطريق أوذل، وأّما التعّدي إذل الفارسي اٞناضي فهو ٣نّا ال ١نّصل لو بوجو، إذ ما معىن أف يقاؿ إّف الفارسي اٞناضي باطل 
 بطريق أوذل من جهة بطبلف العريب غًن اٞناضي، ولعّلو ظاىر.

ن الوجو الثالث: فهو أّف العقد ال يتوّقف صدقو على أف يكوف عربياً وإاّل فبلزمو أف ال يكوف ُب العادل عقد وال وأّما اٛنواب ع
 إيقاع إذا دل يكن ُب العادل عريب وىو كما ترى.

صّحة العقود  والتحقيق أنّو إذا فرضنا عدـ ٕنامية العمومات واالطبلقات الواردة ُب أبواب العقود وااليقاعات وكاف الدليل على
ىو اإلٗناع فبلبّد من اعتبار العربية ُب العقود من باب أّف العريب ىو اٞنقدار اٞنتيّقن ُب العقود وااليقاعات، إذ مع عدـ كونو 
عربيًا نشّك ُب صّحتو و٥نتمل الفساد، ومع الشّك ُب الصّحة والفساد أصالة الفساد ١نّكمة، ألّف اٞنفروض أنّو ال إطبلؽ وال 

 البٌن يقتضي صّحة العقد الفاقد للعربية، وكيف كاف فأخذ العربية ُب صّحة العقود حينئذ إ٧ّنا ىو من جهة االحتياط عمـو ُب
 واألخذ باٞنقدار اٞنتيّقن ال من جهة داللة الدليل على اعتبارىا وذلك ظاىر.

 «ٖ» «ِْنَارًَة َعْن تَػرَاضٍ » و «ٕ» «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ » و «ٔ» «َأَحله اللهُو اْلَبْيعَ »  وأّما مع ٕنامية اٞنطلقات والعمومات كقولو تعاذل
فبل ٠ناؿ للشّك ُب الفاقد للعربية بوجو، فإّف مقتضى االطبلؽ عدـ اعتبار العربية أبداً، وأّف العريب وغًن العريب كبل٨نا 

 صحيحاف إاّلفيما قاـ الدليل على اشرتاط العربية فيو باٝنصوص كالطبلؽ.

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٕ٘ٚ: ٕالبقرة: 

 .ٔ: ٘( اٞنائدة ٕ)

 .ٜٕ: ٗ( النساء ٖ)
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 وأّما ُب غًنه فبل وجو العتبارىا، نعم االحتياط الشديد ُب النكاح يقتضي اعتبار العربية فيو، لكثرة اىتماـ الشارع بو.

إذا قلنا باعتبار العربية ُب العقود وااليقاعات، فهل البلـز أف يكوف ٗنيع ألفاظ العقد من أّوٟنا إذل آخرىا عربية  اٞنسألة الثانية:
أو أّف البلـز ىو العربية ُب خصوص إنشاء العقود وااليقاعات، وأّما غًنه كألفاظ الثمن واٞنثمن أو الشروط اٞنذكورة فيهما فبل 

 أيضاً، فإذا قاؿ بعت إين دار را بده درىم، فبل ١نالة يقع البيع صحيحاً؟مانع من ذكرىا بغًن العربية 

إذا قطعنا النظر عن االطبلقات الواردة ُب العقود وااليقاعات فبل ١نيص عن اعتبار العربية ُب ٗنيع أجزاء العقد من أّوٟنا إذل 
أصالة الفساد تقتضي الفساد كما ىو واضح آخرىا، للشّك ُب صّحة مثل بعت إين دار را بده درىم، ومع الشّك ُب ذلك ف

 ُب اٞنقاـ حيث قاؿ: األقوى ىو األّوؿ، يعين اعتبار العربية ُب ٗنيع أجزاء العقد. «ٔ» وفاقاً لشيخنا األنصاري )قّدس سرّه(

ال يعتّب العربية ُب  «ٕ» «ُفوا بِاْلُعُقودِ أَوْ » و «ِْنَارًَة َعْن تَػرَاضٍ » و «َأَحله اللهُو اْلَبْيعَ »  نعم مع النظر إذل اٞنطلقات كقولو تعاذل
العقود أصبًل، فضبًل عن اعتبارىا ُب ٗنيع أجزاء العقد، إاّلأّف مفروض كبلـ شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( إ٧ّنا ىو عدـ 

 لعقود معتّباً.االطبلؽ والعمـو فراجع، ىذا كّلو فيما إذا كاف ذكر الثمن واٞنثمن وغًن٨نا من متعّلقات البيع أو غًنه من ا

وأّما إذا قلنا بعدـ اعتبار ذكرىا ُب ا٩ناب البيع كعدـ اعتبار ذكرىا ُب القبوؿ قطعًا ألنّو ال ٩نب عليو أف يقوؿ قبلت الدار 
  بكذا، فبل ينبغي اإلشكاؿ ُب عدـ

______________________________ 
 .ٖٙٔ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 ( تقّدـ ٔنريج اآليات آنفاً.ٕ)
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ألّف غاية ما ىناؾ أف يكوف ذكر الثمن واٞنثمن بغًن العريب لغواً  -كاف ىناؾ إطبلؽ أـ دل يكن  -اعتبار العربية فيها مطلقاً 
 حينئذ، وأّما كونو مبطبًل للبيع فهو ٣نّا ال ٪نتمل بوجو.

ىل يشرتط ُب صّحة العقود أف يكوف العاقد عاٞنًا بوضع اللفظ وّنعناه تفصيبًل، بأف يعلم أّف معىن البيع ماذا  اٞنسألة الثالثة:
ء وأنّو لبلسناد إذل نفسو، والبيع يستفاد من ماّدة بعت، أو أنّو ال يشرتط ذلك ُب صّحتها بل إذا  ومعىن التاء ُب بعت أي شي



بلـ ىو بيع الدار بكذا وإف دل يعلم أّف أيّها استفيد من أّي لفظ من األلفاظ، واحتمل علم إٗنااًل بأّف معىن ٠نموع ىذا الك
 أف يكوف التاء ّنعىن البيع والبيع ّنعىن االسناد يكفي ذلك ُب صّحتو؟

ىن ال ينبغي اإلشكاؿ ُب أنّو إذا دل يعلم معىن اللفظ ِنصوصو ال يكوف استعمالو اللفظ جاريًا على قانوف الوضع، ألّف مع
االستعماؿ كذلك كما ذكرناه ُب االصوؿ عبارة عن استعماؿ اللفظ بقصد تفهيم معناه، ومع اٛنهل باٞنعىن كيف يقصد 

ء مّبز  تفهيمو للمخاطب، إاّلأّف االستعماؿ كذلك ال يشرتط ُب صّحة العقود، وإ٧ّنا اٞنعتّب ُب صّحتها أف يكوف ىناؾ شي
ُب أنّو بتكّلمو بلفظة بعُت يّبز اعتباره وإف دل يعلم بأّف معىن البيع ِنصوصو ماذا لبلعتبار النفساين، وال ينبغي اإلشكاؿ 

ء، وذلك ألّف اٞنفروض أنّو يعلم بأّف ٠نموع ىذه الكلمة ّنعىن كذا وإف دل يعلم أّف أيّها استفيد  ومعىن التاء ِنصوصو أّي شي
و مّبزًا العتباره النفساين ال ١نالة، وىذا كما إذا علم إٗنااًل من أي لفظ، فيعلم أنّو باستعمالو ذلك باع داره فيكوف استعمال

ء ومعىن اٞناء أي  بأف جئين باٞناء إ٧ّنا يقاؿ عند العرب فيما إذا كاف عطشانًا وطالبًا للماء وإف دل يعلم أّف معىن جئين أي شي
 ف دل يعلم ّنعاين الكبلـ تفصيبًل وذلك ظاىر.ء فإنّو إذا عطش وقاؿ: جئين باٞناء فبل ١نالة يّبز مقصوده بذلك خارجاً وإ شي

 ٍبّ إّف ىذه اٞنسألة واٞنسألة اليت تأٌب بعدىا غًن ٢نتصتٌن ّنا إذا اشرتطنا
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العربية ُب العقود على ما يظهر من كبلـ شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( بل تأتياف على القوؿ بصّحة العقد غًن العريب أيضاً، 
وأنّو إذا قاؿ: فروختم بكذا، البّد أف يعلم أّف البيع استفيد من ماّدة فروختم وأّف االسناد استفيد من لفظة ميم، أو أنّو إذا 

 علم إٗنااًل بأّف فروختم ّنعىن بعت وإف دل يعلم أّف أيّها استفيد من أي لفظ، كاف كافياً.

 ، فإذا قاؿ: بعت بالفتح أو فروختم بكسر الفاء كاف صحيحاً؟ىل يعتّب عدـ اللحن ُب العقود أو ال اٞنسألة الرابعة:

إذا قطعنا النظر عن االطبلقات الواردة ُب العقود وااليقاعات فبل ١نيص عن اعتبار عدـ اللحن للشّك ُب صّحة اٞنلحوف، 
على قوؿ شيخنا األنصاري معّلقًا  «ٔ»  ومع الشّك فأصالة الفساد تقتضي الفساد، ودل يعلم وجو ما ذكره السّيد ُب حاشيتو

، وقد عرفت أّف « األقوى ذلك» من أّف اٞنتعٌّن خبلفو، وذلك ألّف مفروض كبلـ الشيخ إ٧ّنا ىو مع عدـ االطبلؽ والعمـو
الصحيح حينئذ ىو ما أفاده )قّدس سرّه( الحتماؿ الفساد مع اللحن ومعو يرجع إذل أصالة الفساد. نعم بالنظر إذل اٞنطلقات 

 ـ اللحن لشموٟنا للملحوف أيضاً.ال يعتّب عد

والتحقيق أف يقاؿ: إّف اللحن من حيث اٞناّدة أو اٟنيئة تارًة يكوف نوعياً ودارجاً عند العرؼ وظاىراً ُب اٞنعىن عندىم، وىذا ٣نّا 
وض زّوجتك ال إشكاؿ ُب صّحتو وجواز االكتفاء بو ُب العقود، ألنّو مّبز لبلعتبار النفساين عندىم، فإذا قاؿ: جّوزتك ع

 يقع صحيحاً ال ١نالة ومّبزاً لبلعتبار وىو كاٍؼ ُب صّحة العقود وإف كاف غلطاً ُنسب اللغة.



واخرى يكوف اللحن شخصيًا وال يكوف متعارفًا عند العرؼ بوجو بل يعّده العرؼ من األغبلط وال يراه مّبزاً لبلعتبار كما إذا 
 قاؿ: بَغت عوض ِبعت، أو قاؿ:

______________________________ 
 .ٚٛ( حاشية اٞنكاسب )اليزدي(: ٔ)
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فخست عوض فسخت، فبل ١نالة يقع باطبًل، ألّف العرؼ ال يرى مثلو كاشفًا عن االعتبار بوجو، وىذه اٞنسألة أيضًا غًن 
 ٢نتّصة ّنا إذا اشرتطنا العربية ُب العقود كما أشرنا إليو آنفاً.

  اعتبار اٞناضوية ُب العقود وعدموالكبلـ ُب 

اٞنشهور اشرتاط اٞناضوية ُب العقود وعدـ وقوعها باٞنضارع واألمر، بل حكي اإلٗناع على ذلك واستدّؿ عليو: بأّف اٞناضي 
 صريح ُب االنشاء وأّما اٞنضارع فهو أشبو بالوعد واألمر باالستدعاء فليسا ظاىرين ُب إنشاء التمليك كاٞناضي.

تعارؼ ُب باب العقود وااليقاعات إ٧ّنا ىو اٞناضي دوف اٞنضارع واألمر والعمومات الواردة فيهما ناظرة إذل إمضاء وبأّف اٞن
 العقود وااليقاعات اٞنتعارفة، ىذا.

إذل الروايات الدالّة على صّحة اال٩ناب بلفظ اٞنضارع وقّوى صّحة العقود بغًن  «ٔ» ٍّب أشار شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
 ٞناضي فيما إذا كاف صر٪ناً ُب االنشاء على وجو ال ٪نتاج إذل القرينة ٍبّ أمر بالتأّمل، ىذا.ا

وال ٫نفى عليك ضعف ما استدّؿ بو على اعتبار اٞناضوية ُب العقود، أّما الثاين فؤلّف إنشاء العقد بلفظ اٞنضارع واألمر أيضاً 
ويقوؿ اآلخر قبلت، وىذا واقع ُب الفارسية والعربية كثًناً وليس أمراً متعارؼ عندىم، فيقوؿ أحد٨نا لآلخر أبيعك ىذا بدرىم 

خارجًا عن اٞنتعارؼ بٌن الناس، كما يقولوف ُب اٟنبة خذ ىذا اٞناؿ وىو أمر، فإذا صّح استعماؿ األمر ُب اٟنبة فيصّح 
ى التمليك، غاية ما ىناؾ أّف اٟنبة ٕنليك ٠ّناين استعمالو ُب البيع ال ١نالة، ٞنا مّر من أّف اٟنبة والبيع مشرتكاف ُب اشتماٟنما عل

 والبيع ٕنليك ُب مقابل ماؿ. ىذا مضافاً إذل أنّو ال اعتبار بالتعارؼ بعد كوف الصيغة

______________________________ 
 .ٖٛٔ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)
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 جاً.مّبزة لبلعتبار النفساين عرفاً وٓنّقق مصداؽ العقد خار 

وعليو فبل مانع من إنشاء التمليك باٞنضارع واألمر بوجو فيما إذا كانا ظاىرين ُب االنشاء. نعم البحث ُب أّّنما ظاىراف فيو 
أو غًن ظاىرين ُنث آخر ال ربط لو باٞنقاـ، فإّف الكبلـ بعد الفراغ عن ظهور٨نا ُب ذلك كما ىو ظاىر وقد عرفت أّّنما 

ء من أشيائنا بأف قاؿ:  عرؼ إاّلُب بعض اٞنوارد واٞنقامات كما إذا أمرنا الداّلؿ ُب الطريق ببيع شيظاىراف ُب االنشاء عند ال
 بع عباءؾ بكذا، فإنّو غًن ظاىر ُب االنشاء كما ىو واضح.

قطعاً، إذ وأّما االستدالؿ لؤلّوؿ من عدـ صراحة اٞنضارع واألمر ُب االنشاء ففيو: أّف الصراحة من حيث اٟنيئة غًن معتّبة 
ليس ُب ىيئات ألفاظ العقود ما تكوف متمّحضة ُب االنشاء حّّت ىيئة اٞناضي، فإّّنا تستعمل ُب االخبار كثًنًا ومنو يعلم 

 فساد تقييد جواز االنشاء باٞنضارع بفرض صراحتو ُب االنشاء.

إنشاؤىا باٛنمل االٚنية كقولو: ىذا لك، بقي ىناؾ أمر دل يتعّرض لو شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( وىو أّف العقود ىل يصّح 
 أو يشرتط أف يكوف االنشاء باٛنمل الفعلية دائماً؟

الظاىر عدـ اعتبار الفعلية، لتعارؼ االنشاء باالٚنية أيضاً كما تراىم يقولوف: ىذا لك ُب مثل البيع واٟنبة وىو ظاىر ُب اٞنعىن 
ت مشرٍت ٟنذا بكذا غًن صحيح عند العرؼ جّداً، لعدـ ظهور مثلو ُب اٞنقصود عرفاً. نعم االنشاء ّنثل أنا بائع لك أو أن

االبراز عن االعتبار النفساين، فيكوف إبرازه ّنثلو غلطًا عند العرؼ فبل يصدؽ عليو البيع وال النكاح وال غًن٨نا من العقود 
خرجا عّما ذكرناه بالتخصيص لصّحة وااليقاعات إاّلُب مثل الطبلؽ والعتق، فإّف انشاء٨نا باٛنملة االٚنية صحيح، وقد 

 الطبلؽ ّنثل أنت طالق أو زوجيت ىي طالق وعدـ وقوعو بغًن٨نا، وكذا العتق فإنّو إ٧ّنا ينشأ ّنثل قولنا أنت حّر لوجو اللهو.
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كّلو فيما يرجع إذل اٟنيئة االفرادية ُب فاٞنتحّصل: أّف العقد يصّح باٛنملة االٚنية أيضًا ُب اٛنملة ال ُب ٗنيع اٞنوارد ىذا  
 اال٩ناب والقبوؿ.

  تقّدـ اإل٩ناب على القبوؿ

وأّما ما يرجع إذل ىيئتهما الرتكيبية فقد اشرتطوا تقّدـ اال٩ناب على القبوؿ بل حكي عليو اإلٗناع، وخالفهم ُب ذلك الشيخ 
ُب اٞنقاـ  «ٖ» فّصل شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(و  «ٕ»  وإف وافقهم ُب البيع منو «ٔ» ُب باب النكاح من اٞنبسوط

تفصيبًل لعّلو دل يسبقو إليو غًنه، وملّخصو أّف القبوؿ على أقساـ: فقسم منو يفيد إنشاء التمّلك باستقبللو سواء تقّدمو إ٩ناب 
ستقبللو من دوف أف يتوّقف أـ دل يتقّدـ، ودل يؤخذ فيو معىن اٞنطاوعة وىذا كملكت بالتخفيف وابتعُت فإنّو يفيد االنشاء با



على سبق اال٩ناب كما ىو ظاىر. وقسم آخر منو قد اخذ فيو اٞنطاوعة يتوّقف إنشاء التمّلك بو على تقّدـ اال٩ناب عليو  
كما ُب مثل قبلت ورضيت فإنّو إ٧ّنا يفيد إنشاء التمّلك فيما إذا سبقو اال٩ناب ويستفاد االنشاء من وقوعو بعد اال٩ناب ال 

ء زيد و٥نوه  سو، وىذا نظًن ٓنريك الرأس ُب إفادة اٜنكاية فإنّو إ٧ّنا يفيدىا فيما إذا وقع بعد السؤاؿ عن مثل ٠نيمنو بنف
فيحّرؾ رأسو ويستفاد منو اٜنكاية عن ٠نيئو أو عدمو، وأّما إذا وقع قبل السؤاؿ فبل يستفاد منو اٜنكاية بوجو فيكوف لغواً 

 ١نضاً.

اؿ ُب صّحة تقد٬نو على اال٩ناب ألنّو يفيد إنشاء التمّلك بنفسو، وال يعتّب ُب العقد إاّلذلك، نعم أّما القسم األّوؿ فبل إشك
 ال يصدؽ عليو القبوؿ اصطبلحاً 

______________________________ 
 .ٚٛ: ٕ( اٞنبسوط ٔ)

 .ٜٗٔ: ٗ( اٞنبسوط ٕ)

 .ٖٗٔ: ٖ( اٞنكاسب ٖ)
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بصّحتو ٞنا مّر سابقًا من أنّو دل يقم دليل على اعتبار القبوؿ ُب العقد وإ٧ّنا اٞنعتّب أف يصدؽ عليو البيع أو ولكّنو ال يضّر 
 النكاح أو غًن٨نا من العناوين اٞنعاملّية ليشملو العمومات، واألمر ُب اٞنقاـ كذلك ولعّلو ظاىر.

لوقوعو لغوًا لعدـ إفادتو االنشاء حينئذ، ألنّو إ٧ّنا يستفاد من سبق وأّما القسم الثاين فأفاد بأنّو ال يصّح تقد٬نو على اال٩ناب 
اال٩ناب عليو ومعو ال يبقى لصّحتو ٠ناؿ. فهذا ليس من جهة أّف الرضا ال ٬نكن أف يتعّلق باالمور اٞنتأّخرة، لوضوح أنّو كما 

بل من جهة أّف ٠نرد الرضا ال يكفي ُب صّحة  يصّح أف يتعّلق باألمر اٞنتقّدـ كذلك يصّح أف يتعّلق باألمر اٞنتأّخر أيضاً،
العقود، بل البّد وأف يكوف على وجو يتضّمن إنشاء نقل اٞناؿ، والفرض أّف مثلو ال يفيد االنشاء فيما إذا كاف متقّدمًا على 

 اال٩ناب.

تقّدمو على اال٩ناب غًن  ٍّب نقل الكبلـ إذل القسم الثالث من القبوؿ وىو ما إذا كاف بلفظ األمر واالستيجاب، وأفاد أفّ 
جائز، ألّف األمر غايتو أف يكوف ظاىراً ُب الرضا باٞنعاوضة اٞنستقبلة وكاشفاً عنو ال ١نالة وقد تقّدـ أّف ٠نرد الرضا ال يكفي ُب 

 صّحة العقود بل البّد من أف يكوف على ٥نو يفيد االنشاء، ىذا ملّخص ما أفاده ُب اٞنقاـ.



تارًة ُب مقاـ االثبات وأّف مثل قبلت أو األمر عند تقّدمهما على اال٩ناب ىل يكوف ظاىرًا ُب  وال ٫نفى عليك أّف الكبلـ
انشاء التمّلك أو ال يكوف، وىذا ُنث صغروي وال كبلـ لنا فيو، وإ٧ّنا البحث ُب كّبى صّحة إنشاء العقد بالقبوؿ اٞنتقّدـ 

ك كما إذا قاؿ: رضيت بكوف ىذا اٞناؿ ملكًا رل ُب مقابل كذا، أو على اال٩ناب بعد الفراغ عن كونو ظاىرًا ُب إنشاء التملّ 
قبلت أف يكوف كذا ُب مقابل كذا، وىذا ظاىر بل صريح ُب إنشاء التمّلك كما ال ٫نفى، وال وجو للمنع عن صّحتو أبداً، 

 وىو نظًن التمّلك الذي صرّح َنواز تقد٬نو على اال٩ناب.

  ما أشرنا إليو سابقاً أف يكوف على ٥نو يصدؽوباٛنملة: اٞنعتّب ُب صّحة العقد ك
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 «ٕ» «ِْنَارًَة َعْن تَػرَاضٍ » أو «ٔ» «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  عليو البيع أو غًنه من العناوين عرفاً، وبعده يشملو العمومات كعمـو
و٥نو٨نا، وكذا اٜناؿ ُب األمر فيما إذا كاف ظاىرًا ُب إنشاء التمّلك كما إذا قاؿ أعطين ىذا اٞناؿ ُب مقابل كذا، وىذا ظاىر 

 الواردة ُب صّحة النكاح باالستيجاب. «ٖ»  بعد التأّمل، ويؤيّده الروايات

عن اال٩ناب، وفيما إذا تقّدـ عليو فبل يصدؽ عليو ال يقاؿ: إّف القبوؿ اصطبلحًا قد اخذ فيو اٞنطاوعة، والزمو أف يتأّخر 
 القبوؿ اصطبلحاً، والقبوؿ ٣نّا البّد منو ُب صّحة العقد.

فإنّو يقاؿ: دل يقم دليل على اعتبار القبوؿ ّنعىن اٞنطاوعة ُب العقد، بل البلـز ربط االلتزاـ بااللتزاـ اآلخر ُب مقابل 
ر القبوؿ عن اال٩ناب كذلك يتحّقق فيما إذا تقّدـ عليو، على أنّا لو سّلمنا اعتبار االيقاعات، وىذا كما يتحّقق فيما إذا تأخّ 

اٞنطاوعة ُب العقد فليس اٞنراد هبا مطاوعة فعل اٞنوجب ّنعناه اٞنصدري، بل ّنعناه االسم اٞنصدري أعين اٞننشأ من اٞنبادلة 
ب. ىذا كّلو ُب العقود اليت يعتّب فيها عقد االلتزاـ بااللتزاـ، و٥نوىا كما مّر ُب االكتساب، وىي غًن متوقّفة على ٓنّقق اال٩نا

وأّما ما يكفي ُب صّحتو ٠نرد الرضا فبل مانع فيو من تقدًن القبوؿ على اال٩ناب مطلقًا ولو كاف ّنثل قبلت أو رضيت، ألّف 
 الرضا كما يتعّلق باألمر اٞنتقّدـ كذلك يتعّلق باألمر اٞنتأّخر، وذلك ظاىر.

 إّف العقود اليت ال قبوؿ فيها إاّلبلفظ قبلت أو «ٗ» الشيخ )قّدس سرّه( ٍبّ قاؿ

______________________________ 
 .ٔ: ٘( اٞنائدة ٔ)

 .ٜٕ: ٗ( النساء ٕ)

 .ٛٔ/ أبواب اٞنتعة ب ٖٗ: ٕٔ( راجع الوسائل ٖ)



 .ٖ٘ٔ: ٖ( اٞنكاسب ٗ)
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ال  -فإنّو البّد أف يقوؿ ُب القبوؿ اهّتبت واقرتضت أو رضيت أو قبلت - اٟنبة والقرضرضيت أو ما يتضّمن معنا٨نا كما ُب
٩نوز تقدًن القبوؿ فيها على اال٩ناب لعدـ صّحة تقدًن قبلت على اال٩ناب، وال قبوؿ آخر فيو ٩نوز تقد٬نو على اال٩ناب 

ء  الفعل الصادر من كّل واحد من اٞنتصاٜنٌن شي حسب الفرض. وكذا ال ٩نوز تقدًن القبوؿ على اال٩ناب ُب اٞنصاٜنة، ألفّ 
واحد وليس حالو حاؿ البيع الذي ٫نتلف فيو فعل البائع عن اٞنشرتي، ألّف البائع إ٧ّنا ينشئ التمليك واٞنشرتي ينشئ التمّلك، 

التمّلك فهو مشرٍت تقّدـ فكّل من صدر منو إنشاء التمليك فهو بائع ال ١نالة تقّدـ أو تأّخر، كما أّف كّل من صدر منو إنشاء 
أو تأّخر، وىذا ِنبلؼ اٞنصاٜنة ألّف كّل واحد منهما يصاحل اآلخر ففعل أحد٨نا عٌن فعل اآلخر ال ١نالة، وإ٧ّنا يتمّيز 
اٞنوجب فيها عن القابل بالتقّدـ والتأّخر، فإذا قاؿ أحد٨نا: صاٜنتك على أف يكوف كذا بكذا فبلبّد لآلخر أف يقوؿ قبلت أو 

إذ لو قاؿ اآلخر أيضًا صاٜنتك فيكوف إنشاًء آخر نظًن االنشاء الصادر من األوؿ، فيكوف كّل واحد منهما موجباً  رضيت،
 وال يكوف ىناؾ قبوؿ، وقد قاـ اإلٗناع على اشرتاط القبوؿ ُب العقود، ىذا ملّخص ما أفاده ُب اٞنقاـ بطولو.

قبلت ورضيت، ففيو: أّف اٟنبة ليست إاّلالتمليك ٠ّنانًا وقبوٟنا عبارة عن أّما ما ذكره من أنّو ال قبوؿ ُب اٟنبة والقرض بغًن 
التمّلك ببل عوض نظًن البيع، غاية األمر أّف التمليك والتمّلك فيو ُب مقابل العوض وُب اٟنبة ال يكوناف ُب مقابل العوض 

كاف يقوؿ ُب البيع ملكتو بكذا، ومن وعليو فيصّح أف يقوؿ ُب مقاـ القبوؿ ٕنّلكت ىذا ببل عوض أو ملكتو كذلك كما  
 الظاىر أنّو ال مانع من تقدًن ملكت على اال٩ناب وكذلك اٜناؿ ُب القرض.

وأّما ما اّدعاه من أّف اإلٗناع قاـ على اعتبار القبوؿ ُب العقود فهو يناُب ما صرّح بو ىو )قّدس سرّه( عند ْنويز تقدًن ملكت 
 ُب البيع على اال٩ناب من أنّو ال
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دليل على اشرتاط القبوؿ ُب العقد ّنعىن اٞنطاوعة، ومعو كيف يصّح لو دعوى قياـ اإلٗناع على اعتبار القبوؿ ُب العقود ُب 
 اٞنقاـ، مضافًا إذل أنّو ال يراد باٞنطاوعة مطاوعة فعل الغًن، بل مطاوعة الطبيعة غًن اٞنتوقّفة على سبق اال٩ناب. وكيف كاف

 فأمثاؿ ذلك منو )قّدس سرّه( غريبة جّداً.

فاٞنتحّصل من ٗنيع ذلك: أّف تقدًن القبوؿ على اال٩ناب جائز ُب ٗنيع العقود واٞنعامبلت، ألّف اٞنعتّب فيها ىو صدؽ العقد 
القبوؿ كذلك  والبيع و٨نا يتحّققاف بعقد انشاء التمليك بانشاء التمّلك، وعقد٨نا كما يتحّقق ُب صورة تقدًن اال٩ناب على

 يتحّقق ُب صورة تقدًن القبوؿ على اال٩ناب.



والتحقيق: أّف العقد إذا كاف من العقود اليت دل يعتّب ُب صّحتها إاّلالرضا من الطرؼ اآلخر من دوف اعتبار القبوؿ فيها، ُب 
من الرضا والقبوؿ كاالبراء والعتق  ء مقابل سائر العقود اليت يعتّب فيها القبوؿ، وُب مقابل االيقاعات اليت ال يعتّب فيها شي

والطبلؽ وغًن٨نا من االيقاعات اليت ال يشرتط فيها رضا اآلخر بوجو ولذا ٬نكن أف يقاؿ إّف ىذه العقود إيقاعات مشروطة 
ن إذل أّّنا م «ٔ» بالرضا كما يصّح دعوى ذلك ُب مثل الوصية التمليكّية فإّّنا ال ٓنتاج إذل القبوؿ ولذا ذىب ُب العروة

يقتضي اعتبار الرضا ُب الوصية، فإّف سلطنة اإلنساف على  «ٕ» «الناس مسّلطوف على أمواٟنم»االيقاعات، ولكّن فحوى 
 مالو تستلـز سلطنتو على نفسو باألولوية، ودخوؿ اٞناؿ ُب ملك اإلنساف قهراً عليو مناؼ لسلطنتو على نفسو.

يكتفى فيو ّنا يكوف مّبزاً  -فيو إذل إنشاء آخر بل يكفي فيو رضا اآلخرأي ٣نّا ال ٪نتاج  -فإذا كاف العقد من ىذا القبيل
 للرضا وإف تقّدـ على اال٩ناب.

______________________________ 
(ٔ) 

 [ فصل ُب معىن الوصية وأقسامها وشرائطها.ٜٜٖٛاٞنسألة ] ٓٙٙ: ٕالعروة الوثقى 

 .ٕٕٚ: ٕ، ُنار األنوار ٜٗح  ٕٛٓ: ٖ( عوارل الآلرل ٕ)
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وأّما إذا كاف من العقود اليت قاـ الدليل على اعتبار القبوؿ واالنشاء من الطرؼ اآلخر فيها، فكذا ال مانع من تقدًن القبوؿ 
 «َأَحله اللهُو اْلَبْيعَ » و «ِْنَارًَة َعْن تَػرَاضٍ » و «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ » فيها على اال٩ناب، ألّف غاية ما يستفاد من األدلّة العاّمة نظًن

اعتبار صدؽ العقد وعقد االلتزاـ بااللتزاـ، وىذا اٞنعىن كما يتحّقق ُب صورة تقّدـ اال٩ناب على القبوؿ كذلك يتحّقق  «ٔ»
 ُب صورة تقّدـ القبوؿ على اال٩ناب.

أّف اٞنطاوعة اٞندعاة ُب اٞنقاـ ليس ّنعىن وأّما اشرتاط القبوؿ فيها ّنعىن اٞنطاوعة فلم يقم عليو دليل، مضافًا إذل ما ذكرنا 
مطاوعة فعل اآلخر بل ىي ّنعىن مطاوعة الطبيعة وقبوؿ اٞناّدة كما ُب االكتساب واالحتطاب و٥نو٨نا، وذلك ألّف مطاوعة 

ة إنشاء البائع إنشاء البائع الذي ىو ّنعىن فعلو وقولو بعت ليست ّنعتّبة ُب العقود قطعاً وإ٧ّنا ىي على تقدير اعتبارىا مطاوع
باٞنعىن اٜناصل منو اٞنعّّب عنو باسم اٞنصدر، أعين كوف ىذا اٞناؿ ملكًا للمشرتي، ومطاوعة ذلك وقبولو كما ٬نكن أف يتحّقق 

 بعد اال٩ناب كذلك ٬نكن أف يتحّقق قبلو، كما إذا رضي بكوف اٞناؿ ملكاً لو.



توّقف على صدور فعل من البائع خارجًا وذلك ظاىر، فإذا قاؿ وباٛنملة: مطاوعة فعل البائع باٞنعىن االسم اٞنصدري ال ت
 اشرتيت أو اهّتبت فقد قبل أف يكوف اٞناؿ ملكاً لنفسو ولو كاف قبل اال٩ناب.

 فتحّصل: أّف تقدًن القبوؿ على اال٩ناب صحيح ُب ٗنيع العقود واٞنعامبلت.

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٜٚٔتقّدـ ٔنر٩نها ُب ص 
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  اعتبار اٞنواالة بٌن إ٩ناب العقد وقبولو

وٗناعة أّف اٞنواالة معتّبة ُب العقد وأّف ىذه اٞنواالة مأخوذة من اعتبار االّتصاؿ بٌن اٞنستثىن  «ٔ» ذكر الشهيد )ر٘نو اللهو(
 ٍبّ رّتب على ذلك فروعاً. «ٕ»  واٞنستثىن منو

اعتبار اٞنواالة عبارة عن اعتبار االّتصاؿ بٌن اٞنستثىن واٞنستثىن منو فبل بأس هبا من جهة أّف أّما مسألة كوف األصل ُب 
االستثناء أشّد ربطًا باٞنستثىن منو من سائر اللواحق ُنيث يقلب الكذب صدقًا والصدؽ كذبًا ويقلب الكفر باإلسبلـ واٞندح 

فيما إذا جاءه زيد، ولكّنو إذا ضّم إليو قولو إاّلزيدًا فقد قلب  بالذـّ وبالعكس، فإذا قاؿ ما جاءين أحد يكوف ذلك كذباً 
 الكذب إذل الصدؽ، أو إذا قاؿ: ال صانع ُب العادل يكوف كفراً فإذا ضّم إليو قولو إاّلاللهو فيقلبو إذل اإلسبلـ، وإذا قاؿ:

 نقلب إذل الذـّ ال ١نالة.زيد عادل ورع تقي فيكوف ذلك مدحاً، فإذا ضّم إليو قولو إاّلأنّو ال عقل لو في

وباٛنملة: أّف االستثناء إذا دل يذكر على ٥نو االّتصاؿ فيعامل معو معاملة الكفر أو اٞندح وىكذا، فإذا أتى بو بعد مّدة فبل 
املة يوجب االنقبلب بوجو، مثبًل إذا قاؿ: ال إلو وال صانع للعادل فمضى ٍّب جاء بعد يـو فقاؿ: إاّلاللهو، فبل يعامل معو مع

اإلسبلـ بل ٪نكم عليو بالكفر، أو إذا أقّر بأنّو مديوف لزيد عشرة دراىم ٍّب ذىب وجاء بعد مّدة فقاؿ: إاّلدر٨نًا فبل يسمع 
 منو ذلك بل يؤخذ منو العشرة حسب ما يقتضيو إقراره.

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٖٚالقاعدة  ٖٕٗ: ٔ، القواعد والفوائد ٕٗٙ: ٕالدروس 



( ذكر سّيدنا االستاذ )داـ ظّلو( أّف ُب نسخة كتابو بدؿ اٞنستثىن ذكر لفظ االستثناء، وأفادأنّو األصّح من جهة لزـو ٕ)
 اّتصاؿ االخراج بالكبلـ.

 ٕٓٔ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

منو بصّحة الكبلـ وبصدقو وكذبو  وباٛنملة: أّف االستثناء لشّدة ربطو بالكبلـ يعتّب فيو اٞنواالة و٫نّل الفصل بينو وبٌن اٞنستثىن 
 كما مّر، وإ٧ّنا انتقلوا إذل اعتبار اٞنواالة ُب اٞنقاـ وُب غًنه من اٞنوارد من مبلحظة اٞنواالة بٌن االستثناء واٞنستثىن منو وىذا

 ظاىر.

 وأّما الفروع اليت رتّبها عليو فلم نفهم وجو ارتباط بعضها باٞنقاـ، منها:

اٞنرتّد فإّف كوّنا واجبة عليو فورًا ال ربط لو ّنسألة االّتصاؿ بٌن االستثناء واٞنستثىن منو، ألنّو نظًن مسألة وجوب التوبة على 
 وجوب إزالة النجاسة عن اٞنسجد فوراً وتابع لداللة دليلو، فإذا دّؿ على الفور فبل ١نالة يؤخذ بو وإاّل فبل.

 االستمرار فإذا انقطع فبلبّد من إعادتو ُب أقرب األوقات، ىذا.بأّف اٞنطلوب ُب اإلسبلـ  «ٔ»  ووّجهو شيخنا األنصاري

ولكّنك عرفت أّف فورية التوبة إ٧ّنا ىي من جهة داللة الدليل وأّف الرجوع إذل اللهو وعن اٞنعاصي الـز ُب كّل وقت وآف، وىو 
 غًن مربوط بلزـو االّتصاؿ كما ال ٫نفى.

ماـ قبل ركوع اإلماـ، فإذا تعّمدوا أو نسوا حّّت ركع فبل ٗنعة، وذلك ألّف وجوب ومنها: مسألة اٛنمعة وأنّو ٩نب فيها االيت
أو قبل الركوع أمر تابع لداللة دليلو وال ربط  -كما عليو العاّمة فإذا كّّب اإلماـ فيكّّبوف معو ٗنيعاً   -االيتماـ مع تكبًنة اإلماـ

 لو ّنسألة االّتصاؿ بوجو، ىذا.

ة ُب مثل االستثناء واٞنستثىن منو وُب غًنه من اٞنوارد اليت اعتّبت اٞنواالة فيها أمر عرُب و٫نتلف باختبلؼ ٍبّ إّف االّتصاؿ واٞنواال
  اٞنقامات واٞنوارد من حيث الطوؿ والقصر، مثبًل اٞنواالة بٌن اٛنمبلت على ٥نو أوسع من اٞنواالة بٌن الكلمات

______________________________ 
 .ٓٙٔ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 ٕٔٔ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

 واٞنواالة فيها أوسع منها بٌن حروؼ الكلمة، وىكذا.



 وباٛنملة: أّف اعتبار اٞنواالة واالّتصاؿ بٌن االستثناء واٞنستثىن منو ٣نّا ال كبلـ فيو.

ؿ ىل ىي نظًن االستثناء وإ٧ّنا الكبلـ ُب أّف البيع والنكاح والقرض واٟنبة وغًنىا من العقود احملتاجة إذل اال٩ناب والقبو 
 واٞنستثىن منو ويعتّب فيها اٞنواالة بٌن اال٩ناب والقبوؿ، أو أنّو ال يعتّب فيها اٞنواالة.

 واسُتدّؿ على اعتبار اٞنواالة ُب العقود بوجهٌن:

ما ذكره شيخنا األنصاري من أّف العقد إ٧ّنا ىو شّد االلتزاـ بااللتزاـ وإ٩ناد علقة بٌن شيئٌن، والشّد والعقد إ٧ّنا  أحد٨نا:
 يصدؽ فيما إذا ذكر اال٩ناب والقبوؿ على ٥نو االّتصاؿ، وأّما إذا ٔنّلل بينهما زماف طويل فبل يصدؽ العقد والشّد بوجو.

من أّف اٞنعامبلت اٞنتوقّفة على القبوؿ مشتملة على خلع ولبس فالبائع  «ٔ» ذ )قّدس سرّه(ما أفاده شيخنا االستا وثانيهما:
٫نلع اٞنلكية عن نفسو ويلبسها اٞنشرتي وبالعكس، فإذا فرضنا أّف البائع قد خلع لباس اٞنلكية عن نفسو فبلبّد من أف يلبسها 

ففي صورة انفصاؿ أحد٨نا عن اآلخر فبل ١نالة يبطل اٞنعاملة،  اٞنشرتي على ٥نو االّتصاؿ وإاّل فبل يتحّقق ىناؾ خلع ولبس،
 ىذا.

وال ٫نفى أّف ما أفاده شيخنا االستاذ دل يكن مرتقّبًا منو )قّدس سرّه( ألّف اٞنراد باٝنلع واللبس إف كاف ىو اٝنلع واللبس ُب 
بسها اٞنشرتي ُب عادل اعتباره، فاٝنلع واللبس قد نظر البائع أو اٞنوجب فبل إشكاؿ ُب أنّو بإ٩نابو قد خلع اٞنلكية عن نفسو وأل

  ٓنّققا معاً. وإف كاف اٞنراد اٝنلع واللبس ُب نظر الشارع أو العقبلء فهو إ٧ّنا يتحّقق

______________________________ 
 .ٕٔ٘: ٔ( منية الطالب ٔ)

 ٕٕٔ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

 ّما قبل ٕناميتو فبل خلع وال لبس، ىذا.بعد ٕنامية العقد بذكر اال٩ناب والقبوؿ معاً وأ

مضافًا إذل أّف ٔنّلل الفصل بٌن اٝنلع واللبس إذا كاف مستحيبًل فبل يفرؽ فيو بٌن الفصل الطويل والفصل القصًن، مع أنّو ال 
عن عدـ إشكاؿ ُب صّحة العقد وٕنامّيتو فيما إذا ٔنّلل بٌن اال٩ناب والقبوؿ زماف قليل كآف واحد مثبًل، فهذا يكشف 

 استحالة الفصل بٌن اال٩ناب والقبوؿ وذلك ظاىر.

 وأّما ما أفاده شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( فاٛنواب عنو بوجهٌن:



أَْوُفوا » ما أشار إليو ىو )قّدس سرّه( ُب ضمن كلماتو من أنّو إ٧ّنا يتّم فيما إذا كاف دليل اٞنلك واللزـو قولو تعاذل: أحد٨نا:
وعندئٍذ ٬نكن أف يقاؿ إّف العقد يتوّقف صدقو على اّتصاؿ القبوؿ باال٩ناب، وأّما إذا قلنا بأّف الدليل على  «ٔ» «بِاْلُعُقودِ 

فبل ٥نتاج ُب صّحة  «ٖ» «تَػرَاضٍ   ِْنَارًَة َعنْ » أو «ٕ» «َأَحله اللهُو اْلَبْيعَ » صّحة اٞنعامبلت عبارة عن عمـو قولو تعاذل:
العقد أبداً، وإ٧ّنا ٪نتاج إذل صدؽ عنواف البيع والتجارة، وال إشكاؿ ُب صدقهما مع  اٞنعامبلت حينئذ إذل صدؽ عنواف

 االنفصاؿ وىو ظاىر.

وتوّىم أّف االستدالؿ بااليتٌن إ٧ّنا يفيد صّحة البيع وغًنه من اٞنعامبلت وأّما لزومها فبل، فبل يبقى للزـو اٞنعامبلت مع عدـ 
 اٞنواالة دليل فتكوف جائزة.

وقد ذكرنا األدلّة الدالّة  «أَْوفُوا بِاْلُعُقودِ » ذكرناه سابقًا من أّف الدليل على لزـو اٞنعامبلت غًن منحصر بقولو تعاذل: مدفوع ّنا
  ًة َعنْ اَلتَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَػْيَنُكْم بِاْلَباِطِل ِإاله أَْف َتُكوَف ِْنَارَ » على اللزـو سابقاً وقلنا إّف أصرحها داللة ىو قولو تعاذل:

______________________________ 
 .ٔ: ٘( اٞنائدة ٔ)

 .ٕ٘ٚ: ٕ( البقرة: ٕ)

 .ٜٕ: ٗ( النساء ٖ)

 ٖٕٔ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

 ، فإّف األكل بالفسخ ليس ْنارة عن تراٍض فيكوف أكبًل بالباطل.«تَػرَاضٍ 

أيضاً، ألّف العقد ليس اٚنًا لبل٩ناب والقبوؿ  «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ » أّف ما أفاده ال يتّم فيمكن االستدالؿ بقولو تعاذل: وثانيهما:
أعين اللفظ وإ٧ّنا ىو اسم للمّبز باال٩ناب والقبوؿ أعين االلتزاـ، فالعقد عبارة عن شّد التزاـ بالتزاـ آخر ال عن ربط اال٩ناب 

ف اٞنشرتي غافبًل أو نائماً وبعدما استيقظ قاؿ قبلت فقد شّد والقبوؿ، فإذا فرضنا أّف البائع أبرز اعتباره والتزامو بقولو بعت وكا
التزامو بالتزاـ البائع اٞنّبز بقولو بعت، وىذا ٣نّا ال إشكاؿ ُب صّحتو. نعم يشرتط ُب ذلك أف يكوف البائع باقياً على التزامو إذل 

 زماف التزاـ اٞنشرتي.

ال٩ناب والقبوؿ ويدّؿ عليو مضافًا إذل ما تقّدـ: السًنة اٞنستمرّة بٌن فاٞنتحّصل من ٗنيع ذلك: أّف اٞنواالة غًن معتّبة بٌن ا
العرؼ ُب بعض موارد اٞنعاطاة، فإنّو ال إشكاؿ ُب صّحة اٟنبة فيما إذا أىدى أحد كتاباً إذل آخر وىو ُب مسافة بعيدة فوصل 



صوؿ ىديتو ومع ٔنّلل الفصل بٌن الكتاب إذل اٞنهدى إليو بعد شهر أو شهرين مع فرض اٞنهدي غافبًل عن ذلك حٌن و 
 اإلىداء والقبوؿ.

ودعوى أّف ذلك ال يعّد فصبًل ألنّو من جهة كوف الفعل واالعطاء طويبًل و١نتاجًا إذل زماف نظًن ما إذا مّد يده إذل اٞنشرؽ 
ي واٞنهدى إليو كما عن فأخذ منو شيئًا وأراد إيصالو إذل اٞنغرب فهو من جهة طوؿ الفعل ال أّف الزماف ٔنّلل بٌن فعل اٞنهد

 .«ٔ» شيخنا االستاذ

غًن مسموعة لوضوح الفرؽ بٌن اٞنوردين، ألّف اٞنهدي رّنا يكوف غافبًل عن إىدائو حٌن وصوؿ اٟندية إذل اٞنهدى إليو، فبل 
 يكوف ذلك من قبيل طوؿ الفعل اٞنعاطاٌب.

______________________________ 
 .ٖٕ٘: ٔ( منية الطالب ٔ)

 ٕٗٔ، ص: ٔ يع، جمكاسب الب

ودعوى الفرؽ بٌن اٞنعاطاة والعقود اللفظية واضحة الفساد، وكذا السًنة جارية على اٞنعاملة بالّبقية واٞنكاتبة مع عدـ اٞنواالة 
 بٌن اال٩ناب والقبوؿ فيها.

 فاٞنتحّصل أّف اٞنواالة كاٞناضوية والعربية غًن معتّبة ُب صّحة اٞنعامبلت.

 التنجيز ُب العقودالكبلـ ُب اشرتاط 

ء يوجب البطبلف، من دوف فرؽ ُب ذلك بٌن التعليق  ذكر ٗناعة أّف التنّجز معتّب ُب العقود مطلقًا وأّف تعليقها على شي
الصريح كما إذا قاؿ: بعتك ىذا إف كاف كذا، وبٌن التعليق غًن الصريح كما إذا قاؿ: أنت وكيلي يـو اٛنمعة، ألنّو ُب حكم 

 ء يـو اٛنمعة وأنّو ال وكالة قبل ٠نيئو. ومعناه أّف الوكالة معّلقة على ٠ني التعليق واقعاً 

نعم لو كاف التوكيل مطلقًا وكاف التعليق راجعًا إذل متعّلقو فهو ٣نّا ال إشكاؿ ُب صّحتو، وىذا كما إذا قاؿ: أنت وكيلي من 
داري يـو اٛنمعة بأف يكوف يـو اٛنمعة قيداً للبيع الذي اآلف ولكن ال تبع عبدي إاّلُب يـو اٛنمعة، أو قاؿ أنت وكيلي ُب بيع 

ء وثالثة تكوف االجارة مطلقة ولكن متعّلقها  ىو متعّلق الوكالة، وىذا نظًن االجارة ألّّنا تارًة تكوف مطلقة واخرى مقّيدة بشي
 ء على ٥نو الواجب اٞنعّلق. يكوف مقّيداً بشي



ب ُب اٞنقاـ، فذكر بعضهم أّف التعليق مطلقًا يوجب الفساد، وذىب آخر وكيف كاف، فقد وقع اٝنبلؼ ُب كلمات األصحا
ء مشكوؾ اٜنصوؿ، وثالث إذل التفصيل بٌن التعليق  ء معلـو اٜنصوؿ والتعليق على شي إذل التفصيل بٌن التعليق على شي

أقساـ التعليق ُب اٞنقاـ  «ٔ»  ء يتوّقف صّحة العقد عليو شرعًا وبٌن غًنه، وألجل ذلك ذكر شيخنا األنصاري على شي
 وقّسمو إذل ٖنانية أقساـ فأفاد: إّف التعليق إّما

______________________________ 
 .ٙٙٔ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 ٕ٘ٔ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

ء مشكوؾ اٜنصوؿ، وأّما ما نعلم بعدـ حصولو فالتعليق عليو يوجب  ء معلـو اٜنصوؿ أو على شي أف يكوف على شي
قطعًا إّما الخبللو بالتنّجز على تقدير اعتباره ُب العقود، وإّما لعدـ حصوؿ اٞنعّلق عليو فرضًا على تقدير عدـ اعتبار البطبلف 

 التنجيز وصّحة التعليق، فلذا دل يذكره الشيخ أيضاً ُب اٞنقاـ.

استقبالياً، وعلى ٗنيع التقادير األربعة إّما وكيف كاف، فعلى كبل التقديرين إّما أف يكوف اٞنعّلق عليو أمرًا حالّيًا وإّما أف يكوف 
 أف يكوف اٞنعّلق عليو ٣نّا تتوّقف صّحة العقد عليو شرعاً، وإّما أف ال يكوف متوقّفاً عليو صّحتو فهذه ٖنانية أقساـ.

شكوؾ اٜنصوؿ، وإف كاف األوذل أف ٩نعل األقساـ اثىن عشر قسماً، ألّف اٞنعّلق عليو إّما أف يكوف معلـو اٜنصوؿ أو يكوف م
وّقف وعلى كبل التقديرين إّما أف يكوف أمراً حالياً وإّما أف يكوف أمراً استقبالياً، وعلى ٗنيع التقادير األربعة، إّما أف يكوف ٣نّا يت

ا يتوّقف حقيقة ما أنشأه اٞننشئ عليو عقبًل وإّما أف ال يكوف ٣نّا يتوّقف عليو حقيقة اٞننشأ عقبًل، وعلى الثاين إّما أف يكوف ٣نّ 
 صّحة العقد عليو شرعاً وإّما أف ال يكوف كذلك، فهذه اثنا عشر قسماً.

فأّما ما يتوّقف حقيقة اٞننشأ عليو عقبًل فالظاىر أّف التعليق عليو ال يوجب البطبلف، ألّف الفرض أّف اٞننشأ متوّقف عليو عقبًل، 
قاؿ: ىذه اٞنرأة ىي طالق إف كانت زوجيت أو أّف ىذا الرجل حّر لوجو سواء تلّفظ بو ُب العقد أـ دل يتلّفظ بو، وىذا كما إذا 

 اللهو إف كاف عبداً، وذلك ألّف الطبلؽ ُب غًن الزوجة أمر ال معىن لو، ألنّو ّنعىن اٝنلّو وغًن الزوجة ٢نبلة من االبتداء فبل معىن
 ذ اٜنّر ال ٪نّرر.لطبلقها، كما أّف التحرير متوّقف عقبًل على أف يكوف احملّرر عبداً، إ

وكيف كاف فالتلّفظ بأداة التعليق ال يكوف مانعًا قطعاً، ألنّو تلّفظ بو أـ دل يتلّفظ بو معّلق عليو واقعاً، وإف احتاط شيخنا 
 األنصاري بعدـ ذكر ألفاظ التعليق إاّل أنّو ال وجو لو بعد عدـ داللة الدليل على أّف التلّفظ هبا مانع عن صّحة االنشاء
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وىذا من دوف فرؽ بٌن أف يكوف ما يتوّقف عليو اٞننشأ عقبًل أمراً حاليا أو يكوف أمراً استقبالياً، وسواء كاف معلـو اٜنصوؿ أو 
 مشكوؾ اٜنصوؿ، فهذه األقساـ األربعة ٣نّا ال إشكاؿ فيو بوجو.

رعاً من دوف أف يكوف متوقّفًا عليو عقبًل، كما إذا قاؿ: بعتك ىذا إف  وأّما إذا كاف اٞنعّلق عليو ٣نّا يتوّقف صّحة العقد عليو ش
كنت بالغًا أو أسلفتك كذا إف كنت قادرًا على تسليمو ُب وقتو وغًن ذلك من القيود اٞنعتّبة شرعاً، فهل يكوف التعليق فيو 

 موجباً للبطبلف أو ال؟

و ال يوجب البطبلف وذلك ألّف عمدة الدليل على مبطلية التعليق ىو الظاىر أنّو أيضًا ملحق بالقسم األّوؿ، وأّف التعليق علي
االٗناع، ومشولو ٟنذا القسم غًن معلـو بل ىو معلـو العدـ كما يظهر من كبلـ الشيخ حيث أرسل جواز التعليق عليو على 

أو يكوف أمرًا استقباليًا كما ال  ٥نو إرساؿ اٞنسّلمات فراجع. وىذا أيضًا من دوف فرؽ بٌن أف يكوف اٞنعّلق عليو أمرًا حالياً 
يفرؽ فيو أيضاً بٌن كونو معلـو اٜنصوؿ وكونو مشكوؾ اٜنصوؿ، فهذه األقساـ األربعة ملحقة باألقساـ األربعة اٞنتقّدمة ُب أّف 

 التعليق فيها غًن موجب للبطبلف.

على كبل التقديرين يكوف حاليًا أو استقبالياً وأّما األقساـ األربعة الباقية أعين ما يكوف معلـو اٜنصوؿ أو مشكوؾ اٜنصوؿ و 
من دوف أف يكوف ٣نّا يتوّقف العقد عليو شرعًا أو عقبًل، فأّما القسم األّوؿ منها أعين ما يكوف معلـو اٜنصوؿ ُب اٜناؿ كما 

ألنّو غًن مناٍؼ  إذا قاؿ: بعتك ىذا إف كاف اليـو ٗنعة مع علمهما بأّف اليـو يـو اٛنمعة، فبل ينبغي اإلشكاؿ ُب صّحتو
 للتنجيز ويعلماف بتحّقق ما عّلق عليو العقد حسب الفرض.

 وأّما األقساـ الثبلثة الباقية فهي اٞنقدار اٞنتيّقن من اإلٗناع اٞنّدعى على بطبلف التعليق ُب العقود، وىذه األقساـ الثبلثة عبارة
 عّما إذا كاف أمراً حالياً 
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صوؿ كما إذا قاؿ: بعتك ىذا اٞناؿ إف كانت الساعة الساعة اٝنامسة ودل يعلما أّف الساعة ىي اٝنامسة أو مشكوؾ اٜن
غًنىا، وما إذا كاف أمرًا استقباليًا مشكوؾ اٜنصوؿ أو معلـو اٜنصوؿ كما إذا قاؿ: أنت وكيلي ُب بيع داري إذا جاء يـو 

و الواجب اٞنشروط، وأّما إذا كاف العقد منّجزًا وكاف القيد راجعًا إذل اٛنمعة بأف يكوف ٠نيؤه شرطًا ٜنصوؿ الوكالة على ٥ن
متعّلق العقد على ٥نو الواجب اٞنعّلق فقد عرفت أنّو ٣نّا ال إشكاؿ ُب صّحتو كما إذا قاؿ: أنت وكيلي ُب بيع داري يـو 

  عشر.اٛنمعة على أف يكوف يـو اٛنمعة قيداً للبيع. ىذا ٕناـ الكبلـ ُب األقساـ االثين

بقي الكبلـ ُب مدرؾ بطبلف األقساـ الثبلثة اٞنتقّدمة، واإلنصاؼ أّف اٞنسألة من العويصات، ألّف األدلّة العاّمة واٝناّصة غًن 
قاصرة الشموؿ ٟنا ألّّنا أيضًا بيع وعقد وْنارة عن تراٍض، مضافًا إذل أّّنا واقعة ُب العرؼ أيضًا بكثًن وليست عندىم أمراً 



ذ ال مانع عندىم من أف يبيع أحد مالو بشرط أف ْنيئو الّبقية على أّف وكيلو اشرتى مثلو لو كما ىو واقع بٌن مستبشعاً، إ
 التّجار، أو يشرتي شيئاً بشرط أف يرضى بو أبوه وىكذا.

 وعليو فيقع الكبلـ فيما ٬ننع عن مشوؿ االطبلقات والعمومات ٟنا.

ولكّنو ال ٬نكن االعتماد عليو ألنّو ال يفيد القطع برأي اٞنعصـو )عليو السبلـ(  االٗناع اٞنّدعى ُب اٞنقاـ. اٞنانع األّوؿ:
 خصوصاً بعد التعليبلت اٞنذكورة ُب كلماهتم.

ىذا كّلو مضافًا إذل أّف كلمات اجملمعٌن غًن متطابقة على مطلب واحد، وذلك ألّف بعضهم ذكر اعتبار التنجيز ُب العقود 
اٛنـز ُب االنشاء، والزمو صّحة تعليق العقد على أمر معلـو اٜنصوؿ ُب اٞنستقبل ألنّو ال يناُب  وعّللو بأنّو ال ٪نصل بدونو

، وبعضهم ذكر أّف اٞنعتّب ُب صّحة العقود ىو عدـ التعليق تعّبداً، والزمو بطبلف العقد فيما إذا عّلق على ما يتوّقف  اٛنـز
 صّحة العقد عليو عقبًل أو شرعاً، كما إذا قاؿ:

  ىذا إف قبلتو أو إف كنت بالغاً، ألنّو معّلق ُب مقاـ االثبات وىو موجب بعتك
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للبطبلف، ومن أجل ذلك احتاط شيخنا األنصاري بذكر العقد على صورة اٛنـز وإف كاف ُب الواقع معّلقاً، ومع ىذا 
أنّو أمر وجداين نعلم بعدـ حصولو، ىذا أحد اٞنوانع اليت االختبلؼ كيف يصّح دعوى القطع برضا اإلماـ )عليو السبلـ( مع 

 اّدعيت ُب اٞنقاـ.

أّف االنشاء غًن قابل للتعليق بوجو، ألنّو نظًن سائر األفعاؿ كاألكل والضرب و٥نو٨نا، فكما ال يعقل أف يضرب  اٞنانع الثاين:
ء،  كل ويضرب فعبًل فما معىن كونو معّلقًا على شيأحدًا معّلقًا على أمر كذا أو يأكل معّلقًا على أف يكوف كذا ألنّو يأ

فاالنشاء واإلخبار أيضًا كذلك ألنّو إّما أف ينشئ و٫نّب أو ال ينشئ وال ٫نّب، وأّما أنّو ينشئ معّلقًا فهو غًن متصّور أبدًا كما 
 ُب األكل والضرب، ىذا.

من أّف اٞنعّلق ليس ىو االنشاء أو االخبار اللذين ٨نا من قبيل  «ٔ» واٛنواب عن ذلك: ما ذكرناه ُب الواجب اٞنشروط
األفعاؿ، بل اٞنعّلق ىو اٞننشأ كاٞنلكية و٥نوىا مع كوف االنشاء فعلياً، فاٞنعّلق متعّلق االنشاء أو االخبار وال مانع من أف يكوف 

 ّف اٞننشأ فيها ىو اٞنلكية اٞنعّلقة على اٞنوت، ىذا.ء كما ُب الوصية فإ اٞننشأ أو اٞنخّب بو أمراً استقبالياً ومعّلقاً على شي



بأّف التعليق أمر متصّور وواقع ُب العرؼ والشرع كثًنًا كما ُب الوصية والوقف و٥نو٨نا  «ٕ»  وقد أجاب عنو شيخنا األنصاري
و٥نوه ٣نّا يشرتط فيو القبض، ء آخر، وكالتدبًن اٞنعّلق على وفاة اٞنعتق وكالصرؼ  ٣نّا ىو مقّيد ومعّلق على اٞنوت أو على شي

 ونظائرىا كثًنة، وىذا كاشف عن عدـ استحالة التعليق ُب العقود واالنشاءات.

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٙٗٔ(: ٗٗ)موسوعة اإلماـ اٝنوئي  ١ٕناضرات ُب اصوؿ الفقو 

 .ٓٚٔ: ٖ( اٞنكاسب ٕ)
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ىر األدلّة الدالّة على سببية العقود ٞنسّبباهتا وترّتب اٞنسّببات عليها إ٧ّنا ىو ترتّبها عليها وكوّنا سبباً أّف ظا اٞنانع الثالث:
للمسّببات ُب حاؿ إنشاءاهتا وُب ظرؼ وقوعها، ال ُب األزمنة اآلتية، فكوف العقد سببًا للبيع إ٧ّنا ىو فيما إذا كاف موجباً 

جبًا للملكية االستقبالية فهو على خبلؼ ظواىر األدلّة الداّلة على أّف عقد البيع سبب للملكية الفعلية، وأّما إذا كاف مو 
 للملك مثبًل، ىذا.

وال ٫نفى أّف مفاد األدلّة ىو وجوب ترتيب األثر على كّل عقد على طبق مدلولو منّجزًا كاف أو معّلقًا نظًن النذر اٞنعّلق على 
 أمر متأّخر.

أَْوُفوا » مضافًا إذل ما ذكرنا: بأّف دليل الصّحة واللزـو غًن منحصر ُب قولو تعاذل: «ٔ»  وأجاب عنو شيخنا األنصاري
 ألّف دليل حّلية البيع وتسّلط الناس على أمواٟنم كاٍؼ ُب إثبات ذلك، ىذا. «بِاْلُعُقودِ 

 «َأَحله اللهُو اْلَبْيعَ »  كذلك يأٌب ُب قولو تعاذل  «ٕ» «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  وال ٫نفى أّف ما ذكر من اٞنانع كما يأٌب ُب قولو تعاذل
 واٛنواب اٛنواب فبل تغفل. «ٗ» «ِْنَارًَة َعْن تَػرَاضٍ » و «ٖ»

ٍّب أجاب عنو ثالثاً: بأّف ذلك لو ًّب فإ٧ّنا يتّم ُب خصوص البيع دوف غًنه من العقود، ألّف العقود يتأّخر مقتضاىا عنها غالباً. 
مراده )قّدس سرّه( من ىذا اٛنواب وأّف العقود اليت يتأّخر مقتضاىا عنها ماذا، وأي عقد يكوف مقتضاه ىذا ولّكنا دل نفهم 

  متأّخراً عنو ُب الشرع، فإف أراد بو الوصية والتدبًن فهما خارجاف عن ١نّل النزاع



______________________________ 
 .ٓٚٔ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 .ٔ: ٘( اٞنائدة ٕ)

 .ٕ٘ٚ: ٕ( البقرة: ٖ)

 .ٜٕ: ٗ( النساء ٗ)
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ألّف صّحتهما من ناحية الدليل اٝناص، وإف أراد بو االجارة كما قيل ففيو أّف األثر فيها أعين اٞنلكية فعلية غًن متأّخرة عن 
 العقد وإ٧ّنا اٞنتأّخر عنو ىو متعّلقها أعين اٞننفعة اٞنستقبلة كما ال ٫نفى.

أّف األسباب الشرعية توقيفية وىذا موجب لوجوب االقتصار فيها على اٞنتيّقن وىو العقد العاري عن التعليق  اٞنانع الرابع:
ُب مقاـ االستدالؿ  «ٔ»  وصّحة اٞنعّلق مشكوكة وقد تكّرر ذلك ُب كلماهتم جّداً حّّت أيّن رأيت ُب كبلـ القاضي ُب جواىره

نّو استدّؿ عليو بأّف األسباب توقيفية، والرتخيص إ٧ّنا ثبت ُب خصوص الدرىم على بطبلف اٞنضاربة بغًن الدرىم والدينار أ
 والدينار دوف غًن٨نا فيكوف باطبًل.

وغًنه من  «ِْنَارًَة َعْن تَػرَاضٍ » و «َأَحله اللهُو اْلَبْيعَ » و «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  وفيو: أنّو أّي دليل أحسن من عمـو قولو تعاذل
 افية ُب الرتخيص كما ىو واضح.العمومات، وىي ك

من أّف أدلّة صّحة البيع والنكاح وغًن٨نا من العقود إ٧ّنا تنصرؼ إذل العقود  «ٕ» ما ذكره شيخنا االستاذ اٞنانع اٝنامس:
العقود،  اٞنتعارفة، والبيع اٞنتأّخر عنو اٞنلكية بأيّاـ أو االجارة كذلك غًن متعارؼ جّداً، وىذا ىو السّر ُب بطبلف التعليق ُب

 ىذا.

ء  وال ٫نفى ما فيو صغرى وكّبى. أّما الكّبى فؤلّف العمومات واٞنطلقات الواردة ُب األدلّة واألخبار ال يعتّب ُب مشوٟنا لشي
  إاّلصدؽ الطبيعي عليو وكونو فرداً من أفراده، وأّما كونو متعارفاً أيضاً فبل، نعم، رّنا يتوّىم ُب خصوص

______________________________ 
 .ٕٗٔ( جواىر الفقو: ٔ)

 .ٕ٘٘: ٔ( منية الطالب ٕ)
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اٞنطلقات عدـ مشوٟنا لغًن اٞنتعارؼ، فإّف االطبلؽ موقوؼ على عدـ بياف القيد فرّنا يتخّيل كفاية التعارؼ اٝنارجي ُب البياف، 
 فبل يتّم االطبلؽ. ولكن العمومات ال ٩نري فيها ىذا التوّىم.

 وأّما الصغرى فلمنع عدـ تعارؼ العقود التعليقية عندىم، فإنّا نراىم يهبوف اٞناؿ للغًن بعد أيّاـ ٜناجتهم إليو ُب تلك األيّاـ.

فاٞنتحّصل من ٗنيع ذلك: أّف التنجيز غًن معتّب ُب العقود وإف كاف االحتياط ٣نّا ال ينبغي تركو سّيما ُب النكاح إاّلما خرج 
االنقطاعي معّلقًا على مضّي زماف االنقطاعي اٞنوجود فعبًل مع عّدتو كما إذا بقي من أيّاـ انقطاعو عشرة  بالدليل كالتزويج

أيّاـ فزّوجت نفسها من آخر بعقد انقطاعي أو دائمي معّلقًا على مضي العشرة أيّاـ الباقية من االنقطاعي اٞنوجود بالفعل 
 وذلك ظاىر. «ٔ»  ال تزّوجومضّي أيّاـ عّدتو، ٞنا ورد من أّف اٞنزّوجة 

  ومن ٗنلة شروط البيع التطابق بٌن اال٩ناب والقبوؿ

وىذا ليس اشرتاطًا خارجيًا ُب اٞنعامبلت وإ٧ّنا ىو ٣نّا يقتضيو نفس مفهـو اٞنعاقدة، لتوقّفها على وحدة اٞنورد وآّناد احملّل ال 
ب والقبوؿ ُب صدؽ مفهـو اٞنعاقدة كما ىو واضح فإذا اختلفا ١نالة وإاّل فبل يصدؽ اٞنعاقدة بوجو، فبلبّد من تطابق اال٩نا

 فبل يكوف أحد٨نا مربوطاً باآلخر أبداً.

واالختبلؼ تارًة من جهة اٞنثمن واخرى من جهة الثمن وثالثة من جهة البائع أو اٞنشرتي كما إذا قاؿ: بعتك ىذا العباء 
  بعتك ىذا اٞناؿ ّنائة، وقاؿ اآلخر: اشرتيت ىذا اٞناؿبكذا، فقاؿ اٞنشرتي: اشرتيت ىذا الفراش بكذا، أو قاؿ: 

______________________________ 
 .ٙٔ/ أبواب ما ٪نـر باٞنصاىرة ب ٙٗٗ: ٕٓ( الحظ الوسائل ٔ)

 ٕٕٕ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

ء من ىذه  على شي ِنمسٌن ديناراً، أو قاؿ: بعتك ىذا بكذا، فقاؿ اٞنخاطب: اشرتيتو بكذا ٞنوّكلي، وال تصدؽ اٞنعاقدة
 اٞنوارد بوجو.

أّما األّوالف فواضحاف. وأّما ُب الثالث أعين عدـ التطابق ُب اٞنشرتي، فؤلنّا وإف ذكرنا ُب ١نّلو أّف البيع ليس إاّلمبادلة ماؿ 
إاّلأّف ىذا كّلو ّناؿ وال نظر فيو إذل خصوصية البائع أو اٞنشرتي ولذا ال يسأؿ اٞنشرتي أّنك تشرتيو لنفسك أو لشخص آخر، 

ُب األعياف اٝنارجية دوف ما ُب الذمم من الثمن أو اٞنثمن الختبلفهما باختبلؼ الذمم، فإذا قاؿ: بعتك ىذا اٞناؿ ّنائة دينار  



كّلي وقاؿ اٞنخاطب: اشرتيتو بكذا ٞنوّكلي على وجو الكّلي، فبل ١نالة يقع باطبًل، ألّف ما ُب ذّمة اٞنخاطب مغاير ٞنا ُب ذّمة 
وّكلو وقد تعّلق غرض البائع ِنصوصية ما ُب ذّمة اٞنخاطب، فإذا قبلو اٞنخاطب ٞنوّكلو وبّدؿ ما ُب ذّمتو إذل ما ُب ذّمة اٞنوّكل م

 فبل ١نالة يقع باطبًل، وُب اٜنقيقة يرجع ىذا إذل التطابق ُب الثمن أو اٞنثمن.

بعتك ىذا اٞناؿ بكذا على أف يكوف كذا فقاؿ اٞنشرتي  وأّما التطابق من حيث الشروط وعدـ االختبلؼ فيها كما إذا قاؿ:
 قبلتو بكذا من دوف اشرتاط، فهل ىو أيضاً الـز ُب صّحة اٞنعاملة وعدمو يوجب البطبلف أو ال يوجب بطبلّنا؟

ال بيع  الظاىر أّف التطابق ُب الشروط غًن معتّب ُب صّحة اٞنعامبلت، ألّف الشرط ال يرجع إذل نفس العقد وأصل البيع ُنيث
ُب صورة ٔنّلف الشرط ألنّو باطل ال ١نالة لئلٗناع على بطبلف التعليق ُب العقود، مع أنّو ال خبلؼ نّصًا وال فتوًى ُب جواز 

وفتوى األصحاب بصّحتو. بل الشرط التزاـ آخر ُب ضمن  «ٔ» «اٞنؤمنوف عند شروطهم»االشرتاط ُب اٞنعامبلت لعمـو 
 ء ُب االلتزاـ باٞنعاملة وتوضيحو: أّف ما يصدر عن البائع أمراف: اشرتاط شيالتزاـ وقد شرحناه ُب ١نّلو ب

______________________________ 
 .ٗح  ٕٓ/ أبواب اٞنهور ب ٕٙٚ: ٕٔ( الوسائل ٔ)

 ٖٕٕ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

قد يشرتط ُب ذلك على أف ٫نيط لو أحد٨نا نفس اٞنعاملة والبيع. وثانيهما: التزامو ّنا فعلو ووقوفو عليو وعدـ رجوعو عنو، و 
اٞنشرتي ثوبًا ُنيث لو دل يف اٞنشرتي بذلك فلو أف ال يقف على فعلو وال يلتـز بعقده ويرجع عنو، فالشرط راجع إذل االلتزاـ 

 بالعقد ومعناه جعل اٝنيار لنفسو على تقدير عدمو.

ٞنشرتي ٠نّرداً عن الشرط فقد تطابق قبولو لبل٩ناب وّٕنت وكيف كاف، فالشروط خارجة عن اٞنعامبلت والبيع، وعليو فإذا قبلو ا
اٞنعاملة، فإف رضي البائع حينئذ برفع اليد عّما جعلو لنفسو من اٝنيار على تقدير ٔنّلف الشرط فاٞنعاملة صحيحة وال يلزمو 

  التطابق ُب الشروط.إعادة اال٩ناب والقبوؿ، نعم إف دل يرض برفع اليد عن االشرتاط وفسخ فالبيع باطل، ىذا كّلو ُب

وأّما التطابق من حيث أجزاء الثمن أو اٞنثمن أو أجزاء البائع أو اٞنشرتي كما إذا قاؿ: بعتك ىذه الدار ّنائة دينار وقاؿ 
اٞنشرتي اشرتيت نصفها ِنمسٌن ديناراً أو قاؿ ٢ناطبًا لبلثنٌن: بعتكما ىذه الدار ّنائة وقاؿ أحد٨نا اشرتيت نصفها ِنمسٌن 

 قبل اآلخر، فهل ىو ملحق بالتطابق ُب الشروط أو أّف التطابق ُب األجزاء الـز وعدمو يوجب بطبلف اٞنعاملة؟ودل ي

ألّف بيع الدار ّنائة ينحّل إذل بيع كّل نصف منها ِنمسٌن ديناراً، غاية األمر مشروطًا بانضماـ أحد  الظاىر ىو األّوؿ،
النصفٌن إذل اآلخر، فإذا قبلو اٞنشرتي بقولو اشرتيت نصفها ِنمسٌن دينارًا فقد طابق فعلو اال٩ناب، وذلك ٞنا عرفت من أّف 



ال يضّر بصّحة البيع ُب النصف اآلخر فيما إذا رضي البائع برفع اليد  الشروط خارجة عن البيع، فعدـ قبولو للنصف اآلخر
عن اشرتاطو االنضماـ، وال ٪نتاج إذل إعادة اال٩ناب والقبوؿ. وأّما إذا دل يرض برفع اليد عن االنضماـ وفسخ فاٞنعاملة 

ىذا الشخص ِنمسٌن ديناراً وثانيهما بيع فاسدة، كما أّف بيع الدار لبلثنٌن ينحّل إذل بيعٌن مستقّلٌن أحد٨نا بيع النصف من 
 النصف اآلخر من الثاين ِنمسٌن ديناراً 

 ٕٕٗ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

أيضاً، نظًن بيع ما ٬نلك وما ال ٬نلك ُب صفقة واحدة فهو بيعاف ُب الواقع فإذا قبل أحد٨نا أحد النصفٌن ِنمسٌن فقد طابق 
الشرط الذي ىو االنضماـ، وقد عرفت أّف الشروط خارجة عن اٞنعاملة فلذا نقوؿ قبولو اال٩ناب، غاية األمر أنّو ٠نرد عن 

بعدـ فساد اٞنعاملة بفساد الشرط، وعدـ التطابق فيها غًن موجب لعدـ التطابق ُب أصل البيع فيما إذا رضي البائع برفع اليد 
 عن الشرط، وىذا ظاىر واضح.

عاملة بالنسبة إذل ٠نموع العوضٌن أو كبل اٞنشرتيٌن بانشاء واحد، وأّما إذا كانت ٍّب إّف ما ذكرناه إ٧ّنا ىو فيما إذا كانت اٞن
بانشائٌن كما إذا باع نصف داره ِنمسٌن دينارًا من أحد ونصفها اآلخر من اآلخر فقبل أحد٨نا دوف اآلخر، فهو ٣نّا ال 

 ال ١نالة. «ٔ»  إشكاؿ ُب صّحتو وخارج عن ١نّل اٝنبلؼ بيننا وبٌن الشيخ

 و أىليتو للمعاملة حٌن إنشاء اآلخر شرتاط قابلية كّل واحد من اٞنتعا ملٌنا

 بأف يكوف كّل واحد من البائع واٞنشرتي باقياً على أىليتو وقابليتو للمعاملة ُب زماف إنشاء اآلخر.

، ألّف العقد ال ينعقد أّف اشرتاط ذلك ُب اٞنعامبلت من القضايا اليت قياساهتا معها «ٕ» ذكر شيخنا االستاذ )قّدس سرّه(
إاّلبفعل االثنٌن فلو فقد حٌن إنشاء أحد٨نا شرائط العقد فوجودىا سابقاً أو الحقاً ال أثر لو، و٠نرد ٓنّقق الشرط حٌن إنشاء 
اآلخر ال يفيد بعد كوف إنشائو جزءًا للعقد ال إيقاعًا مستقبًل، فلو كاف اٞنشرتي حٌن إنشاء البائع نائمًا ال يصّح العقد، 

 وكذلك العكس.

______________________________ 
 .٘ٚٔ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 .ٕٚ٘: ٔ( منية الطالب ٕ)

 ٕٕ٘، ص: ٔ مكاسب البيع، ج



بٌن ما إذا خرج اٞنوجب عن القابلية ُب زماف قبوؿ القابل فالتـز بصّحتو، ألّف اال٩ناب قد  «ٔ» وفّصل السّيد ُب اٜناشية
قو القبوؿ من اٞنشرتي وبو يتّم اٞنعاملة، وإف عرض اٛننوف أو اٞنوت أو ٥نو٨نا على صدر من اٞنوجب ُب حاؿ صّحتو وٜن

اٞنوجب ُب زماف إنشاء القابل لصدؽ البيع عليو عرفاً، وبٌن ما إذا دل يكن اٞنشرتي قاببًل للتخاطب حٌن إ٩ناب البائع فالتـز 
 بالفساد، ىذا.

بأّف الزمو أف يكوف اشرتاط القابلية من البديهيات نظًن انقساـ كّل زوج إذل أّما ما أفاده شيخنا االستاذ )قّدس سرّه( فيندفع 
متساويٌن، واألمر ليس كذلك ُب اٞنقاـ، وإاّل ٞنا وجد فيو اٝنبلؼ، ونفس تفصيل السّيد )ر٘نو اللهو( كاشف عن أّف اٞنطلب 

 نظري وليس أمراً بديهّياً.

ـ ٕناميتو أيضًا بل التحقيق عكس ما ذكره )قّدس سرّه( وبطبلف اٞنعاملة ُب وأّما ما أفاده السّيد )قّدس سرّه( فالظاىر عد
الصورة االوذل دوف الثانية، وذلك ألّف العقد عبارة عن الربط والشّد بٌن االلتزامات النفسية واالعتبارات اٞنّبزة ُب اٝنارج، ال 

نفسي باال٩ناب ُب زماف دل يكن القابل فيو قاببًل للمعاقدة  الربط بٌن األلفاظ كما ىو واضح، وعليو فإذا أبرز اٞنوجب التزامو ال
ئع كما إذا كاف ٠ننونًا أو نائمًا أو مغشيًا عليو وبعده صار قاببًل ٟنا فأنشأ القبوؿ وأبرز بو التزامو فقد شّد بينو وبٌن التزاـ البا

أو نومو فبل ينبغي اإلشكاؿ ُب صدؽ العقد عليو ألّف اٞنفروض أّف البائع باٍؽ على التزامو الذي أبرزه ُب زماف جنوف القابل 
 «ٖ» «َأَحله اللهُو اْلَبْيعَ » و «ٕ» «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  وٓنّقق اٞنعاقدة بو ويشملو عمـو قولو تعاذل

______________________________ 
 .ٕٜ( حاشية اٞنكاسب )اليزدي(: ٔ)

 .ٔ: ٘( اٞنائدة ٕ)

 .ٕ٘ٚ: ٕ( البقرة: ٖ)

 ٕٕٙ، ص: ٔ البيع، جمكاسب 

 وىو ظاىر. «ٔ» «ِْنَارًَة َعْن تَػرَاضٍ » و

وىذا ِنبلؼ ما إذا أبرز اٞنوجب اعتباره النفساين خارجًا ٍّب خرج عن قابلية االنشاء ٛننوف أو غشوة أو نـو أو موت وأنشأ 
التزاـ للبائع حينئذ لًنتبط بالتزاـ اٞنشرتي، بل  اٞنشرتي اعتباره ُب ذلك الزماف، فإنّو ال يكوف موجباً لربط االلتزاـ بااللتزاـ، إذ ال

، إذ ال اعتبار بالتزاـ اجملنوف وىو واضح.  زاؿ التزامو حقيقًة ُب صورة اٞنوت وحكماً ُب صورة اٛننوف والغشوة والنـو



أّف اٜنّق ىو التفصيل بٌن ما إذا كاف إنشاء اٞنشرتي ُب زماف عدـ قابلية البائع للمعاملة وما إذا كاف إنشاء البائع ُب  فتحّصل:
زماف عدـ قابلية اٞنشرتي للمعاقدة، بالبطبلف ُب األّوؿ والصّحة ُب الثاين، لعدـ لزـو كوف اٞنشرتي ُب زماف إنشاء البائع قاببًل 

ل ىذا ىو الذي جرت عليو السًنة اٞنستمرّة بٌن العقبلء فإّّنم يتعاملوف باٞنكاتيب ُب األماكن البعيدة للمعاملة كما عرفت، ب
وبالّبقيات والتلفوف مع أّف اٞنشرتي ُب زماف إرساؿ اٞنكتوب أو تلفونو أو برقيتو غافل عن اٞنعاملة أو نائم أو غًن ذلك ٣نّا 

 ا ذكرناه على عكس ما أفاده السّيد )قّدس سرّه(، ىذا.٫نرجو عن كونو قاببًل للمعاملة، فالتحقيق م

ذكر أّّنم صّرحوا َنواز ٜنوؽ الرضا لبيع اٞنكره، ومقتضاه عدـ اعتبار الرضا من  «ٕ» ٍّب إّف شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
شرتطوه ُب صّحة أحد٨نا حٌن العقد بل يكفي حصولو بعده فضبًل عن حصولو بعد اال٩ناب وقبل القبوؿ، وىذا يناُب ما ا

اٞنعاملة من كوف كّل واحد منهما قاببًل للمعاملة حٌن إنشاء اآلخر، اللهّم إاّلأف يلتـز بأّف اٜنكم ُب اٞنكره على خبلؼ 
 القاعدة ألجل اإلٗناع، ىذا.

______________________________ 
 .ٜٕ: ٗ( النساء ٔ)

 .ٛٚٔ: ٖ( اٞنكاسب ٕ)

 ٕٕٚ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

فى أّف اٜنكم ُب اٞنكره ليس لدليل خارجي من اإلٗناع و٥نوه ألنّو ال يوجب صدؽ عنواف العقد على ما ليس بعقد وال ٫ن
عرفًا كما ىو واضح، فبلبّد من التكّلم ُب أّف اٜنكم فيو على خبلؼ القاعدة وأّف مقتضى القاعدة بطبلنو لعدـ وقوعو ُب 

كم فيو على وفق القاعدة وأّف ما ذكرناه من اشرتاط وقوعو ُب حاؿ يصّح حاؿ ٩نوز لكّل واحد منهما االنشاء، أو أّف اٜن
 اٞنعاملة من كّل واحد غًن صحيح، وأّف القاعدة غًن مقتضية لو.

والتحقيق أّف صّحة بيع اٞنكره وإف دل تكن على خبلؼ القاعدة إاّلأّّنا أجنبية عّما ٥نن بصدده، فإّف مورد ُنثنا ىي االمور 
عاقد ّنا ىو عاقد ُنيث يكوف صدور العقد عنها كالبلوغ والعقل و٥نو٨نا، وأّما الرضا فقد يراد بو االرادة واالختيار اٞنعتّبة ُب ال

وىو هبذا اٞنعىن معتّب ُب العاقد ّنا ىو عاقد فبلبّد من صدور العقد عنو فإذا أنشأ بيع مالو ىزاًل ٍّب اختاره بعد ذلك دل ٩نز، 
ال يكوف االختيار ناشئًا عن إجبار الغًن وإكراىو، وىو هبذا اٞنعىن يعتّب ُب اٞنالك دوف العاقد، وقد يراد بو طيب النفس بأف 

ولذا يصّح العقد من اٞنكره على إجرائو إذا كاف اٞنالك راضياً، فبل يعتّب صدور العقد عنو، نعم البّد أف يستفاد من األدلّة  
ولو بالقرائن اٝنارجية أّف اٞنعتّب ُب صّحة العقد األعّم من الرضا اٞنقارف واٞنتأّخر وسنتكّلم فيو  «ِْنَارًَة َعْن تَػرَاضٍ »  كقولو تعاذل

 ُب ١نّلو إف شاء اللهو تعاذل، وعلى أي حاؿ ال يقاس بيع اٞنكره باٞنقاـ.



 اختبلؼ اٞنتعاقدين ُب شروط الصيغة

شروط العقد تقليداً أو اجتهاداً كما إذا اعتّب أحد٨نا العربية ُب  ذكر صورة اختبلؼ اٞنتبايعٌن ُب «ٔ»  ٍبّ إّف شيخنا األنصاري
 العقد دوف اآلخر، فقاؿ اٞنوجب:

______________________________ 
 .ٛٚٔ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 ٕٕٛ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

كم بفساده مطلقاً، أو أنّو بعتك ىذا بكذا وقاؿ اٞنشرتي: قبوؿ كردـ آف ماؿ را بقيمت كذا، فهل ٪نكم بصّحتو مطلقاً أو ٪ن
يفّصل بٌن ما إذا كاف العقد اٞنرّكب من اال٩ناب والقبوؿ ٣نّا ال قائل بصّحتو وبٌن ما إذا كاف اٞنرّكب منهما صحيحًا عند 
 أحد٨نا دوف اآلخر، فاألّوؿ ١نكـو بالبطبلف دوف الثاين، وىذا كما إذا اعتّب أحد٨نا العربية ُب العقد دوف اٞناضوية واعتّب

اآلخر اٞناضوية دوف العربية، فقاؿ البائع: أبيعك ىذا اٞناؿ بكذا وكذا وقاؿ اٞنشرتي قبوؿ كردـ اخل، فإّف ٠نموع ىذا العقد 
اٞنرّكب من اال٩ناب العريب غًن اٞناضي والقبوؿ الفارسي اٞناضي باطل عند كّل واحد من اٞنتعاملٌن، ألّف األوؿ اعتّب العربية ُب 

اٞنفروض أّف القبوؿ غًن عريب، والثاين اعتّب اٞناضوية ُب اال٩ناب والقبوؿ واٞنفروض أّف اال٩ناب غًن ماض، اال٩ناب والقبوؿ و 
 فهو باطل عند كّل واحد منهما.

وىذا ِنبلؼ ما إذا اعتّب أحد٨نا العربية دوف اآلخر فأنشأ القبوؿ بالفارسي، فإّف العقد حينئذ باطل عند من اعتّب العربية 
دل يعتّب العربية، فإّف العقد عنده يصّح إذ ال يرى العربية مانعة عن صّحة العقد وإ٧ّنا يرى عدـ اعتبارىا فقط دوف من 

 باٝنصوص.

أو يفّصل ّنا فّصل بو شيخنا األنصاري من أّف االختبلؼ ُب اال٩ناب والقبوؿ إف أّدى إذل ٔنّلف الشرط ُب كّل واحد منهما 
وإ٧ّنا أوجب ٔنّلف الشرط ُب خصوص أحد٨نا فهو ال يوجب البطبلف، واألّوؿ   فهو يوجب البطبلف وإف دل يؤّد إليو

ء زيد واآلخر يرى  كاالختبلؼ ُب التنجيز واٞنواالة فإذا رأى أحد٨نا صّحة التعليق ُب العقود فأوجب البيع معّلقًا على ٠ني
أنشأه البائع مثبًل العتبار التطابق بٌن اال٩ناب والقبوؿ   اعتبار التنجيز ُب اٞنعامبلت فقبلو مطلقًا فإّف القبوؿ ٞنّا كاف قبواًل ٞنا

ء زيد كما أنشأه البائع، فقد ٔنّلف التنجيز عن كّل واحد من اال٩ناب والقبوؿ، وكذا اٜناؿ  كاف القبوؿ أيضًا معّلقًا على ٠ني
  ُب اٞنواالة ألنّو إذا أوجب البيع ويرى

 ٜٕٕ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج



العقود وكاف اٞنشرتي ٣نّن ال يرى اعتبار اٞنواالة فيها فناـ وتأّخر ساعة ٍّب أنشأ القبوؿ، فإنّو يوجب عدـ  اعتبار اٞنواالة ُب
ء من اال٩ناب والقبوؿ باٞنواالة، والثاين كاالختبلؼ ُب اعتبار العربية وعدمو، فإنّو إذا أنشأ القبوؿ بغًن العريب فهو  اّتصاؼ شي

 غًن عريب وذلك ظاىر، ىذا.ال يوجب أف يكوف اال٩ناب أيضاً 

أردأ الوجوه و٣نّا ال ٬نكن االلتزاـ بو، لعدـ االعتبار بكونو ٣نّا ال قائل  «ٔ»  أّما التفصيل األوؿ فهو كما ذكره شيخنا األنصاري
لسورة بصّحتو منهما الحتماؿ خطئهما وكوف العقد صحيحًا واقعاً، وىذا نظًن ما لو أفّت أحد اجملتهدين اٞنتساويٌن بوجوب ا

ُب الصبلة ودل يعتّب التعّدد ُب التسبيحات األربعة واكتفى فيها ّنرّة واحدة وأفّت اآلخر بعدـ وجوب السورة ُب الصبلة ولكّنو 
اعتّب التعّدد ُب التسبيحات ثبلث مرّات، وقد قّلد أحد الثاين منهما ُب الركعتٌن األّولتٌن فلم يأت بالسورة فيهما، وقّلد األّوؿ 

الركعتٌن الباقيتٌن فلم يأت بالتسبيحات ثبلث مرّات، فإّف صبلتو ىذه وإف كانت باطلة عند كّل واحد من  منهما ُب
اجملتهدين إاّلأنّو ال يوجب بطبلّنا واقعًا الحتماؿ خطئهما وكوف ما أتى بو اٞنقّلد صحيحًا واقعياً، فيجوز االجتزاء بو ألّف 

 ة.اٞنقّلد معتمد ُب كبل عمليو على حّجة شرعي

وأّما الوجهاف األّوالف فقد بنا٨نا شيخنا األنصاري على أّف الطرؽ واألمارات ٠نعولة على ٥نو الطريقية أو على ٥نو السببية 
واٞنوضوعية، فإف قلنا بالطريقية فبل ١نالة يكوف العقد باطبًل، ألّف اٜنكم الظاىري على الطريقية إ٧ّنا يكوف عذرًا ٞنن دل 

 ٬نكن االجتزاء هبا ٞنن يراىا فاسدة ولو صدرت ٣نّن يراىا صحيحة، وىذا ِنبلؼ القوؿ بالسببية ينكشف اٝنبلؼ لديو، فبل
 واٞنوضوعية، فإّف قياـ األمارة حينئذ يوجد مصلحة ُب اٞنتعّلق و٩نعلو حكماً واقعياً كاألحكاـ الواقعية

______________________________ 
 .ٛٚٔ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 ٖٕٓص: ، ٔ مكاسب البيع، ج

الثانوية نظًن التيّمم بالنسبة إذل فاقد اٞناء فيكوف حكمًا واقعيًا ُب حّق اٛنميع ويكوف العقد صحيحًا واقعيًا عند كّل أحد، 
وىذا ِنبلؼ القوؿ بالطريقية كما عرفت، نعم باب النكاح خارج عن ذلك قطعاً، ألّف من عقد زوجة بعقد باطل عند غًنه 

ال ٩نوز ترتيب آثار عدـ الزوجية عليها، وقد ٚنعنا من اٞنرحـو شيخ الشريعة األصفهاين أنّو لو جاز ال ٪نكم عليو بالبطبلف و 
ذلك ودل ٪نكم عليو بالصّحة ٛناز أف يعقد االبن على زوجة أبيو فيما إذا رأى بطبلف عقد أبيو، وكاف يستدّؿ على ذلك بأنّو 

وىذا اٞنقدار يكفي ُب اٜنكم بأّّنا زوجة لو و٬ننع عن عدـ ترتيب آثار  يطلق عليو الزوج عرفاً، وكذا يقاؿ إّّنا زوجة فبلف،
 الزوجية عليها.

فإنّو دّؿ على ترتيب آثار الزوجية والنكاح على  «ٔ»  ولكن اٜنّق أف يستدّؿ عليو ّنفهـو قولو )عليو السبلـ( لكّل قـو نكاح
، فيلـز ذلك ُب عقد اٞنسلمٌن بطريق أوذل، ىذا.  عقد كّل قـو



على شيخنا األنصاري بأّف مؤّدى الطرؽ على تقدير كوّنا معتّبة على ٥نو اٞنوضوعية والسببية إ٧ّنا تصًن  «ٕ» د أورد ٗناعةوق
أحكامًا واقعية وذات مصلحة ُب حّق من قامت عنده ال ُب حّق غًنه، مثبًل إذا قامت األمارة على وجوب صبلة اٛنمعة 

واقعيًا بالنسبة إذل من قامت األمارة عنده ال بالنسبة إذل الغًن وذلك ظاىر، والـز  يومها فهي إ٧ّنا تصًن ذات مصلحة وحكماً 
ذلك أّف حاؿ األحكاـ الظاىرية على السببية ال يغاير حاٟنا بناًء على الطريقية، الختصاص اعتبارىا ُب حّق من قامت عنده 

 على كبل القولٌن، ىذا.

______________________________ 
(ٔ) 

 )مع اختبلؼ يسًن(. ٕح  ٜ٘/ أبواب ما يكتسب بو ب ٜٜٕ: ٚٔئل الوسا

 .ٜٕحاشيتو:  ، ومنهم احملّقق اٝنراساين ُبٜٓٔ: ٕ( منهم احملّقق االيرواين ُب حاشيتو على اٞنكاسب ٕ)

 ٖٕٔ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

ُب اٛنواب عن ىذا اإلشكاؿ كبلـ يفّرؽ فيو بٌن األحكاـ الوضعية واألحكاـ التكليفية بناًء  «ٔ» ولشيخنا احملّقق )قّدس سرّه(
وُنث تبّدؿ الرأي ُب االصوؿ أيضًا وملّخصو: أّف بعض  «ٕ» على القوؿ بالسببية ُب األمارات وقد ذكره ُب ُنث االجزاء

اٛنميع وال ٔنتّص بشخص دوف شخص، مثبًل اٞنلكية  األحكاـ الوضعية كاٞنلكية و٥نوىا على القوؿ بالسببية تثبت ُب حقّ 
عبارة عن االضافة بٌن اٞنالك واٞنملوؾ فإذا دّؿ دليل على كفاية العقد الفارسي ُب اٞنلكية مثبًل، فلنا أف نسأؿ عن أّف ىذا 

عًا بالعقد غًن العريب بناًء على الدليل الداّؿ على عدـ اعتبار العربية ُب اٞنلكية ىل يقتضي إ٩ناد االضافة بٌن اٞنلك واٞنالك واق
السببية واٞنوضوعية أو ال يقتضي إ٩نادىا واقعاً، فإف دل يقتض إ٩نادىا ُب الواقع فهو خبلؼ الفرض من أّف مؤّديات األمارات 

األمارة بناًء على السببية تصًن أحكامًا واقعية، وإف اقتضى إ٩نادىا فاٞنلكية متحّققة حّّت بالنسبة إذل غًن من قامت عنده 
وينبغي ترتيب اٛنميع آثار اٞنلكية عليها، ألّف االضافة إف حصلت فهو ملك حقيقة ُب حّق اٛنميع وإف دل ٓنصل فهو مناٍؼ 

 للقوؿ بالسببية واٞنوضوعية.

وىذا ِنبلؼ األحكاـ التكليفية ومثل الطهارة والنجاسة من األحكاـ الوضعية، فإّّنا ٔنتلف باختبلؼ االضافات، فيكوف 
ء حرامًا باالضافة إذل شخص وحبلاًل باالضافة إذل شخص آخر، وعلى ذلك بىن االجزاء ُب األحكاـ الوضعية وُب ُنث  شي

 تبّدؿ الرأي فراجع.

 وما أفاده متٌن واقعاً، وعليو يتّم ما أفاده شيخنا األنصاري من االبتناء



______________________________ 
 .ٜٕ٘: ٔ( حاشية اٞنكاسب )األصفهاين( ٔ)

 .ٛٛٔ( رسالة ُب االجتهاد والتقليد )األصفهاين(: ٕ)

 ٕٖٕ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

 ُب اٞنقاـ وأنّو بناًء على السببية واٞنوضوعية يصّح العقد ُب حّق كّل واحد منهما، دوف القوؿ بالطريقية.

فاٜنّق عدـ جواز اجتزاء من يوافق رأيو ولكن السببية َنميع أ٥نائها وشقوقها حّّت السببية السلوكية باطلة عندنا وعليو 
 االحتياط بفعل غًنه عند االختبلؼ.

 أحكاـ اٞنقبوض بالعقد الفاسد

لو قبض ما ابتاعو بالعقد الفاسد دل ٬نلكو وكاف مضموناً عليو، ونقل عن الشيخ الطوسي  «ٔ» قاؿ الشيخ )ر٘نو اللهو( األوؿ:
 اإلٗناع على الضماف ٍبّ استدّؿ )قّدس سرّه( بدليلٌن:

عن الشيخ أيب الفتوح  «ٕ»  نقلو ُب كتاب الغصب من اٞنستدرؾ« على اليد ما أخذت حّّت تؤّديو»األّوؿ: النبوي اٞنعروؼ 
ألنّو ظاىر ُب استقرار اٞناؿ « على اليد ما أخذت حّّت تؤّديو»ه عن رسوؿ اللهو )صّلى اللهو عليو وآلو( أنّو قاؿ الرازي ُب تفسًن 

 ُب عهدة اٞنشرتي.

ُب رجل اشرتى جاريًة »الثاين: رواية ٗنيل بن درّاج ُب نكاح الوسائل عن بعض أصحابنا عن أيب عبداللهو )عليو السبلـ( 
بتقريب أّف الولد ٧ناء دل  «ٖ» «اٛنارية مسروقة قاؿ: يأخذ اٛنارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمتوفأولدىا فوجدت 

 يستوفو اٞنشرتي فضمانو يستلـز ضماف األصل أعين األمة اٞنقبوضة بالعقد الفاسد

______________________________ 
 .ٓٛٔ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 .ٗ ح ٔ/ كتاب الغصب ب ٛٛ: ٚٔ( اٞنستدرؾ ٕ)

 .ٖح  ٛٛ/ أبواب نكاح العبيد واالماء ب ٕٗٓ: ٕٔ( الوسائل ٖ)

 ٖٖٕ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج



 بطريق أوذل.

اإلشكاؿ ُب التمّسك  «ٔ»  فقد ذكرنا ُب االصوؿ« على اليد»ء منهما. أّما رواية  ولكن ال ٬نكن االستدالؿ للضماف بشي
بالنبوي وأمثالو من األخبار الضعيفة، ألّف استناد اٞنشهور ُب مقاـ الفتوى إذل النبوي غًن ثابت، وعلى تقدير االستناد قد 

 ذكرنا أّف عملهم بو ال يوجب اال٤نبار.

ع من مالك اٞناؿ غاية األمر كاف فاسداً وأّما رواية اٛنارية اٞنسروقة فهي خارجة عن ١نّل كبلمنا، ألّف كبلمنا فيما إذا صدر البي
النتفاء شرط من شروطو، فيمكن أف يتوّىم عدـ الضماف من جهة إلغاء اٞنالك احرتاـ مالو، وىذا ِنبلؼ مورد الرواية ألّف 

 موردىا صدور العقد عن الغاصب وال إشكاؿ أّف الضماف ُب مثل ذلك على القاعدة.

الثابتة قبل الشريعة، حيث إّف اٞنالك دل يعط مالو ٠ّناناً وببل عوض، وال كبلـ أّّنا ٣نضاة  بل عمدة الدليل ىي السًنة العقبلئية
 للشارع حيث دل يردع عنها.

من تعليلو للضماف ُب العقد الفاسد بأنّو دخل على أف يكوف اٞناؿ  «ٕ» وما يظهر من الشيخ )قّدس سرّه( ُب اٞنبسوط
عىن االرتكازي العقبلئي، فاٞنقدار اٝنارج عن الضماف ما إذا سّلط اٞنالك غًنه على مضمونًا عليو، يكوف بصدد إظهار ىذا اٞن

 مالو ٠ّناناً، وأّما غًن ىذه الصورة فباؽ على الضماف ُنكم السًنة القطعية.

ماوي، استظهر ُب اٜناشية من كبلـ الشيخ وصاحب اٛنواىر اختصاص ١نّل النزاع بالتلف الس «ٖ» ٍبّ إّف السّيد )قّدس سرّه(
  وأّما االتبلؼ فبل إشكاؿ ُب ثبوت

______________________________ 
 فما بعدىا. ٜٕٚ(: ٚٗ)موسوعة اإلماـ اٝنوئي  ٕ( مصباح االصوؿ ٔ)

 .ٜٛ، ٘ٛ، ٛٙ، ٘ٙ، ٛ٘: ٖ( اٞنبسوط ٕ)

 .ٖٜ( حاشية اٞنكاسب )اليزدي(: ٖ)

 ٖٕٗ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

موجبة للضماف « على اليد ما أخذت حّّت تؤّدي»ل على ذلك ّنا حاصلو أّف قاعدة الضماف بو لقاعدة من أتلف، ٍّب أشك
موجبة لو ُب االتبلؼ، وإذا كاف إذف اٞنالك موجبًا لعدـ مشوؿ االوذل فكذا « من أتلف»ُب التلف السماوي كما أّف قاعدة 

 الثانية.



 وىذا اإلشكاؿ متٌن جّداً والتخصيص ال وجو لو.

فبلبّد « كّل عقد يضمن بصحيحو يضمن بفاسده»إّف ىذه اٞنسألة من صغريات القاعدة اٞنعروفة:  «ٔ»  ٍّب إنّو قاؿ الشيخ
من بياف معناىا أّواًل فنقوؿ: إّف اٞنراد بالضماف كوف اٞناؿ ُب العهدة كما ىو معناه لغًة وعرفاً، وليس اٞنراد بو وجوب دفع اٞنثل 

الضماف ال نفسو. وأّما العقد فليس اٞنراد بو النوع بأف يكوف معىن القاعدة كّل عقد أو القيمة، بل ٨نا من اآلثار اٞنرتتّبة على 
يضمن بنوعو حّّت تدخل عارية الذىب والفّضة ُب عكس القاعدة، ألّف العارية ال يضمن بنوعها، وكذا ليس اٞنراد بو الصنف 

ذىب والفّضة ُب األصل، بل اٞنراد بو ّنعىن كّل صنف من العقود يضمن بصحيحو يضمن بفاسده حّّت تدخل عارية ال
الشخص ومعىن القاعدة كّل عقد يضمن بصحيحو إذا فرض ٓنّققو ُب اٝنارج صحيحًا يضمن بفاسده إذا ٓنّقق فاسداً 
فالقاعدة من قبيل القضايا اٜنقيقية وىكذا عكسها، والسّر ُب ٘نل العقد على الشخص أنّو دل يرد ُب ىذه القاعدة دليل 

على اليد ما أخذت حّّت »على النوع أو الصنف، وإ٧ّنا ىي على طبق السًنة وقولو )صّلى اللهو عليو وآلو( لفظي ليحمل 
 على فرض اعتباره، وما ينطبق عليهما ىو ما إذا اريد الشخص ال النوع والصنف.« تؤّدي

جارية ولو كاف الضماف أو عدمو ُب وعليو فبل يعتّب أف يكوف الضماف وعدمو من مقتضيات نفس العقد بطبعو، بل القاعدة 
 العقد ٝنصوصية فيو، فالبيع ببل ٖنن واالجارة ببل اجرة ال ضماف فيهما.

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٕٛٔ: ٖاٞنكاسب 
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احتماؿ السببية ىو أّف سبب  ُب القاعدة فيحتمل أف تكوف للظرفية و٪نتمل أف تكوف للسببية، ووجو« الباء»وأّما لفظة 
الضماف ُب العقد الصحيح أو الفاسد وإف كاف ىو القبض، إاّلأنّو إ٧ّنا يوجب الضماف إذا كاف بعنواف الوفاء بالعقد، وإاّل 

ًن فالقبض ُب نفسو مع قطع النظر عن كونو مرتتّبًا على العقد اٞنعاوضي ال يوجب الضماف قطعًا وأّما كوّنا للسببية التاّمة فغ
١نتمل، لعدـ كوف العقد عّلة تاّمة للضماف ال تكويناً وال تشريعاً، فإّف كّل مبيع تلف قبل قبضو فهو من ماؿ بائعو، كما أّف ما 
ذكره الشيخ )قّدس سرّه( ُب وجو سببية العقد الفاسد من أنّو منشأ للقبض الذي ىو سبب للضماف ال ٬نكن اٞنساعدة عليو، 

تند إذل العقد، فإنّو نظًن إسناد ٤ناسة اٞنيتة أو العصًن إذل الشمس لكوّنا سببًا للموت أو الغلياف، فإّف الضماف حينئذ ال يس
 وىو واضح الفساد.

 وأّما مدرؾ تلك القاعدة فقد استدّؿ ٟنا بأمرين:



. استدّؿ بو «ٔ»  لكإقداـ اآلخذ على الضماف ودخولو على أف يكوف اٞناؿ مضموناً عليو ال ٠ّناناً كما يظهر من اٞنسا األّوؿ:
الشيخ الطوسي )قّدس سرّه( للضماف ُب موارد كثًنة حيث عّلل الضماف فيها بأّف اآلخذ أقدـ على أف يكوف اٞناؿ مضموناً 

بأّّنما أقدما بالعقد  «ٕ»  عليو باٞنسّمى، فإذا دل يسلم لو اٞنسّمى رجع إذل اٞنثل أو القيمة، وأشكل عليو شيخنا األنصاري
ضماف خاّص وىو الضماف باٞنسّمى وّنا أّف الشارع دل ٬نض ىذه اٞنعاملة انتفى الضماف اٝناّص، فلو سّلمنا الفاسد على 

 الضماف هبما لكاف تابعاً لدليلو اٝناص من قبل الشرع.

ء  يوأّما توّىم أّف الفرد إذا فسد بقي طبيعي الضماف ُب ضمن فرد آخر ففاسد ألّّنما دل يقدما إقدامٌن بل أقدما على ش
  واحد واٞنفروض عدـ إمضائو من قبل

______________________________ 
 .ٙ٘: ٗ( اٞنسالك ٔ)

 .ٛٛٔ: ٖ( اٞنكاسب ٕ)
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الشارع. ىذا مضافاً إذل أّف نسبة االقداـ مع الضماف ُب موارد العقود الفاسدة عمـو من وجو، فرّنا يكوف االقداـ موجوداً وال 
كتلف اٞنبيع قبل القبض، ورّنا يكوف بالعكس أي يوجد الضماف ببل إقداـ كما لو قاؿ بعتك ببل ٖنن وآجرتك ببل ضماف  

اجرة وكما لو شرط ُب عقد البيع ضماف اٞنبيع على البائع إذا تلف ُب يد اٞنشرتي فدليل االقداـ منقوض طردًا وعكساً، ىذا 
 ملّخص ما أفاده.

اف باالقداـ ىو الصحيح ألنّو ارتكازي للعقبلء وأّف السًنة قائمة على أف يكوف األخذ بعنواف كوف ولكّنا ذكرنا أّف ثبوت الضم
ضمانو وخسارتو عليو موجبًا للضماف، وليس اٞنراد أّف نفس االقداـ يكوف موجبًا للضماف حّّت يناقش فيو ّنا ذكره الشيخ 

و ببل تسليط ٠ّناين من اٞنالك موجب للضماف كما عليو السًنة القطعية )قّدس سرّه( بل اٞنراد أّف أخذ ماؿ الغًن واالستيبلء علي
العقبلئية اٞنمضاة من قبل الشارع، فثبوت الضماف إ٧ّنا ىو باالقداـ اٞننضّم إذل االستيبلء، واٞنراد من االقداـ على الضماف عدـ 

الفاسد فيثبت الضماف باٞنثل أو القيمة، فبل وجو  االقداـ على اجمّلانية، وحيث إّف الشارع دل ٬نض الضماف باٞنسّمى ُب العقد
ٞنناقشة الشيخ )قّدس سرّه( فيو كما ال وجو ٞنا ذكره من األمثلة لعدـ الطرد والعكس، ألّف ُب تلف اٞنبيع قبل القبض وإف كاف 

ولذا قامت السًنة على  االقداـ موجودًا إاّلأنّو دل يقدـ على الضماف على االطبلؽ بل إ٧ّنا أقدـ على الضماف بشرط القبض،
 عدـ الضماف قبل القبض.



 وأّما مسألة البيع ببل ٖنن وىكذا االجارة ببل اجرة فهما ُب اٜنقيقة من اٟنبة والعارية اجمّلانية وليسا بيعًا وال إجارًة بل يكوناف
يهما على الضماف ال على صورة البيع واالجارة فيدخبلف ُب عكس القاعدة أعين ما ال يضمن بصحيحو، فكما ال إقداـ ف

ضماف فيهما أيضاً. وأّما ثبوت الضماف على اٞنشرتي مع اشرتاطو على البائع ُب العقد كما ذكره الشيخ )ر٘نو اللهو( فهو وإف  
  كاف صحيحاً إاّلأّف االقداـ على الضماف موجود من جهة االلتزاـ البيعي، واشرتاطو على البائع أمر أجنيب عن االلتزاـ
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 البيعي، ومع فرض فساد البيع يفسد الشرط فيثبت الضماف على اٞنشرتي ّنقتضى إقدامو البيعي.

فالنقوض بأٗنعها مدفوعة، واالستدالؿ باالقداـ باٞنعىن الذي ذكرناه متٌن جّدًا ويرجع إذل السًنة اليت بّيناىا، وىي تشمل 
 ضماف األعياف واألفعاؿ واٞننافع أٗنع.

ولكن ذكرنا أنّو ضعيف سندًا وأّف استناد القـو  «ٔ» «على اليد ما أخذت حّّت تؤّديو»قولو )صّلى اللهو عليو وآلو(  ين:الثا
 «ٕ»  إليو غًن معلـو وأّف عملهم على تقدير االستناد ال يوجب اال٤نبار، وعلى فرض التنّزؿ والتسليم لصّحتو فقد ذكر الشيخ

 اٞننافع واألعماؿ. أنّو ٢نتّص باألعياف وال يشمل

وليس الوجو ُب عدـ مشولو للمنافع ما توّىم من عدـ قبوٟنا لؤلخذ، فإّف اٞنراد باألخذ ىو االستيبلء، واالستيبلء على كّل 
ء ُنسبو، فيمكن االستيبلء على اٞننافع بتبع االستيبلء على العٌن، كما يكوف تسليمها بتسليم العٌن. نعم األعماؿ غًن  شي

ذ، فإّف الفعل وإف صدر بأمر اآلمر إاّلأنّو ال يصدؽ عليو أنّو أخذه فخياطة الثوب وإف صدرت بأمر من مالك قابلة لؤلخ
 الثوب إاّلأنّو ال يقاؿ أخذ اٝنياطة، وإ٧ّنا يقاؿ أخذ الثوب اٞنخيط، فعنواف األخذ يشمل اٞننافع دوف األعماؿ.

)صّلى اللهو عليو وآلو( حّّت تؤّدي أو تؤّديو، فإنّو ظاىر ُب أداء نفس  بل الوجو ُب عدـ مشولو للمنافع ىو ذيل النبوي من قولو
اٞنأخوذ، وىو إ٧ّنا ٬نكن ُب األعياف فإّف اٞننافع ال ٬نكن أف تؤّدى بنفسها، فيكوف ىذا قرينة على أّف اٞنراد باٞنوصوؿ خصوص 

  األعياف دوف اٞننافع ودوف األعماؿ، ولذا استدّلوا على ضماف اٞننافع

______________________________ 
 .ٗح  ٔ/ كتاب الغصب ب ٛٛ: ٚٔ( اٞنستدرؾ ٔ)

 .ٜٓٔ: ٖ( اٞنكاسب ٕ)
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 واألعماؿ بامور اخر ٥نن ُب غىن عنها بعد عمـو السًنة ٞنطلق األمواؿ.

ما ورد ُب كتاب الغصب من  فمنها: اسدةوأّما األدلّة االخرى اليت استدّؿ هبا الشيخ )قّدس سرّه( للضماف ُب العقود الف
 .«ٔ» «اٞنسلم أخو اٞنسلم ال ٪نّل مالو إاّلعن طيب نفس منو»اٞنستدرؾ عن النيب )صّلى اللهو عليو وآلو( قاؿ 

يها، وفيو: أّف ىذه اٜنّلية ىي اٜنّلية التكليفية ال الوضعية، ألّف الظاىر أّف إسناد اٜنّل إذل اٞناؿ إ٧ّنا ىو بلحاظ التصّرؼ ف
 «ُحرَِّمْت َعَلْيُكْم أُمهَهاُتُكمْ »  فيكوف معناه ال ٩نوز التصّرؼ ُب ماؿ الغًن إاّلبرضاه، وإ٧ّنا اسند اٜنّل إذل اٞناؿ نظًن قولو تعاذل

وأمثاؿ ذلك، وال تدّؿ على إثبات الضماف. ويؤيّد ما ذكرناه: أّف طيب النفس راجع إذل التصرؼ ألنّو ال معىن لطيب  «ٕ»
 النفس بالعٌن.

عن البحار عن قضاء اٜنقوؽ للصوري عنو )صّلى اللهو عليو وآلو( مثلو وزاد ُب آخره  «ٖ»  ما عن حّج اٞنستدرؾ ومنها:
 «.وحرمة مالو كحرمة دمو»

واٞنراد باٜنرمة فيو االحرتاـ ال اٜنرمة التكليفية، فاالستدالؿ بو على الضماف ُب األعياف وغًنىا وإف كاف صحيحاً ألنّو مقتضى 
االحرتاـ إاّلأنّو ٫نتّص بصورة إتبلؼ العٌن أو استيفاء اٞننفعة أو صدور العمل بأمر منو، وال يشمل صورة التلف مع عدـ 

 رتاـ اٞناؿ ال يقتضي الضماف ُب ىذه الصورة.التعّدي والتفريط ألّف اح

 .«ٗ» «أنّو ال يصلح ذىاب حّق أحد»ما ورد من  ومنها:

 وفيو أيضاً: أنّو ال يشمل صورة التلف، فإّف ثبوت اٜنّق فيها أّوؿ الكبلـ.

______________________________ 
 .٘ح  ٔ/ أبواب كتاب الغصب ب ٛٛ: ٚٔ( اٞنستدرؾ ٔ)

 .ٖٕ: ٗ( النساء ٕ)

 .ٙح  ٖٛٔ/ أبواب أحكاـ العشرة ب ٖٛٔ: ٜ( اٞنستدرؾ ٖ)

 .ٖح  ٕٓ/ كتاب الوصايا ب ٖٓٔ: ٜٔ( الوسائل ٗ)
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موثّقة زرارة عن أيب جعفر )عليو السبلـ( ُب قّصة ٚنرة بن جندب عن رسوؿ اللهو )صّلى اللهو عليو وآلو( قاؿ )صّلى  ومنها:
وما يقرب ىذا اٞنضموف ُب سائر  «ٔ» «رجل مضاّر وال ضرر وال ضرار على اٞنؤمن -ياٚنرة -إّنك»اللهو عليو وآلو(: 

 الروايات من نفي الضرر شرعاً.

أّف دليل ال ضرر ٢نتّص برفع األحكاـ الوجودية اجملعولة ُب الشريعة الناشئ منها  «ٕ»  قد ذكرنا ُب مبحث االصوؿوفيو: أنّو 
الضرر، وأّما إذا ترّتب الضرر ُب مورد على عدـ جعل اٜنكم كما ُب اٞنقاـ حيث يتوّجو الضرر على اٞنالك من عدـ اٜنكم 

تضي جعل ذلك اٜنكم وإثباتو على أّف القاعدة إ٧ّنا ْنري فيما إذا استوَب اٞننافع بالضماف، فبل ٩نري فيو دليل ال ضرر حّّت يق
أو أتلف العٌن أو عمل عمبًل بأمره وأّما إذا تلف بتلف ٚناوي فبل موجب لضماف اآلخذ لتضّرره بالضماف، فقاعدة ال ضرر 

 ُب طرفو معارضة هبا ُب الطرؼ اآلخر ونسبتها إذل الطرفٌن على حّد سواء.

باٛنملة ال فرؽ بٌن اآلخذ وبٌن سائر الناس، فالقوؿ بضمانو دوّنم ببل مرّجح فإذا وجب تدارؾ ضرر اٞنالك فلماذا ٩نب و 
 على اآلخذ فليجب من بيت اٞناؿ أو سائر الناس.

ٞنسّمى، ىذا، مضافاً إذل أّف ال ضرر ال ٩نري ولو ُب صورة االتبلؼ، وذلك ألّف االتبلؼ موجب لضماف ما أقدـ عليو وىو ا
وأّما لو أتلفو وقّوـ بأضعاؼ قيمة اٞنسّمى ال يكوف ضامنًا بالنسبة إذل اٞنقدار الزائد، فهذا أيضًا غًن داّؿ على الضماف ُب 
اٞنقاـ، بل التحقيق ُب الدليل ما ذكرناه من السًنة العقبلئية وأّف اآلخذ إ٧ّنا يقدـ على أف يكوف اٞناؿ مضمونًا عليو ومع 

 اً.العوض ال ٠ّنان

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٗح  ٕٔ/ كتاب إحياء اٞنوات ب ٜٕٗ: ٕ٘الوسائل 

 فما بعدىا. ٛٗٙ(: ٚٗ)موسوعة اإلماـ اٝنوئي  ٕ( الحظ مصباح االصوؿ ٕ)
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فاسد عيناً من األعياف قد قبضها اآلخذ أو األّوؿ أنّو بناًء على الضماف ىل يكوف ٢نتّصاً ّنا إذا كاف مورد العقد ال بقي أمراف:
منفعة استوفاىا أو عمبًل صادراً عن أمره أو يعّم غًنىا كالسبق ُب اٞنسابقة الفاسدة، فإنّو ليس عمبًل استوفاه اٞنسبوؽ وانتفع 

بلـ الشيخ )قّدس بو كما أنّو دل يصدر بأمره وليس عينًا وقعت ُب يده؟ الظاىر االختصاص، الختصاص األدلّة اٞنذكورة ُب ك



سرّه(، نعم سًنة العقبلء قائمة على الضماف ُب مثل السبق أيضاً، ولكن ّنا أّف اٞنسابقة مقامرة دل ٬نضها الشارع إاّلُب العقد 
 الصحيح فالسًنة مردوع عنها ال ٬نكن اٜنكم بالضماف ُب العقد الفاسد ّنقتضاىا.

بالفساد أو يعّم صورة علمو، سواء كاف القابض عاٞنًا أو جاىبًل؟ فقد الثاين: أّف الضماف ىل ٫نتّص بصورة جهل الدافع 
 يتوّىم اختصاص الضماف بصورة جهل الدافع بالفساد ويستدّؿ لو بوجهٌن:

األّوؿ: أّف الدافع إذا كاف عاٞناً بالفساد فقد سّلط القابض على مالو ٠ّناناً كما ىو تعبًن الشيخ )قّدس سرّه( ُب بيع الغاصب، 
وف اٞناؿ أمانة مالكية عند القابض كما ىو تعبًنه ُب اٞنقاـ، واٞنطلب واحد، وىذا الوجو ٩نري ُب كبل فرضي علم أو يك

 القابض بالفساد وجهلو.

أّف القابض حينئذ مغرور قد غرّه الدافع، واٞنغرور يرجع على من غرّه، فبل  -وىو ٢نتّص بصورة جهل القابض بالفساد -الثاين:
 ضماف عليو.

 كبل الوجهٌن من حيث الصغرى نظر، وأّما الكّبى فللبحث عنها مقاـ آخر.وُب  

أّما الوجو األوؿ وكوف التسليط ٠ّنانيًا فهو خبلؼ الوجداف، ألّف الدافع إ٧ّنا يسّلط القابض على مالو بعنواف اٞنعاوضة وعلى 
 وإاّل لـز عدـ ضماف القابض ٞنا يأخذه ُب القمارأنّو مالك ولو تشريعاً كما ُب سائر اٞنعامبلت الفاسدة من القمار و٥نوه، 

 ٕٔٗ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

وبيع اٝنمر و٥نو٨نا إذا كاف الدافع عاٞنًا بالفساد، فإّف التسليط حينئذ يكوف ٠نانيًا غًن موجب للضماف خصوصًا إذا كاف 
فيو، نعم فيما كاف اٛنهل بشبهو حكمية ال ٠ناؿ القابض جاىبًل بالفساد بشبهة موضوعية فإّف توّىم الغرور أيضاً يكوف جارياً 

للتغرير، ألنّو كاف مكّلفاً بالفحص فلم يفعل فليس ّنغرور، وىذا مناٍؼ للفتاوى وإطبلؽ األدلّة الدالّة على أّف ٖنن اٝنمر ومهر 
 البغي و٥نو ذلك سحت.

هل اٞنغرور، وال يصدؽ عنواف الغرور إذا انتفى أحد٨نا، وأّما الوجو الثاين أعين الغرور فؤلّف الغرور متقّوـ بأمرين: علم الغار وج
والقابض ُب الفرض وإف كاف جاىبًل بفساد اٞنعاملة إاّلأنّو عادل بالضماف وىو مقدـ عليو، غايتو الضماف باٞنسّمى ال أكثر، 

م يصدؽ الغرور فيما إذا  وال كبلـ لنا اآلف ُب ذلك، بل ال يبعد القوؿ بعدـ ضمانو باالضافة إذل الزائد على اٞنسّمى، نع
كانت اٞنعاملة مبنية على اجملانية كاٟندية وتقدًن الطعاـ للضيف وكاف ذلك فاسدًا من جهة كوف اٞناؿ لغًن اٞنهدي، فيكوف 

 مغروراً يرجع فيما اغرتمو على الغار. ىذا ٕناـ الكبلـ ُب أصل القاعدة.



بفاسده فقد علم حكمو ٣نّا سبق ُب أصلها، ألنّو لو كاف  وأّما عكس القاعدة وىو كّل عقد ال يضمن بصحيحو ال يضمن
مدرؾ الضماف ىو قاعدة اليد فتشمل حّّت اٞنوارد اليت ال ضماف ُب صحيحها، فبلبّد من ٔنصيص القاعدة بدليل خاّص ُب 

أّف من من  «ٕ» ُب ذيل عبارتو ىو عمـو ما ورد «ٔ»  موارد عدـ الضماف ُب الصحيح، واٞنخّصص على ما ذكره الشيخ
استأمنو اٞنالك على ملكو غًن ضامن، وأّما على ما سلكناه ُب اٞندرؾ للضماف ُب أصل القاعدة من السًنة العقبلئية فهي 

  ٢نتّصة ّنا يضمن بصحيحو أي ّنا إذا دل يقدـ اٞنالك على بذؿ مالو ٠ّناناً أو أمانة أو عارية، فإفّ 

______________________________ 
 .ٜٚٔ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 .ٗ/ كتاب الوديعة ب ٜٚ: ٜٔ( الوسائل ٕ)

 ٕٕٗ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

ىذه اٞنوارد ال تشملها السًنة القائمة على الضماف، فمن األّوؿ يكوف دليل الضماف غًن شامل ٟنذه اٞنوارد وال ٪نتاج إذل 
 ٢نّصص.

، ألّّنا أخّص منو وواردة ُب مورده، وال معىن لكوّنا ٍّب إّف القاعدة على تقدير ٕناميتها تكوف ٢نّصصة ٜنديث اليد ال ١نالة
 معارضة بو كما توّىم.

 ٍبّ إّف الشيخ )قّدس سرّه( أورد نقوضاً على عكس القاعدة.

  االجارة الفاسدة، ألّف العٌن فيها غًن مضمونة ُب الصحيحة ِنبلؼ الفاسدة ألّف العٌن مضمونة فيها كما عن الرياض منها:
ووجو الضماف إّما احتماؿ التخصيص أو التخّصص. أّما األّوؿ: فدعوى أّف قاعدة اليد ٢نّصصة  «ٕ» وجامع اٞنقاصد «ٔ»

لعكس القاعدة. وفيو: أّف مورد قاعدة ما ال يضمن ىو اليد واالستيبلء فتلك القاعدة ٢نّصصة لليد. وأّما الثاين: فدعوى أّف 
لعقد وال كبلـ أّف مورد العقد ُب االجارة ىو اٞننفعة ال العٌن، فتكوف العٌن خارجة عن قاعدة ما ال يضمن إ٧ّنا ْنري ُب مورد ا

القاعدة، غاية األمر ٞنّا كاف استيفاء اٞننفعة متوقّفًا على تسليم العٌن ُب االجارة الصحيحة يكوف تسليم العٌن ُب االجارة 
تسليم العٌن مع امتناعو عنو، ولكن ُب الفاسدة ال يكوف  الصحيحة أمانة مالكية وشرعية فبل ضماف ولذا ٩نّب اٞنالك على

العٌن أمانة ألّف اٞنوجر إ٧ّنا سّلم العٌن بتخّيل صّحة االجارة وأّف التسليم واجب عليو، وٞنّا كانت فاسدة فيكوف اٞنستأجر 
ا مورد العقد فتدخل ُب أصل ضامنًا ٟنا ّنقتضى حديث على اليد لكوف يده على العٌن يد عدواف، وأّما نفس اٞننفعة فبما أّنّ 

 القاعدة أي كّل ما يضمن بصحيحو يضمن بفاسده، ىذا.



______________________________ 
(ٔ) 

 .ٗٗ: ٓٔالرياض 

 .ٕٙٔ: ٙ( جامع اٞنقاصد ٕ)

 ٖٕٗ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

ُب اٞنقاـ ٢نتّص ّنا إذا كاف استيفاء  ولكن التحقيق عدـ الضماف ُب االجارة الفاسدة للعٌن كما ىو اٞنشهور، ألّف ١نل النزاع
اٞننفعة متوقّفًا على تسّلط اٞنستأجر على العٌن وكاف دخوؿ العٌن ٓنت يد اٞنستأجر باقتضاء عقد االجارة، وأّما إذا دل يتوّقف 

دخلت العٌن استيفاء اٞننفعة على تسّلط اٞنستأجر عليها فلم تدخل العٌن ٓنت يده بل كانت ٓنت يد اٞنالك فتلفت عنده أو 
ٓنت يده وتسّلط عليها، لكن ال من جهة اقتضاء عقد االجارة ذلك، بل من جهة أمر خارجي كاشرتاط مستأجر اٜنيواف 
على اٞنالك نقل متاعو بنفسو ولكن استدعى مالك اٜنيواف من اٞنستأجر أف يأخذ اٜنيواف معو، فبل ضماف على اٞنستأجر ُب 

النزاع إف كاف مراد اٞنستدّؿ أّف العٌن خارجة عن مورد التمليك فهو صحيح ولكن االجارة ىذين الفرضٌن ببل نزاع، وُب ١نّل 
إ٧ّنا تتضّمن ٕنليك اٞننفعة وشرطًا ضمنيًا وىو لزـو تسليم العٌن ٠ّناناً، ألّف استيفاء اٞننفعة متوّقف على تسّلطو عليها، فاذف 

كما تكوف االجارة الصحيحة غًن موجبة لضماف العٌن ففي يكوف العٌن داخلة ُب العقد بالشرط الضمين االرتكازي، ف
ُب مقاـ اٛنواب من أّف العٌن داخل ُب مورد العقد ولذا يقاؿ آجرتك  «ٔ»  الفاسدة كذلك. وأّما ما ذكره احملّقق اٝنراساين

ٕنليك اٞننفعة وإف كانت العٌن الدار وال يقاؿ آجرتك اٞننفعة فغًن ١نتاج إليو، ألنّو ليس اٞنراد اللفظ بل يكوف حقيقة االجارة 
 متعّلقة للعقد لفظاً.

أي و٣نّا يرد على اٞنقاـ نقضًا مسألة استعارة احملـر من احملّل صيدًا فإّّنم ذىبوا إذل ضمانو مع أّف صحيحها ال ضماف  ومنها:
لعارية فيما إذا تلف، وأّما لو فيو، وال ريب أّف كبلمنا ُب صورة التلف ال االتبلؼ، ولذا إ٧ّنا نقوؿ بعدـ الضماف ُب صحيح ا

 أتلفو فبل وجو لعدـ الضماف، وقد ذكر للضماف وجهاف:

______________________________ 
 .ٕٖ( حاشية اٞنكاسب )اآلخوند(: ٔ)

 ٕٗٗ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج



من أّف الضماف فيها إ٧ّنا يتحّقق ّنجرد استيبلء احملـر على العٌن لكونو مأموراً  «ٔ» ما ذكره الشيخ )قّدس سرّه( األّوؿ:
 باالرساؿ، فليس الضماف مستنداً إذل التلف لينقض بو، ألّف مورد القاعدة ما إذا استند الضماف إذل التلف.

قرار بدؿ العٌن ُب الذّمة، ودل يدّؿ دليل وفيو: أّف الثابت إ٧ّنا ىو وجوب االرساؿ تكليفًا وىو غًن مستلـز للضماف وضعًا واست
على ثبوتو ّنجرد وضع اليد، ولذا لو دل يرسلها بل أّداىا إليو دل يضمن شيئًا وإف كاف عاصياً، فالضماف ال يتحّقق إاّلبعد 

 التلف ويكوف مستنداً إليو.

ووجوب الفداء على تقديره، وىو غًن  بل ٬نكن أف يقاؿ إنّو دل يثبت وجوب االرساؿ أيضاً، وغاية ما ىناؾ حرمة االمساؾ
 وجوب االرساؿ، وعليو فبل مانع من الرّد إذل اٞنالك.

من أّف الصيد ٫نرج عن ملك مالكو ّنجرد األخذ، فيكوف أخذه إتبلفاً  «ٕ» ما ذىب إليو شيخنا االستاذ )قّدس سرّه( الثاين:
 فيضمن من جهة االتبلؼ دوف التلف.

و ىو أّف احملـر ال ٬نلك الصيد، وأّما خروجو عن ملك مالكو احملّل ّنجرد أخذ احملـر فبل، ولذا لو وفيو: أّف ما دّؿ الدليل علي
 أخذه ٍبّ رّده إذل مالكو فهو غًن ضامن قطعاً.

 وإ٧ّنا التـز بالضماف ُب االتبلؼ. «ٖ» فاٜنّق عدـ الضماف ُب صورة التلف كما ذىب إليو صاحب اٛنواىر )قّدس سرّه(

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٜ٘ٔ: ٖاٞنكاسب 

 .ٖ٘ٔ -ٖٗٔ: ٔ( اٞنكاسب والبيع ٕ)

 .٘ٙٔ: ٕٚ( اٛنواىر ٖ)

 ٕ٘ٗ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

فذكر ُب العارية أنّو ال ٩نوز للمحـر أف يستعًن من ١نّل صيداً ألنّو ليس لو إمساكو فلو أمسكو ضمنو وإف  «ٔ»  وأّما الشرائع
دل يشرتط عليو، وظاىره صورة التلف ألّف االشرتاط وعدمو غًن دخيل ُب الضماف ُب صورة االتبلؼ، ولكن العجب من 

كلمة وأرسلو و٘نلو على صورة االتبلؼ. وفيو: كما ذىب إليو   حيث ذكر كبلـ الشرائع وأضاؼ إليو «ٕ» السيد )قّدس سرّه(
 االستاذ )قّدس سرّه( أّف كلمة أرسلو من صاحب اٛنواىر ال من كبلـ احملّقق فبل يكوف ناظراً إذل االتبلؼ.



وجو لتخصيص  اٞننافع غًن اٞنستوفاة ُب البيع الفاسد، حيث إّّنا ُب صحيح البيع دل تكن مضمونة ِنبلؼ الفاسد. وال ومنها:
النقض بغًن اٞنستوفاة، ألّف النقض جاٍر حّّت بالنسبة إذل اٞننافع اٞنستوفاة أيضاً، ألّّنا أيضًا غًن مضمونة ُب البيع الصحيح 
ومضمونة ُب الفاسد، ولعّل وجو االختصاص أّف اٞنراد من غًن اٞنستوفاة ما ال يكوف عينًا كالركوب، واٞنراد من اٞنستوفاة ما 

األعياف كاللنب والصوؼ، وحيث إّف استيفاء األعياف إتبلؼ ٟنا فتكوف اٞننافع اٞنستوفاة اٞنراد هبا األعياف اٞنتلفة يكوف من 
خارجة عن مورد القاعدة فبل يقع النقض هبا، ولكن استيفاء غًن األعياف يكوف ّننزلة التلف الذي ىو مورد القاعدة فيقع هبا 

 النقض.

عن ىذا النقض بأّف تلك القاعدة إ٧ّنا ْنري ُب مورد العقد، وال كبلـ أّف مورد البيع  «ٖ» سرّه(وأجاب شيخنا االستاذ )قّدس 
  ىي العٌن دوف اٞننافع، ففي البيع الصحيح تكوف اٞننافع قد استوفاىا اٞنشرتي ُب ملكو فبل معىن لضمانو، وأّما ُب

______________________________ 
 .ٕٕٓ: ٕ( شرائع اإلسبلـ ٔ)

 .ٜٗ( حاشية اٞنكاسب )اليزدي(: ٕ)

 .ٖٕٚ: ٔ، منية الطالب ٖٛٓ: ٔ( اٞنكاسب والبيع ٖ)

 ٕٙٗ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

 الفاسد فهي مضمونو ّنقتضى عمـو على اليد و٥نوه ألّّنا باقية على ملك مالكها.

نافع خارجة فيضمنها اٞنّتهب مع أنّو ليس كذلك، وفيو: أنّو يلـز من ذلك االلتزاـ ّنثلو ُب اٟنبة الفاسدة، ألّف موردىا العٌن واٞن
 ىذا.

ء  ولكن اٜنّق ُب اٛنواب أّف بٌن ٕنليك العٌن وٕنليك اٞننفعة عموماً من وجو فرّنا يكوف ٕنليك العٌن ببل ٕنليك اٞننفعة كبيع شي
أّف ٕنليك كّل منهما ٪نتاج إذل  مسلوب اٞننفعة، أو ٕنليك منفعة ببل ٕنليك عٌن كاالجارة، ورّنا ٩نتمعاف وىو واضح، وال ريب

السبب، وّنا أّف السبب ُب صحيح البيع ليس إاّلنفس البيع فبل ١نالة يقع الثمن ُب مقابل العٌن واٞننفعة كليهما، فاٞننفعة أيضاً 
 مورد للعقد ولو بالتبع فتكوف مضمونة ُب الصحيح والفاسد فتدخل اٞننافع ُب أصل القاعدة وىو كّل ما يضمن بصحيحو
يضمن بفاسده، وهبذا يفرتؽ البيع عن اٟنبة، ألّف التمليك ُب اٟنبة إ٧ّنا يكوف ٠نانًا فبل ضماف ُب الصحيح والفاسد منها 
ّنقتضى عكس القاعدة، نعم لو فسخ البيع أو تقايبل ترجع اٞننافع من حٌن الفسخ أو االقالة ال قبلو فبل تضمن اٞننافع 

وف استيفائها ُب ملك اٞنستوُب، اللهّم إاّلأف يكوف بعض أوصاؼ اٞنبيع زائدًا حٌن الفسخ اٞنستوفاة قبل الفسخ أو االقالة لك



أو االقالة، كما لو زاؿ وصف القابلية للركوب عن الدابة بكسر رجلو فبل مناص من ضماف الوصف، فالضماف للمنافع 
 واألوصاؼ يكوف على القاعدة.

ضماف ُب البيع الفاسد مع أنّو غًن مضموف ُب البيع الصحيح، وذىب ٘نل الدابة، حيث ذىب فيو بعضهم إذل ال ومنها:
بعضهم إذل عدـ الضماف، وال يبعد اٛنمع بينهما ُنمل كبلـ الناُب للضماف على ما إذا دل يشرتط دخولو ُب البيع، فإنّو 

ط دخولو ُب البيع، فيدخل ُب حينئذ يكوف أمانة عند اٞنشرتي فبل يكوف مضموناً عليو، و٘نل القوؿ بالضماف على ما إذا اشرت 
 أصل القاعدة، فبل ينتقض العكس، ورّنا يتوّىم النقض بصفات اٞنبيع، ولكن يظهر جوابو ٣نّا تقّدـ.

 الشركة الفاسدة، ألّف عدـ وقوع الشركة صحيحة ٬ننع عن جواز ومنها:

 ٕٚٗ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

 أّف صحيح الشركة ال يوجب الضماف. التصرؼ، فإذا دل ٩نز التصرؼ يكوف الشريك ضامناً، مع

وفيو: أنّو ال مبلزمة بٌن عدـ جواز التصرؼ والضماف كما لو وىبت األمة باٟنبة الفاسدة فتلفت فبل يضمن ٟنا، مع أّف 
 التصرؼ دل يكن جائزاً لو ُب الواقع فالضماف ُب الشركة غًن ثابت حّّت يرد بو النقض على القاعدة.

القاعدة بالنكاح الفاسد مع علم اٞنرأة بالفساد، فإّف االستمتاع هبا حينئذ غًن مضموف، ألّّنا بغّي وال  ٍّب إنّو رّنا ينقض أصل
 مهر لبغّي، مع أّف االستمتاعات ُب النكاح الصحيح مضمونة، ألنّو ُب حكم العقود اٞنعاوضية.

ة عقلية غًن قابلة للتخصيص، كما ٬نكن بااللتزاـ وفيو: أنّو ٬نكن اٛنواب بااللتزاـ بالتخصيص ُب ىذا اٞنورد لعدـ كوف القاعد
بالتخّصص ألّف اٞنهر واألجر ُب النكاح إ٧ّنا ٩نعل بازاء نفس الزوجية دوف االنتفاعات على ما يستفاد من بعض النصوص من 

ء آخر، فهو خارج  فبمجرد العقد يستحّق اٞنهر دوف شي «ٔ» «معاذ اللهو أف ٩نعل للبضع أجراً »مضموف قولو )عليو السبلـ( 
ء يضمن بالتلف أو االتبلؼ، وليست االنتفاعات ُب النكاح من ىذا  عن مورد القاعدة، ألّف موردىا ما إذا كاف ىناؾ شي

ت أو طّلقت القبيل. نعم خّصص ذلك ُب بعض اٞنوارد كثبوت اجرة اٞنثل ُب الوطء بالشبهة وسقوط نصف اٞنهر فيما إذا مات
 قبل الدخوؿ. واٜناصل أّف النكاح إف كاف صحيحاً ثبت بنفسو الضماف وإف كاف فاسداً فبل مقتضي للضماف أصبًل.

ٍّب إّف مدرؾ عكس القاعدة ٫نتلف على اختبلؼ اٞنباين، فإف قلنا بأّف دليل الضماف ُب أصل القاعدة ىو السًنة العقبلئية اليت 
 قيقةدل يردع عنها الشارع ففي اٜن

______________________________ 
 .ٗح  ٗ/ أبواب أحكاـ العيوب ب ٖٓٔ: ٛٔ( الوسائل ٔ)
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يكوف موارد العقود اجمّلانية خارجة عن موردىا ٔنّصصًا وغًن مشمولة للسًنة من األّوؿ كما ىو التحقيق. وأّما على مسلك 
عبارة عن قاعدة اليد فجميع ىذه اٞنوارد من العارية والوديعة و٥نو٨نا داخلة فيها  الشيخ ومن وافقو من أّف دليل الضماف

 فالضماف ثابت و٪نتاج ُب إخراجها إذل ٢نّصص، وليس لنا ٢نّصص لعمـو على اليد.

ن بل ُب ذيل كبلمو من أّف ما دّؿ على أّف من استأمنو اٞنالك على ملكو غًن ضام «ٔ» وأّما ما ذكره الشيخ )قّدس سرّه(
 .«ٕ» ليس لك أف تّتهمو ٢نّصص لعمـو على اليد، فياليت قد عٌّن مورده فإنّو غًن معلـو الرواية

ولكّنو ٢نتّص ّنن استأمنو اٞنالك بأمانة  «ٗ»  وأنّو ليس على األمٌن إاّلاليمٌن «ٖ» «َما َعَلى اُلمْحِسِنٌَن ِمْن َسِبيلٍ » نعم ورد
ط ّنقامنا، ألّف القابض بالعقد الفاسد غاصب وتصّرفو عدواين حسب ما بىن )قّدس أو عارية ٣نضاة شرعاً، وىذا غًن مربو 

سرّه( عليو فكيف ال يكوف ضامناً. فاالستدالؿ بدليل االستيماف غريب. وكذا استناده ُب عدـ الضماف ُب اٟنبة الفاسدة إذل 
ًنه على ملكو إذا اقتضى عدـ ضمانو لو اقتضى فحوى ما دّؿ على عدـ الضماف ُب موارد االستيماف، فإّف استيماف اٞنالك لغ

التسليط اٞنطلق اجمّلاين عدـ ضمانو بطريق أوذل. وىذا أيضًا غريب، ٞنا عرفت من اختصاص تلك األدلّة ّنوارد االستيماف وال 
 تشمل غًنىا فضبًل عن األولوية.

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٜٚٔ: ٖاٞنكاسب 

 [.ٗ/ كتاب الوديعة ب ٜٚ: ُٜٔب الوسائل  ( ]ورد مضموف ذلكٕ)

 .ٜٔ: ٜ( التوبة ٖ)

 ( ]الظاىر كوّنا قاعدة فقهية وليست رواية[.ٗ)
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 األمر الثاين من أحكاـ اٞنقبوض بالعقد الفاسد

مساؾ آنًا ما تصّرؼ ُب ماؿ أّف رّد اٞنقبوض بالعقد الفاسد إذل مالكو واجب فوراً، ألّف اال «ٔ» ذكر الشيخ )قّدس سرّه(
ولو نوقش ُب كوف االمساؾ من  «ٕ»  الغًن فبل ٩نوز لقولو )عّجل اللهو فرجو( ال ٩نوز ألحد أف يتصّرؼ ُب ماؿ غًنه إاّلباذنو



فإنّو يدّؿ  «ٖ» «ال ٪نّل ماؿ امرئ مسلم ألخيو إاّل عن طيب نفسو»مصاديق التصرؼ يكفي عمـو قولو )عليو السبلـ( 
 ٗنيع األفعاؿ اٞنتعّلقة باٞناؿ ومنها االمساؾ، ٍّب اختار أّف مؤونة الرّد واجبة على القابض من باب اٞنقّدمة للرّد على ٓنرًن

الواجب عليو إاّلإذا كانت كثًنة موجبة للضرر، وأّما دعوى أّف االذف قد حصل من اٞنالك فمدفوع بأّف اٞنالك إ٧ّنا مّلكو 
ضو والتسليط إ٧ّنا يكوف متفّرعًا على وقوع التمليك اٝنارجي وىو منتف فبل إذف للقابض، بالعوض واٞنفروض أّف الشارع دل ٬ن

 ىذا.

 والبّد من التكّلم ُب جهات:

 «ٗ» ُب حرمة التصرؼ ُب اٞنقبوض بالعقد الفاسد وجوازه. قد عرفت أّف الشيخ ذىب إذل اٜنرمة، ولكن السّيد االوذل:
استشكل ُب اٜنرمة ُب صورة علم الدافع بالفساد، وذلك لوجود االذف الضمين ُب التصرؼ، فإّف اٞنالك ُب ضمن ٕنليكو قد 
أذف للقابض ُب التصرؼ، قاؿ ودعوى أّف االذف مقّيد باٞنلكية وىي غًن حاصلة فيكوف االذف أيضاً غًن حاصل، مدفوعة بأّف 

 القيد إ٧ّنا ىو اٞنلكية ُب اعتبار

______________________________ 
 .ٜٜٔ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 .ٗح  ٔ/ كتاب الغصب ب ٖٙٛ: ٕ٘( ورد مضمونو ُب الوسائل ٕ)

 .ٔح  ٖ/ أبواب مكاف اٞنصّلي ب ٕٓٔ: ٘( ورد مضمونو ُب الوسائل ٖ)

 .ٜ٘( حاشية اٞنكاسب )اليزدي(: ٗ)
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و أنشأىا. فيكوف االذف أيضًا حاصبًل. نعم لو كاف مقّيدًا باٞنلكية الشرعية صّح دعوى البائع وىي حاصلة، إذ اٞنفروض أنّ 
عدـ حصولو. فإف قلت دل يصدر من البائع إاّل التمليك وقد صار لغوًا ُنكم الشارع، فأين االذف، قلت: ىذا التمليك لو 

اً إذل صيغة ٢نصوصة واٞنفروض عدمها فهو غًن مؤثّر من حيثيتاف: حيثية االذف وحيثية التمليك، وٞنا كاف التمليك ١نتاجاً شرع
 ىذه اٜنيثية، وأّما االذف فهو غًن مشروط شرعاً بصيغة خاّصة فيكوف مؤثّراً ُب جواز التصرؼ.

ونقوؿ: الظاىر حرمة التصرؼ ُب اٞنقبوض بالعقد الفاسد حّّت ُب صورة العلم، وذلك ألّف اٞنستثىن ُب قولو )عليو السبلـ( ال 
ز ألحد التصرؼ ُب ماؿ غًنه إاّل باذنو إ٧ّنا ىو إذف اٞنالك ُب التصرؼ ُب ملكو ال ُب أمبلؾ الناس، وُب اٞنقاـ إ٧ّنا أذف ٩نو 

ولو تشريعاً، فبل يكوف داخبًل ُب اٞنستثىن، بل يبقى ٓنت اٞنستثىن  -أي القابض -الدافع للقابض ُب التصرؼ ُب ملك نفسو



، نعم لو فرض إذف الدا فع ُب التصرؼ مع عدـ البناء على ملكية القابض دخل ُب اٞنستثىن وكاف حبلاًل ولكّنو منو و٪نـر
 خارج عّما ٥نن فيو ويكوف عارية صحيحة.

وباٛنملة: يعتّب ُب جواز التصرؼ أحد أمرين: إّما ملكية اٞنتصرؼ للماؿ فيكوف تصرفو خارجًا عن مورد الرواية من باب 
 إذف اٞنالك ُب التصرؼ بعنواف أنّو مالك، وكبل األمرين مفقود ُب اٞنقاـ.السالبة بانتفاء اٞنوضوع، وإّما 

أّف حرمة التصرؼ ُب اٞنقبوض بالعقد الفاسد ال ٔنتّص بالعقود اٞنعاوضية اليت يضمن هبا، بل تشمل العقود غًن  اٛنهة الثانية:
ـ الضماف وجواز التصرؼ، فإّف عدـ الضماف فيها من اٞنعاوضية أيضًا كاٟنبة اجملانية اليت ال يضمن هبا، لعدـ اٞنبلزمة بٌن عد

جهة كوف القبض مبنّياً على عدـ الضماف، وجواز التصرؼ مبين على طيب نفس اٞنالك وإذنو ُب التصرؼ ُب مالو، واٞنفروض 
  عليوعدـ ٓنّققهما كما عرفتو ُب اٛنهة االوذل، بل لو كاف االذف أيضاً متحّققاً ودل يكن ٣نضى شرعاً دل يرتّتب 
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 جواز التصرؼ، وٟنذا ال ٩نوز التصرؼ ُب العارية الفاسدة أيضاً مع أّف اٞنالك راٍض بالتصرؼ ُب ملكو.

ُب وجوب الرّد وحرمة االمساؾ وعدمو، فنقوؿ: إّف االمساؾ لو معنياف: فتارًة يكوف ّنعىن منع اٞنالك عن  اٛنهة الثالثة:
التصرؼ ُب مالو فهو من أوضح أفراد الغصب ببل كبلـ، وتارًة يكوف ّنعىن بقائو عنده من دوف مزا٘نة اٞنالك ومنعو عن أخذ 

فاذف ال ٪نـر االمساؾ هبذا اٞنعىن وال ٩نب رّده إذل اٞنالك، غاية األمر مالو والتصرؼ فيو، فهو ليس بتصرؼ ُب ماؿ الغًن، 
 البّد من التخلية بٌن اٞناؿ واٞنالك، وأف ال يزاحم سلطنتو وال ٬ننعو من التصرؼ ُب مالو.

دّؿ الشيخ فتحّصل: أنّو ال دليل على حرمة مطلق امساؾ اٞنقبوض بالعقد الفاسد ووجوب رّده فضبًل عن كونو فوريًا وإف است
ال ٩نوز ألحد أف يتصّرؼ ُب ماؿ »لوجوب الرّد وحرمة االمساؾ أّواًل: بقولو )عّجل اللهو فرجو(  «ٔ» األنصاري )قّدس سرّه(

ال ٪نّل ماؿ امرئ »بعمـو قولو )عليو السبلـ(  -على فرض اٞنناقشة ُب صدؽ التصرؼ على االمساؾ -وثانياً:«. غًنه إاّلباذنو
ولكن قد عرفت عدـ صدؽ التصرؼ ُب ماؿ الغًن على ٠نرد إمساكو ّنعىن بقاء اٞناؿ « طيب نفسو مسلم ألخيو إاّلعن

عنده، فإّف ذلك نظًن مّس ماؿ الغًن والنظر إليو، فبل يتّم االستدالؿ بالرواية االوذل، كما ال يتّم االستدالؿ بالرواية الثانية، 
األعياف يكوف باعتبار الفعل اٞنناسب ٟنا باختبلؼ اٞنوارد ال باعتبار ٗنيع ألّف إسناد اٜنّلية أو اٜنرمة إذل اٞناؿ وغًنه من 

يكوف اٞنقّدر النكاح ال النظر واللمس وسائر األفعاؿ، وُب قولو  «ٕ» «ُحرَِّمْت َعَلْيُكْم أُمهَهاُتُكمْ »  األفعاؿ، ففي قولو سبحانو
 ُحرَِّمْت َعَلْيُكْم اْلَمْيَتةُ »  سبحانو

______________________________ 
 .ٜٜٔ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)



 .ٖٕ: ٗ( النساء ٕ)
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ـُ   يراد حرمة األكل ال سائر االستعماالت، واٞنناسب ُب اٞنقاـ تقدير األكل باٞنعىن الذي بّيناه ُب قولو تعاذل: «ٔ» «َوالده
أو ٗنيع التصرفات واالنتفاعات ال مطلق األفعاؿ الشامل للنظر واللمس و٥نو٨نا  «ٕ» «اَلتَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَػْيَنُكْم بِاْلَباِطلِ »

 حّّت ٪نتاج ُب إخراجها إذل دعوى التخصيص بالسًنة أو غًنىا، ىذا.

 «على اليد ما أخذت حّّت تؤّديو»وقد يستدّؿ على وجوب رّد اٞنقبوض بالعقد الفاسد فورًا وحرمة إمساكو بالنبوي اٞنعروؼ 
 وا ُب تقريب االستدالؿ بو وجهٌن:وذكر  «ٖ»

وإف كانت دالّة على « على اليد ما أخذت حّّت تؤّديو»من أّف قاعدة  «ٗ» ما ذكره شيخنا االستاذ )قّدس سرّه( األّوؿ:
 اٜنكم الوضعي بالداللة اٞنطابقية ويثبت الضماف على القابض، إاّلأّّنا تدّؿ بااللتزاـ على اٜنكم التكليفي وىو وجوب الردّ 
ألنّو ال أثر للضماف إاّلوجوب رّد العٌن ما دامت باقية ورّد اٞنثل أو القيمة لو كانت تالفة، فأثر الضماف وكونو على العهدة ىو 

 لزـو الرّد فيجب ّنقتضى القاعدة.

اؿ وعدـ وفيو: أّف أثر استقرار الضماف ال ينحصر ُب وجوب الرّد، إذ يكفي من حيث األثر لزـو التخلية بٌن اٞنالك واٞن
 مزا٘نتو.

شامل « على اليد ما أخذت حّّت تؤّديو»من أّف قولو )صّلى اللهو عليو وآلو(  «٘» ما ذكره احملّقق االيرواين )قّدس سرّه( الثاين:
  للحكم الوضعي والتكليفي أي عليها الضماف والرّد، فيدّؿ باٞنطابقة على كبل اٜنكمٌن الوضعي والتكليفي المكاف استعماؿ

______________________________ 
 .ٖ: ٘( اٞنائدة ٔ)

 .ٜٕ: ٗ( النساء ٕ)

 .ٕٔح  ٔ/ كتاب الوديعة ب ٛ: ٗٔ( اٞنستدرؾ ٖ)

 .ٕٗٚ: ٔ( منية الطالب ٗ)

 .ٕٗٔ: ٕ( حاشية اٞنكاسب )االيرواين( ٘)
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 فيما يعّمهما.« على»لفظ 

تقتضي « على اليد»يلـز أف ٩نمع بٌن التقدير وعدمو، ألّف إرادة اٜنكم الوضعي من لفظ وفيو: أنّو مردود بأمرين: األّوؿ أنّو 
اٞنوصولة، وإرادة اٜنكم التكليفي تقتضي تقدير فعل  « ما»عدـ التقدير لصّحة إسناده إذل اٞنوضوع اٝنارجي اٞنراد من كلمة 

ٛنمع بٌن التقدير وعدمو ١ناؿ فبل ٬نكن اٛنمع بٌن كالرّد مثبًل لعدـ صحة إسناده إذل نفس اٞنوضوع اٝنارجي، وحيث إف ا
 إرادة اٜنكمٌن.

بنفسو وإاّل   ء ال يغٍّن  الثاين: أنو لو كاف اٞنراد اٜنكم التكليفي تصًن العبارة من قبيل توضيح الواضحات، ألف وجوب الشي
، نظًن أف يقاؿ: ٩نب عليك الصبلة يكوف اٞنعىن ىكذا: على اليد رّد ما أخذت حّت ترّده، وىو توضيح للواضح ويكوف لغواً 

إذل أف تصّلي، فانو من اللغو كما ىو ظاىر، فالغاية اٞنذكورة ُب اٜنديث حيث إّّنا ال تناسب اٜنكم التكليفي، فاٞنتعٌّن إرادة 
ل أنو اٜنكم الوضعي فقط فبل داللة ُب اٜنديث على وجوب الرّد ال مطابقة وال بااللتزاـ، مع ما فيو من ضعف السند. فتحصّ 

 ال دليل على وجوب رّد اٞنقبوض بالعقد الفاسد أصبًل.

ُب اٞنقاـ  «ٔ» أّف مؤونة الرّد على تقدير وجوبو على اٞنالك أو القابض، فقد فّصل شيخنا االستاذ )قّدس سرّه( اٛنهة الرابعة:
ي جعل ضرريًا ُب طبعو غًن مرفوع تفصيبًل وىو أّف الرّد لو كاف مقتضيًا ٞنؤونة ُب طبعو فهو على القابض، ألف اٜنكم الذ

ُنديث ال ضرر، وىذا ِنبلؼ ما إذا كاف الرّد ١نتاجًا إذل مؤونة أكثر ٣نّا يقتضيو طبع رّد ماؿ الغًن، فانو ّنا أنو ضرر عرضي 
 فًنفع ُنديث ال ضرر.

يع أفراده أو غالبها ضررياً، وفيو: أف حكومة ال ضرر إ٧نا تنقطع بالنسبة إذل مورد يكوف بطبعو مقتضيًا للضرر ُنيث يكوف ٗن
  وىذا ِنبلؼ ما إذا كاف بعض

______________________________ 
 .ٕٙٚ: ٔ( منية الطالب ٔ)

 ٕٗ٘، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

األفراد ضرريًا دوف البعض، فحينئذ ال مانع من حكومة ال ضرر ورفع اٜنكم عن ىذا اٞنورد كما ُب اٞنقاـ، ألف رّد اٞنقبوض 
الفاسد ال يكوف ضرريًا بطبعو لعدـ توقّفو ُب غالب أفراده على صرؼ اٞنؤونة كما ُب رّد الكتاب أو اٝناًب و٥نو٨نا بالعقد 

فليس وجوب الرّد من األحكاـ اٞنبتنية على الضرر حّت ال يرتفع ُنديث ال ضرر فلو ٓنقق ُب فرد ضرر ولو بأدىن مراتب القّلة 



عو، فبل فرؽ بٌن الضرر القليل والكثًن ُب اٞنرفوعية. فالصحيح أّف مؤونة الرّد على فحديث ال ضرر يصًن حاكمًا عليو فًنف
 اٞنالك مطلقاً.

أّف ما ذكرناه من عدـ وجوب الرّد وكفاية التخلية بٌن اٞنالك ومالو إ٧نا ىو فيما إذا كاف ُب بلد اٞنعاوضة ال  اٛنهة اٝنامسة:
ُب بلد اٞنعاوضة ال ٩نب على القابض إاّلالتخلية بينهما، وىكذا إذا انتقبل معاً  مطلقًا وتفصيل ذلك: أف اٞناؿ واٞنالك لو كانا

إذل بلد آخر كما إذا سافر اٞنالك والقابض مع اٞناؿ إذل بلد واحد، وأّما لو خرجا عن بلد العقد وذىب كل منهما إذل مكاف 
ع، ألنو البّد من رّد سلطنة اٞنالك على مالو ُب بلد فلو طالب اٞنالك اسرتداد مالو ُب غًن بلد البيع فاّف للمشرتي أف ٬نتن

اٞنعاملة، وأّما لو خرج اٞنالك فليس لو اٞنطالبة برّد اٞناؿ إذل غًن بلد العقد كما ىو واضح، نعم لو كاف اٞنالك ُب بلد اٞنعاوضة 
ك ويصرؼ مؤونتو من كيسو وإاّل وقد أخرج القابض اٞناؿ إذل بلد آخر ففي ىذه الصورة ٩نب على القابض رّد اٞناؿ إذل اٞنال

 يكوف ضرراً على اٞنالك.

  األمر الثالث

  لو كانت للمقبوض بالعقد الفاسد منافع قد استوفاىا اٞنشرتي فهل يكوف

 ٕ٘٘، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

من أنو ُنكم اٞنغصوب االٗناع عليو،  «ٔ» ضامنًا ٟنا أـ ال؟ ظاىر اٞنشهور ىو الضماف، بل ظاىر احملكي عن السرائر
ّنعىن أّف من ضمن شيئاً  «ٖ» «اٝنراج بالضماف»فنفى الضماف مستداًل بالنبوي اٞنرسل  «ٕ» وخالف ُب ذلك ُب الوسيلة

 فخراجو ومنافعو لو ىذا.

الرواية اٞنرسلة، وإف قاـ  ولكّنو البّد من مبلحظة دليل الضماف فإف دل يكن عليو دليل كفى ُب نفيو األصل وال ٥نتاج إذل ىذه
 عليو الدليل البّد من البحث عن وجود ما يعارضو وعدمو، فنقوؿ قد استدّؿ على الضماف بوجوه:

مضافًا إذل ما  -فإّف اٞننافع تقع ٓنت اليد كاألعياف. وفيو: «ٗ» «على اليد ما أخذت حّّت تؤّديو»منها: النبوي اٞنعروؼ 
أّف داللتو غًن تاّمة، ألّف مقتضى ذيلو اختصاصو باألعياف، حيث إنّو ظاىر ُب أداء نفس  -ذكرناه مراراً من أّف سنده ضعيف

 اٞنأخوذ، واٞننافع غًن قابلة لؤلداء بنفسها.

. وفيو: أّف غاية ما يدّؿ عليو حرمة إتبلفو تكليفاً، وأّما الضماف «٘»  كحرمة دموومنها: ما ورد ُب احرتاـ ماؿ اٞنسلم وأنّو  
 على فرض استيفاء اٞننافع فغًن مستفاد منو.



______________________________ 
(ٔ) 

 .ٕ٘ٛ: ٕالسرائر 

 .ٕ٘٘( الوسيلة: ٕ)

 .ٖح  ٚ/ كتاب التجارة ب ٕٖٓ: ٖٔ( اٞنستدرؾ ٖ)

 .ٕٔح  ٔالوديعة ب  / كتابٛ: ٗٔ( اٞنستدرؾ ٗ)

 .ٖٕٛ( تقّدـ ٔنر٩نو ُب الصفحة ٘)

 ٕٙ٘، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

وفيو: إّف اٞنراد حرمة التصّرؼ تكليفًا من  «ٔ» «ال ٪نّل ماؿ امرئ مسلم ألخيو إاّلبطيب نفسو»ومنها: قولو )عليو السبلـ( 
 ف.دوف الرضا وأّما الضماف فبل يدّؿ عليو، فهذه الوجوه غًن مفيدة للضما

واٞنهّم ُب اٞنقاـ أمراف: األّوؿ: ما ذكرناه سابقًا من السًنة العقبلئية حيث إّّنم يروف مستوُب اٞننافع ضامنًا ودل يردع عنها 
الشارع فتكوف دليبًل على الضماف ُب اٞنقاـ. والثاين: القاعدة اٞنستفادة من عّدة من موارد الضماف وىي من أتلف ماؿ الغًن 

وال ريب أّف  «ٕ»  عبارة الفقهاء ال أّّنا رواية ُب نفسها كما ذىب إليو السّيد )قّدس سرّه( ُب حاشيتوفهو لو ضامن، وىي 
 االتبلؼ يعّم ما كاف باالستيفاء أو بغًنه.

فتحّصل: أّف ما استوفاه اٞنشرتي من منافع اٞنقبوض بالعقد الفاسد تكوف مضمونة عليو ٟنذين الدليلٌن، وال يعارضهما ما 
ـّ  «ٖ» «اٝنراج بالضماف»بو ُب الوسيلة على عدـ الضماف من النبوي اٞنعروؼ استدؿ  ألنّو مع عدـ ٕناميتو سندًا غًن تا

 الداللة فاف احملتمل فيو وجوه:

ما يقابل اٞنقاٚنة دوف مطلق اٞننافع وعليو يكوف معىن اٜنديث إف كل من يضمن األرض « اٝنراج»أف يكوف اٞنراد من  األوؿ:
يتقّبلها من السلطاف فخراجو عليو دوف غًنه، فإذا تقّبل شخص أرضًا يكوف ىو اٞنطالب ِنراجها وإف انتفع هبا اٝنراجية و 

 شخص آخر.

 وىذا االحتماؿ وإف دل نره ُب كلمات الفقهاء لكنو أظهر احملتمبلت، ومعو يكوف اٜنديث اٞنزبور أجنبياً عن اٞنقاـ.



مطلق الضماف، سواء كاف اختياريًا مرتتّبًا على العقود « الضماف»اٞننافع ومن  مطلق« اٝنراج»أف يكوف اٞنراد من  الثاين:
  الصحيحة أو الفاسدة، أو غًن اختياري كالضماف اٞنرتّتب على الغصب، وىذا اٞنعىن ينطبق على مسلك أيب

______________________________ 
 يسًن(.)باختبلؼ  ٔح  ٖ/ أبواب مكاف اٞنصّلي ب ٕٓٔ: ٘( الوسائل ٔ)

 .ٜٗ( حاشية اٞنكاسب )اليزدي(: ٕ)

 ( تقّدـ ُب الصفحة السابقة.ٖ)

 ٕٚ٘، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

 حيث قاؿ: إّف كل من يضمن مااًل ولو غصباً فاٞننافع لو، ولكنو مقطوع العدـ وغًن مراد لصاحب الوسيلة. «ٔ» حنيفة

ىو خصوص الضماف االختياري اٞنرتّتب على « الضماف»مطلق اٞننافع إاّلأف اٞنراد من « اٝنراج»أف يكوف اٞنراد من  الثالث:
العقود الصحيحة، فيكوف اٞنعىن أّف من يضمن شيئاً بعقد صحيح ٬نلك منافعها بالتبع. فنحن أيضاً نقبل ذلك ولكن اٞنفروض 

 وف ٣نضًى للشارع.أف الضماف ُب اٞنقبوض بالعقد الفاسد ال يك

مطلق الضماف االختياري ولو كاف فاسدًا ودل « الضماف»مطلق اٞننافع ولكن اٞنراد من « اٝنراج»أف يكوف اٞنراد من  الرابع:
٬نضو الشارع. فهذا اٞنعىن يصّح دليبًل لصاحب الوسيلة ُب اٞنقاـ، إاّلأنو مضافًا إذل احتياجو إذل القرينة من بٌن اٞنعاين وىي 

، يستلـز أف تكوف منافع العٌن للمشرتي ُنيث يضمنها لو كل من استوفاىا ولو كاف ىو اٞنالك أو األجنيب الثالث، معدومة
 وال يلتـز أحد هبذا حّت أبو حنيفة.

 فالصحيح ىو اٞنعىن األوؿ، ومع التنّزؿ عنو يرجع إذل اٞنعىن الثالث، ىذا كّلو ُب اٞننافع اٞنستوفاة.

اٞنشرتي فهل تكوف مضمونة عليو أـ ال؟ وىذا بعد البناء على ضماف اٞننافع اٞنستوفاة، ألنّا لو بنينا على وأّما اليت دل يستوفها 
 عدـ الضماف فيها فبل ٩نري البحث عنو ُب اٞننافع غًن اٞنستوفاة النتفاء الضماف فيها بطريق أوذل.

ـز بعدـ الضماف فيها أّواًل ٍب ذىب إذل التوقف ٍب مشّوشة ُب اٞنقاـ حيث الت «ٕ» وال ٫نفى أّف كلمات الشيخ )قّدس سرّه(
 قّوى الضماف. ولكن األقواؿ ُب اٞنسألة

______________________________ 
 .ٖٔٗ: ٘، اٞنغين البن قدامة ٘ٗٔ: ٚ، بدائع الصنائع ٛٚ: ٔٔ( اٞنبسوط ٔ)



 وما بعدىا. ٕٗٓ: ٖ( اٞنكاسب ٕ)

 ٕٛ٘، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

ماف مطلقًا والقوؿ بعدمو كذلك، والتفصيل بٌن علم البائع بفساد العقد وعدمو. وال إشكاؿ أنّو بعد ثبلثة: القوؿ بالض
االلتزاـ بالضماف ُب اٞننافع اٞنستوفاة على ٥نو االطبلؽ ال وجو ٟنذا التفصيل ُب غًن اٞنستوفاة، ألف منشأ ىذا التفصيل ىو 

سّلط القابض على مالو وأذف لو ُب التصرؼ فيو فينبغي أف ال يكوف  توىم أّف اٞنالك مع فرض علمو بفساد العقد ىو بنفسو
حيث قلنا  -القابض ُب ىذا الفرض ضامناً، وىذا الوجو جاٍر ُب اٞننافع اٞنستوفاة أيضاً. ولكن بعد رّد ىذا التوىم فيما سبق

البائع، وحيث دل ٪نصل لو اٞنلكية  بأّف إذف اٞنالك كاف مشروطًا ُنصوؿ اٞنلكية للمشرتي وأنو يتصرؼ ُب ماؿ نفسو ال ماؿ
فبل ٠ناؿ للتفصيل بٌن صورٌب علم البائع وجهلو ُب اٞنقاـ كما دل نفّصل بينهما  -شرعاً فيحـر التصرؼ لو لعدـ بقاء االذف فيو

نو يرجع ُب الواقع ُب ضماف اٞننافع اٞنستوفاة. وأّما التوقف مطلقًا أو ُب صورة علم البائع بالفساد فبل يعّد قواًل ُب اٞنسألة، أل
إذل اٛنهل باٜنكم وال ينبغي عّد اٛنهل ُنكم اٞنسألة أحد األقواؿ فيها، فتكوف اٞنسألة ُب اٜنقيقة ذات قولٌن: القوؿ 

 بالضماف مطلقاً والقوؿ بعدمو كذلك.

الغاصب للعٌن  والبّد قبل الورود ُب البحث من التكّلم ُب اٞننافع غًن اٞنستوفاة للمغصوب فنقوؿ: ال إشكاؿ ُب ضماف
واٞننافع اليت قد استوفاه منها، وأّما اٞننافع غًن اٞنستوفاة منها فتارة تكوف العٌن معّدًة الستيفاء تلك اٞننافع ُنيث لوال الغصب  
كاف اٞنالك يستوفيها، واخرى دل تكن معّدًة لو وإف كانت قابلًة لبلستيفاء ّنعىن أف اٞنالك أيضًا دل يكن يستوفيها لوال 

 ب كما إذا فرضنا أف اٞنالك من األغنياء ٬نلك أعياناً كثًنة ال ينتفع منها ُب ٗنيع األزماف مع شأنية االنتفاع فيها.الغص

ففي الصورة االوذل يكوف الغاصب ضامنًا للمنفعة وإف دل يستوفها، ألنو حاؿ بٌن اٞنالك وبٌن اٞننافع، فيكوف متلفًا ٟنا على 
  يضمن اجرة سكىن الدار. وأّما ُب الصورة الثانية فبل ضماف، ألف تلف ىذه اٞننفعة ليس اٞنالك، كما لو غصب داراً فانو

 ٜٕ٘، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

مستنداً إذل منع الغاصب بل إ٧نا يكوف لعدـ اٞنقتضي، ألف اٞنالك لو كاف مسّلطاً على مالو دل يستوؼ ىذه اٞننافع أيضاً، فلو 
عليو فبلبّد من التفصيل ُب الغصب ُب اٞننافع غًن اٞنستوفاة بٌن ما تكوف العٌن معّدًة اّدعى ضماف مثل ىذه اٞننفعة يضحك 

 الستيفاء اٞننفعة منها، وما دل تكن كذلك.

وأّما ُب اٞنقبوض بالعقد الفاسد بالنسبة إذل اٞننافع اليت دل تكن العٌن معّدة الستيفائها فبل ضماف، ألنو دل يستوفها اٞنشرتي ودل 
يتمسك للضماف بقاعدة االتبلؼ، وإذا دل تكن ىذه اٞننافع مضمونة ُب الغصب فبل تضمن ُب اٞنقبوض بالعقد  يتلفها حّت

الفاسد بطريق أوذل. وأما اٞننافع اليت تكوف العٌن معّدة الستيفائها فأيضاً ال ضماف على القابض فيها، ألف عمدة الدليل على 



من أتلف والسًنة القائمة على ضماف مستوُب اٞننافع من ماؿ الغًن و٨نا ال ضماف اٞننافع اٞنستوفاة كما ذكرنا ىي قاعدة 
٩نرياف ُب اٞنقاـ، ألف اٞنفروض عدـ إتبلفو، وعدـ منعو للمالك من التصرؼ ُب مالو لو أراد، وعدـ استيفائو اٞننافع حّت يقاؿ 

جملرد تلف اٞننفعة ٓنت يد القابض من دوف  بأّف االستيفاء ُنكم االتبلؼ، كما أّف السًنة أيضًا غًن جارية على الضماف
 استناد إليو، فمجرد البقاء عنده مع التخلية بٌن اٞنالك واٞناؿ ال يوجب الضماف، ىذا.

 وقد استدؿ للضماف ُب اٞننافع غًن اٞنستوفاة بامور:

 ويرّده أمراف: «ٔ» «على اليد ما أخذت حّت تؤّديو»النبوي اٞنعروؼ  منها:

من أّف متعّلق األخذ البّد وأف يكوف من األعياف اٝنارجية وأّما اٞننافع فهي غًن قابلة  «ٕ» يخ )قّدس سرّه(األوؿ ما ذكره الش
  لؤلخذ. الثاين: ما ذكرناه من أفّ 

______________________________ 
 .ٕ٘٘( مّر ٔنر٩نو ُب الصفحة ٔ)

 .ٕٗٓ: ٖ( اٞنكاسب ٕ)
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وأف يكوف قاببًل للرّد واألداء، واٞننافع ليست كذلك ألّنا قبل االستيفاء ال تكوف ٓنت اليد وبعده تنعدـ وليست اٞنأخوذ البّد 
 ّنوجودة.

وفيو: أّف مفاده إّما يكوف عدـ حّل أكل أمواؿ  «ٔ» «ال ٪نّل ماؿ امرئ مسلم إاّلبطيب نفسو»قولو )عليو السبلـ(  ومنها:
أو يكوف عدـ حل التصرؼ كقولو )عليو السبلـ(  «ٕ» «اَل تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَػْيَنُكْم بِاْلَباِطلِ »  الغًن ّنعىن ٕنّلكها كقولو تعاذل

وُب اٞنقاـ ال تصرؼ ُب اٞننافع، ومع التنّزؿ عن ذلك يكوف  «ٖ» «ال ٩نوز ألحد أف يتصرؼ ُب ماؿ غًنه إاّلباذف صاحبو»
 مفاده اٜنرمة التكليفية وال ربط لو باٜنكم الوضعي حّت يثبت الضماف.

وقد ذكرنا أّف دليل االحرتاـ ال يدّؿ على أزيد من حرمة التصرؼ  «ٗ» «حرمة مالو كحرمة دمو»قولو )عليو السبلـ(  ومنها:
وغًنه على الضماف وفيو:  «٘» وأّما الضماف فبل، فلم يبق ُب اٞنقاـ إاّلاالٗناع اٞننقوؿ ُب السرائر ُب ماؿ الغًن بغًن رضاه،

مضافًا إذل أنو اٗناع منقوؿ وليس ُنجة، أّف اٞننقوؿ ىو االتفاؽ على أّف اٞنقبوض بالعقد الفاسد يكوف ُب حكم اٞنغصوب، 
ا كاٞنغصوب ال بقية األحكاـ، لوضوح أنو ليس ّننزلة اٞنغصوب ُب ٗنيع والظاىر أّف مورد االتفاؽ ىو وجوب رّد العٌن وضماّن

 األحكاـ، فبل داللة فيو أيضاً على ضماف اٞننافع.



 فتحّصل: أنّو ال دليل على ضماف اٞننافع غًن اٞنستوفاة ُب اٞنقاـ.

  األمر الرابع

______________________________ 
 )باختبلؼ يسًن(. ٔح  ٖاٞنصّلي ب / أبواب مكاف ٕٓٔ: ٘( الوسائل ٔ)

 .ٜٕ: ٗ( النساء ٕ)

 .ٜٕٗ( مّر ٔنر٩نو ُب الصفحة ٖ)

 .ٙح  ٖٛٔ/ أبواب أحكاـ العشرة ب ٖٛٔ: ٜ( اٞنستدرؾ ٗ)

 .ٕ٘٘( تقّدـ ُب الصفحة ٘)
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حيث إنّو التـز َنواز رّد  «ٔ»  ٢نالف إاّل االسكاُبأنّو لو كاف اٞنبيع التالف مثليًا ٩نب رّد مثلو باالتفاؽ، وليس ُب اٞنسألة 
القيمة مطلقًا على ظاىر ما حكاه الشيخ )قّدس سرّه( عنو. والكبلـ ُب اٞنقاـ تارة يقع ُب الكّبى وأنّو ىل يدّؿ دليل على 

 ضماف اٞنثلي باٞنثل أـ ال، واخرى ُب الصغرى وأّف اٞنثلي ماذا؟

 ء منها للداللة عليو. لى اثبات ضماف اٞنثلي باٞنثل بوجوه ال ينهض شيفقد استدّؿ ع أّما اٞنقاـ األّوؿ:

رواية على اليد. ولكّنها مضافاً إذل ضعف السند وأّّنا غًن ٠نبورة بعمل اٞنشهور ال تتّم داللتها ُب اٞنقاـ فإّّنا تدّؿ على  منها:
 أصل الضماف، وأّما الضماف باٞنثل فبل.

ولكّنهما أيضًا ال يداّلف « ال ٪نّل ماؿ امرئ مسلم إاّلبطيب نفسو»أو « مة مالو كحرمة دموحر »قولو )عليو السبلـ(  ومنها:
 على أزيد من عدـ جواز التصرؼ ُب ماؿ الغًن، وأّما الضماف باٞنثل فبل يستفاد منهما.

على الضماف باٞنثل كما وىي أيضاً ال تدّؿ « من أتلف ماؿ الغًن فهو لو ضامن»القاعدة اٞنستفادة من الروايات وىي  ومنها:
 «ٕ» ال تدّؿ عليو نفس الروايات اٞنتفّرقة ُب موارد الضمانات بطريق أوذل. نعم ذكر ُب بعض النصوص كقضية األمة اٞنسروقة

 رّد القيمة ُب القيمي، وأّما الضماف باٞنثل فبل.



. وفيو: أّف ىذه اآلية إف خّصصناىا «ٖ» «ِل َما اْعَتَدى َعَلْيُكمْ َفَمْن اْعَتَدى َعَلْيُكْم فَاْعَتُدوا َعَلْيِو ّنِثْ »  قولو تعاذل ومنها:
  ّنسألة قتاؿ اٞنشركٌن ُب أشهر اٜنـر

______________________________ 
 .ٗٛ، اٞنسألة ٜٙ: ٙ( حكاه عنو العبّلمة ُب ٢نتلف الشيعة ٔ)

 .ٖح  ٛٛ/ أبواب أحكاـ العبيد واإلماء ب ٕٗٓ: ٕٔ( الوسائل ٕ)

 .ٜٗٔ: ٕالبقرة ( ٖ)
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فهي أجنبية عن مقامنا، وإف قلنا بأّّنا قاعدة كّلية فبلبّد من اختصاصها ّنورد االعتداء فقط، ّنعىن أنّو لو ضربو أو شتمو 
 شخص فهو يعتدي ّنثلو فبل داللة فيها على ضماف اٞنثلي باٞنثل مطلقاً.

ٞنثلي والقيمة ُب القيمي. وفيو: منع خصوصًا مع اختبلؼ األصحاب ُب تعيٌن اٞنثلي اإلٗناع على ضماف اٞنثل ُب ا ومنها:
والقيمي، ولو تنزّلنا واقتصرنا ُب مورده على القدر اٞنتيّقن فليس إٗناعًا تعّبدياً، للظّن القوي باستناد اجملمعٌن إذل الوجوه 

 السابقة.

دليبًل ُب اٞنقاـ. والعمدة ُب الدليل ىو السًنة العقبلئية على أّف من أتلف شيئاً فتحّصل: أّف شيئاً من الوجوه اٞنذكورة ال يصلح 
من أمواؿ الغًن يلـز عليو أداء مثلو، ولعّلو دل يتعّرض ُب النصوص لضماف اٞنثل إيكااًل إذل االرتكاز العقبلئي وأّف ىذا ٣نّا 

 ـ أداء مثلو للسًنة العقبلئية كما ذكرنا.يفهمو كّل أحد، فلو تلف اٞنبيع بالعقد الفاسد وكاف مثلّياً لز 

وأّف اٞنثلي ما ىو، فقد عّرفوه بتعاريف ذىب اٞنشهور إذل أّف اٞنثلي عبارة عّما يتساوى أجزاؤه من  وأّما الكبلـ ُب اٞنقاـ الثاين:
اد وإ٧ّنا عّّب باألجزاء من حيث القيمة، وبعضهم عّرفو بأنّو عبارة عّما يكوف فيو السلم وغًن ذلك، واٞنراد باألجزاء ىو األفر 

جهة فرض ٗنيع أفراد ىذه الطبيعة شيئًا واحدًا فيكوف كّل فرد باالضافة إليو جزءاً. وأّما اٞنراد بالتساوي ُنسب القيمة فقد 
ء نصف قيمة اجملموع  ّنساواة نسبة قيمة كّل بعضٌن لنسبة كّمهما، بأف يسوى نصف الشي «ٔ» فّسره الشيخ )قّدس سرّه(

ء ثلث قيمة اجملموع وىكذا، وقد قّرر الشيخ )ر٘نو اللهو( ُب ىذا التفسًن األجزاء على ظاىره. وفيو: أنّو ال إشكاؿ  الشيوثلث 
  ُب تأثًن الكّم ُب القيمة، ّنعىن

______________________________ 
 .ٕٓٔ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)
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رخص منو ُب الكم الصغًن، فإّف اٞنّن من اٜننطة إذا قّوـ بسّت دراىم فاٜنّقة منها ال تقّوـ ء ُب الكّم الكبًن يباع أ أّف الشي
 بدرىم واحد، بل بأكثر من درىم مع أّّنا سدس اٞنّن.

فالصحيح ما ذكرناه من إرادة األفراد من األجزاء وأّف اٞنراد من التساوي تساوي األفراد من حيث القيمة، مثبًل اٜننطة إذا كاف 
اٞنّن منها بدرىم فاٞنّن اآلخر منها يقّوـ بدرىم، ِنبلؼ القيمي فاف أفراده ٢نتلفة القيمة، وتوضيح ذلك: أّف الصفات تارة 
تكوف من قبيل اٝنصوصيات الشخصية اليت ال دخل ٟنا ُب القيمة وُب رغبات الناس فهي خارجة عن اٞنقاـ وال تعتّب ُب 

ف مضمونة مع التلف فلو تلفت العٌن وفرض امكاف إعادهتا دل ٩نب رّدىا نعم ٩نب تشخيص اٞنثلي عن القيمي وٟنذا ال تكو 
رّدىا ما دامت موجودة، وأّما الصفات اليت ٫نتلف هبا الرغبات والقيم فهي تارة تكوف شائعة ُب أفراد تلك الطبيعة كاٜننطة 

 الطرؼ اآلخر فيكوف االرز مثلياً، وىكذا واالرز من أرض واحدة فاف ارز كل واحد من أطراؼ ىذه األرض مساٍو لبُلرز ُب
اٜننطة، ومن اٞنثليات ٗنيع ما ٫نرج من اٞنكائن من األواين واألقمشة وغًن٨نا. وما قيل من أّف الثوب من القيميات إ٧نا عين بو 

لكّنو دل يكن بشائع  الثوب اٞنخيط اٞننسوج باليد ال األقمشة اٛنديدة غًن اٞنخيطة. وأّما لو كاف الوصف ٣نّا ٔنتلف بو القيم
ُب ٗنيع أفراد ىذه الطبيعة بل كاف موجودًا ُب الفرد اٝناص دوف الفرد اآلخر فهو يعّد من القيمّيات كمقدار ّ٘نصة من 
الفًنوزج لو خصوصيات تزيد هبا القيمة وليست ُب غًن ىذا الفرد، فرّنا يكوف مقدار العدسة منو دينارًا والعدسة االخرى منو 

 ا من القيميات دوف اٞنثليات.دينارين فهذ

ء من اٞنثلي  ء من القيميات أو اٞنثليات فبلبّد من أداء اٞنثل أو القيمة، وأّما لو شككنا ُب كوف الشي ٍب إنو لو أحرزنا كوف شي
 أو القيمي فماذا يقتضيو األصل، ىل الواجب أداء القيمة أو اٞنرجع ٔنيًن الضامن أو ٔنيًن اٞنالك أو غًن٨نا؟ وجوه.
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أّما القوؿ بوجوب أداء القيمة فهو يكوف مبنّياً على كوف اٞنقاـ من باب األقل واألكثر، ألف األمر يدور بٌن كوف الواجب أداء 
ب رعاية اٞنالية فقط أو ىي مع اٝنصوصيات اٞنثلية، فالقدر اٞنتيقن ىو األقل وىو أداء اٞنالية والزائد على ذلك ١نل للّباءة فيج

 القيمة فقط.

وفيو: انّو لو كانت القيمة اٞنعتّبة ُب ضماف القيميات عبارة عن اٞنالية اٞنشرتكة بٌن ٗنيع األشياء لكاف ٞنا ذكره ٠ناؿ، ولكنو 
ليس كذلك ألف اٞنراد من القيمة ىو خصوص النقدين ألّنما متمّحضاف ُب اٞنالية وسائر األشياء يقّوـ هبما فاذا كاف كذلك 

ور أمر تكليفو بٌن أداء القيمة أي النقدين وأداء اٞنثل أي اٞنالية مع الصفات اٞنثلية، فدوراف األمر بٌن اٞنتباينٌن ال األقل فيد
 واألكثر.



وأّما القوؿ بتخيًن الضامن فمتوقف على كوف اٞنقاـ من قبيل اٞنتباينٌن وقياـ االٗناع أو قاعدة ال ضرر على عدـ وجوب 
ُب اٞناليات فبل ٩نب عليو أداء اٞنثل والقيمة معاً، فبل ١نالة تصل النوبة إذل اٞنوافقة االحتمالية وىو أداء أحد٨نا اٞنوافقة القطعية 

 فينتج التخيًن ُب مقاـ الرّد، فمدرؾ التخيًن إّما االٗناع أو قاعدة ال ضرر.

اٞنتباينٌن، فإّف االشتغاؿ اليقيين يقتضي الفراغ وأّما مدرؾ ٔنيًن اٞنالك فهو عبارة عن قاعدة االشتغاؿ، مع دوراف األمر بٌن 
 اليقيين وىو ٪نصل بدفع ما ٫نتاره اٞنالك ويرضاه.

ويرد على القولٌن معاً: أّف االٗناع أو ال ضرر أو قاعدة االشتغاؿ ال ينحصر أثرىا ُب التخيًن، بل ٬نكن أف يرجع إذل القرعة 
رية فبل وجو للتخيًن ٟنما، كما ال وجو لبللتزاـ برّد القيمة من جهة دوراف فاّنا لكل أمر مشكل، أو يرجع إذل اٞنصاٜنة القه

األمر بٌن األقل واألكثر، بل ٬نكن القوؿ بضماف اٞنثل لوجهٌن: األوؿ رواية على اليد بناًء على صحتها. والثاين: السًنة 
  توذل عليها الضامن إاّلفيما قاـ الدليل على عدـالعقبلئية ُب االستيبلء على ماؿ الغًن فإّّنما يقتضياف رّد األوصاؼ اليت اس
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 وجوب رّدىا وىو ما ثبت كونو قيمياً، فما دل يثبت ذلك ٩نب رّد األوصاؼ بأداء اٞنثل.

ة الضامن مرّدداً وباٛنملة: القوؿ بتخيًن اٞنالك أو الضامن مبين على كوف اٞنقاـ من قبيل اٞنتباينٌن، بأف يكوف ما استقّر ُب ذمّ 
بٌن اٞنثل والقيمة، وليس كذلك، فإّف اٞنستقّر ُب ذّمة الضامن ىو نفس العٌن ّنا ٟنا من اٞنالية واألوصاؼ النوعية والشخصية، 
فإف أمكن رّدىا برّد العٌن وجب وإاّل فيجب رّد األوصاؼ النوعية إاّلفيما احرز عدـ وجوبو فيجب رّد اٞنالية فقط بدفع 

 لو تنزّلنا عن ذلك فاٞنرجع ىو القرعة، فإّّنا لكّل أمر مشكل، وال وجو للتخيًنين.القيمة. و 

ٍب إنّو لو نزلت قيمة التالف اٞنثلي يـو الرّد فالظاىر أنو ٩نب رّد اٞنثل دوف القيمة، ألف حالو حاؿ العٌن إذا كانت باقية 
غًن واجب على الضامن ألنو ضامن للمثل وال ربط لنقصاف وتنزّلت قيمتها السوقية، فبل إشكاؿ ُب أّف رّد الزائد عن اٞنثل 

كتبت إذل أيب اٜنسن »القيمة ُب السوؽ بو، ويؤيّده ما عن ١نمد بن اٜنسن الصّفار عن ١نمد بن عيسى عن يونس قاؿ 
على( من الرضا )عليو السبلـ( أنو كاف رل على رجل )عشرة( دراىم وأّف السلطاف أسقط تلك الدراىم وجاء بدراىم أغلى )أ

ء رل عليو، االوذل اليت أسقطها السلطاف، أو الدراىم اليت أجازىا السلطاف؟  تلك الدراىم االوذل وٟنا اليـو وضيعة، فأي شي
فإّف اإلماـ )عليو السبلـ( حكم بأّف لو الدراىم االوذل مع فرض تنّزؿ  «ٔ» «فكتب )عليو السبلـ(: لك الدراىم االوذل

ال يتوّىم داللتها على اشتغاؿ الذّمة باٞنثل حّّت مع فرض سقوطو عن اٞنالية باٞنرّة، ألف الدراىم قيمتها وأّف ٟنا وضيعة، و 
 اٞنتعارفة ُب تلك األعصار كانت من الفضة فكانت ٞنوادىا مالية فاسقاط السلطاف كاف موجباً لنقصاف ماليتها ال زواؿ ماليتها



______________________________ 
 .ٕح  ٕٓ/ أبواب الصرؼ ب ٕٙٓ: ٛٔ( الوسائل ٔ)
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رأساً، فلو سقط اٞنثل عن القيمة باٞنرّة كما لو أخذ الثلج ُب الصيف ويريد أف يعطيو ُب الشتاء فالظاىر أنو يرجع إذل القيمة 
بّد ُب مقاـ الرّد أف يكوف مااًل، ولو كاف اٞنثل موجوداً أيضاً، ألّف مقتضى على اليد وسائر أدلة الضماف ىو الضماف باٞناؿ وال

 وّنا أّف اٞنالية قد سقطت فبلبّد من أداء القيمة، ىذا ُب اٞنثلي.

وأّما لو تلف القيمي وكاف اٞنثل ميسورًا للضامن، فالظاىر أنو ٩نب أداء اٞنثل دوف القيمة، ألف الدليل على ضماف القيمي 
ميات بضماف القيمة ألجل تعّذر اٞنثل، وأّما إذا فرضنا وجود اٞنثل للقيمي بالقيمة مطلقًا مقطوع العدـ، وإ٧نا نقوؿ ُب القي

 وإمكاف أداء اٞنثل ُب مقاـ اٝنروج عن عهدة الضماف فبل ٠ناؿ إاّلللمثل للسًنة العرفية كما ذكرنا.

قابلة للرّد، ال بنفسها فتلّخص ٣نّا ذكرنا: أّف ما ُب الذّمة عبارة عن نفس العٌن غاية األمر ّنا أّف خصوصيات الفرد ليست 
 لكوّنا تالفة وال ببدٟنا حيث ال بدؿ ٟنا، فبل ١نالة تصل النوبة إذل اٞنثل وىو كّلي ىذا الفرد مع الصفات النوعية أو الصنفية.

  األمر اٝنامس

شخص واحد وال أنو إذا زادت قيمة مثل التالف ُب السوؽ بأضعاؼ قيمتو يـو التلف، أو دل يكن لو مثل ُب اٝنارج إاّلعند 
 يبيعو إاّلبأضعاؼ قيمتو، فهل ٩نب على الضامن ُب ىاتٌن الصورتٌن شراء اٞنثل أو تصل النوبة إذل القيمة أو يفصل بينهما؟

رّنا يقاؿ بوجوب القيمة، ألّف وجوب اٞنثل ضرري، ورّنا يقاؿ بوجوب اٞنثل وعدـ جرياف دليل ال ضرر، ألنو إ٧نا نشأ من قبل 
  مو علىنفس الضامن وإقدا
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 حيث التـز بوجوب رّد اٞنثل لعمـو النص والفتوى. «ٔ» ذلك كما ىو ظاىر عبارة الشيخ )قّدس سرّه(

ولكن التحقيق ىو الفرؽ بٌن الصورتٌن بااللتزاـ بوجوب شراء اٞنثل ورّده ُب الصورة االوذل دوف الثانية، لعدـ تضّرر الضامن ُب 
ألنّو ال يدفع إذل اٞنالك إاّلما اشتغلت ذّمتو بو، وزيادة قيمة السوؽ ال توجب ضررًا على الضامن ألّّنا زيادة  الصورة االوذل،

اعتبارية، ولذا لو كانت العٌن باقية ٩نب رّدىا ولو زادت قيمتها، وال يكوف ضرراً على الضامن كما فيما إذا تنزّلت قيمتها فإّف 
 ل فبل ٩نري دليل ال ضرر.الواجب ىو رّد ما ضمنو وىو اٞنث



وأّما ُب الصورة الثانية فالظاىر أّف رّد اٞنثل مستلـز لتضّرره ودفع أكثر ٣نّا ثبت ُب عهدتو، فًنتفع وجوبو ُنديث ال ضرر، 
 فتكوف زيادة قيمة اٞنثل ُب ىذه الصورة ملحقة بصورة إعواز اٞنثل ُب اٜنكم، فهي إعواز حكمي، فيجب أداء القيمة.

 كره الشيخ )قّدس سرّه( من عمـو النّص والفتوى فهو ٢نّصص بقاعدة ال ضرر وىي حاكمة عليو.وأّما ما ذ 

  األمر السادس

لو تعّذر اٞنثل ُب اٞنثلي فبل كبلـ ُب وجوب دفع القيمة مع مطالبة اٞنالك، وإ٧ّنا الكبلـ يقع ُب جهتٌن: االوذل: أنّو ىل يكوف 
 فرض عدـ القدرة على أداء اٞنثل، ألّف التكليف بو تكليف ّنا ال يطاؽ أـ ال؟ للضامن إجبار اٞنالك على أخذ القيمة بعد

______________________________ 
 وما بعدىا. ٖٕٕ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)
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 اٞنثل أـ ال؟ الثانية: ىل تكوف للمالك اٞنطالبة بالقيمة واجبار الضامن على دفع القيمة مع أّف الواجب على الضامن ىو

أّما االوذل: فليس للضامن االجبار على القيمة مع إرادة اٞنالك الصّب حّّت يوجد اٞنثل، ألّف اٞنضموف ىو اٞنثل ال القيمة فبل 
 يسقط إاّلبرضا اٞنالك.

الضامن فيجوز لو  وأّما الثانية: فيجوز للمالك مطالبة القيمة، ألّف اٞناؿ مع أوصافو النوعية أو الصنفية من حقوؽ اٞنالك على
أف يطالب باٞناؿ مع الصفات أو يرفع اليد عن حّقو باالضافة إذل الصفات ويطالب بالقيمة كاشرتاط اٞنشرتي على البائع 
شيئًا فإّف لو أف يطالب بأصل اٞنبيع من دوف مطالبة للشرط ألنّو حّقو، والدليل على ذلك ىو السًنة العقبلئية حيث ال 

 وجد اٞنثل مع مطالبة اٞنالك بالقيمة.٬نهلوف الضامن حّّت ي

ٍّب يأٌب النزاع ُب أّف القيمة اليت ٩نب رّدىا ىل ىي قيمة يـو التلف، أو يـو الدفع، أو يـو األخذ، أو أعلى القيم من زماف 
 األخذ إذل يـو التلف، أو أعبلىا من يـو األخذ إذل يـو الدفع؟ أقواؿ.

لتالف أو اٞنثل أو اٛنامع بٌن التالف واٞنثل قيميًا باالعواز، ولكن ال وجو لو لعدـ ولكن ىذه متوقّفة على أف يصًن اٞنثلي ا
الدليل عليو، وذلك ٞنا ذكرناه من أّف اٞنضموف ُب الذّمة ىو نفس العٌن وبعد تلف العٌن إف كاف اٞنثل موجوداً فهو وإاّل ينتقل 

ئ الضامن من الصفات النوعية فبلبّد من أداء قيمة يـو اٞنطالبة إذل القيمة يـو الدفع. ودعوى أّف اٞنالك ّنطالبتو للقيمة يّب 
فاسدة، ألّف اٞنالك إ٧ّنا يتنازؿ ُب مقاـ الوفاء ويرضى بالقيمة وليس ذلك إسقاطًا للمثل عن الذّمة، بل ىي مشغولة باٞنثل 



ثل بعد ذلك فللمالك أف يأخذه دوف حّّت بعد مطالبة اٞنالك للقيمة، ولذا لو دل يدفعها الضامن بعد اٞنطالبة ٍّب وجد اٞن
 القيمة.

ٍّب ال فرؽ فيما ذكرنا من اشتغاؿ الذّمة بالعٌن بٌن تعّذر اٞنثل من األّوؿ أو أف يطرأ التعّذر بعد وجود اٞنثل، كما ال فرؽ بٌن 
  أف يكوف التعّذر موقتاً أو مستمرّاً إذل
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 ىو العٌن إذل زماف الدفع فإف كاف اٞنثل موجوداً فهو وإاّل تصل النوبة إذل القيمة.األبد، فإّف الثابت ُب الذّمة 

قولو ٣نّا ينقل  «ٕ»  أّف اٞنراد من إعواز اٞنثل أف ال يوجد ُب البلد وما حولو، وزاد ُب اٞنسالك «ٔ» ٍّب إّف احملكي عن التذكرة
 عادة منو إليو، كما ذكروا ىذا القيد ُب السلم أيضاً، ىذا.

ولكن من جهة عدـ ورود االعواز وٓنديده ُب دليل شرعي فبلبّد من االلتزاـ ّنا تقتضيو القاعدة وقد عرفت أّّنا تقتضي رّد 
اٞنثل إاّلإذا تعّذر، فيكوف اٞنناط ىو التعّذر الشخصي ببل فرؽ بٌن وجوده ُب البلد وما حولو وعدمو، فلو ٕنّكن من أداء اٞنثل 

إاّلأف يكوف ُب أداء اٞنثل ضرر أزيد ٣نّا يقتضيو رّد اٞنثل فتكوف قاعدة ال ضرر ١نّكمة، كما أنّو لو   ولو من أقصى الببلد ٩نب،
 كاف اٞنثل ُب بلده ولكن ال يتمّكن من شرائو لعذر ال ٩نب أداء اٞنثل.

 أو زماف كثرتو؟ ٍبّ إّف ُب تقوًن التالف مع تعّذر اٞنثل إشكااًل من جهة أنّو ىل يبلحظ قيمة زماف قّلة وجود اٞنثل

الظاىر أنّو كما ذكرنا تكوف العٌن ثابتة ُب الذّمة إذل يـو الدفع، فيفرض أّف مثل التالف موجود ُب زماف الدفع فيقّوـ فيؤّدي 
قيمة ذلك الوقت كما لو كانت العٌن موجودة إذل زماف الدفع ٍّب تلفت، فبلبّد من أداء قيمة ىذا الزماف وىو زماف الدفع إذل 

 فبل يبقى إشكاؿ ُب اٞنقاـ. اٞنالك

ٍّب إنّو لو فرض تعّذر اٞنثل ُب البلد ولكن من باب الصدفة ذىب اٞنالك والضامن إذل بلد آخر فطالب اٞنالك بدؿ عينو 
 التالفة، فإف كاف اٞنثل موجوداً 

______________________________ 
 .ٙٔالسطر  ٖٖٛ: ٕ( تذكرة الفقهاء ٔ)

 .ٖٛٔ: ٕٔ( اٞنسالك ٕ)
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وجب رّده، ألّف العٌن ثابتة ُب الذّمة إذل يـو الدفع فيؤّدي اٞنثل باٞنطالبة ُب غًن بلد اٞنعاوضة ولو كانت قيمتو فيو أكثر من 
ذلك البلد قيمتو ُب بلد اٞنعاوضة، وأّما لو أعوز اٞنثل ُب ذلك البلد أيضًا فهل ٩نوز لو اٞنطالبة بالقيمة ولو كانت القيمة ُب 

ضعف بلد اٞنعاوضة؟ الظاىر ذلك، ألّف الضامن ملـز برّد اٞنثل يـو اٞنطالبة، فإذا تعّذر فللمالك أف يتنازؿ كما مّر سابقًا عن 
حّقو ُب الصفات النوعية ويطالب بأصل اٞنالية وىو القيمة، وأّما الزيادة السوقية فبل يرتبط ّنا يؤّديو ألّّنا زيادة اعتبارية ال 

 ضرراً على الضامن كما ذكرنا. توجب

ٍّب إذا سقط اٞنثل عن القيمة رأسًا كما إذا أخذ بالبيع الفاسد ثلجًا ُب الصيف وأراد أف يؤّديو ُب الشتاء، فإّف الثلج ُب ىذا 
اىر على الوقت ال قيمة لو، فهل يكوف مثل ذلك ملحقًا ّنا إذا تعّذر اٞنثل أـ ال؟ الظاىر أنّو كذلك، ألّف مقتضى السًنة وظ

اليد وجوب رّد اٞناؿ، فبلبّد أف تكوف للمضموف مالية، واٞنفروض ُب اٞنقاـ عدـ بقاء مالية للمثل فتصل النوبة إذل القيمة ُب 
الوقت الذي وصل اٞنثل فيو إذل أدىن القيم وسقط بعده عن القيمة، ٞنا ذكرنا من أّف العٌن تثبت ُب الذّمة إذل يـو الدفع فلو 

لسقوط عن القيمة وجب دفع قيمة ذلك اليـو ال قيمة يـو التلف وال أعلى القيم وال غًن٨نا من الوجوه اٞنذكورة طالبو ُب يـو ا
 ُب اٞنسألة.

ة ٍّب إنّو لو كاف اٞنثل متعّذراً وطالب اٞنالك بالقيمة دل يسقط اٞنثل عن الذّمة ّنجرد مطالبة القيمة، بل يكوف اٞنثل ثابتاً ُب الذم
ولذا لو طالب بالقيمة عند تعّذر اٞنثل ٍب وجد اٞنثل فندـ وطالب باٞنثل فلو ذلك، وأّما لو طالب اٞنالك عند  إذل زماف الدفع،

تعّذر اٞنثل بالقيمة وقد أعطاىا الضامن خارجاً ورضيا بذلك ٍب وجد اٞنثل فهل يكوف للمالك أف يرّد القيمة ويطالب باٞنثل أـ 
 ال؟
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بأنو لو قلنا بأف الثابت ُب الذّمة ىو اٞنثل وال يسقط اٞنثل عن الذمة بالتعّذر إذل زماف دفع  «ٔ» يخ )قّدس سرّه(ذكر الش
القيمة فليس لو اٞنطالبة، ألّّنما تراضيا على أداء ما ُب الذمة بالقيمة، فالذمة فرغت هبا فبل موجب الشتغاٟنا بعد ذلك، كما 

لى القيمة فاّف دفع القيمة ُب اٞنفروض إ٧ّنا يكوف ُب مقاـ أداء ما اشتغلت بو الذّمة فبل معىن لو كاف اٞنثل موجودًا وتراضيا ع
ثل ٞنطالبة اٞنثل بعده، وأّما لو قلنا بسقوط اٞنثل عن الذمة بتعّذره وأّف العٌن التالفة تنتقل إذل القيمة وتصًن قيمية ّنجرد تعّذر اٞن

ضموف كاف ىو القيمة وقد أّداىا فبل وجو ٞنطالبة اٞنثل بعد ذلك باألولوية. وأّما لو فالسقوط ٞنا ُب الذمة أوذل، ألف نفس اٞن
قلنا بأّف اٞنثل عند تعّذره صار قيميًا فيحتمل أف يكوف للمالك مطالبة اٞنثل ألّف القيمة إ٧ّنا تكوف من قبيل بدؿ اٜنيلولة عن 

 اٞنثل فإذا وجد اٞنثل ينتفي اٜنيلولة، ىذا.

ئب كلمات الشيخ )قّدس سرّه( ألنو ال وجو لكوف القيمة بدؿ اٜنيلولة على القولٌن األخًنين، ألنا إذا فرضنا ولكّنو من غرا
انتقاؿ نفس العٌن التالفة أو اٞنثل إذل القيمة فما أّداه ىو عٌن ما اشتغلت بو ذّمتو ال بدؿ حيلولة لو، نعم لو قاـ دليل على 



األوؿ أي القوؿ بعدـ انقبلب اٞنثلي التالف وال اٞنثل إذل القيمة وبقاء اٞنثل ُب الذمة بدؿ اٜنيلولة ألمكن جريانو على القوؿ 
 إذل يـو دفع القيمة، فإنّو ٬نكن أف يقاؿ إّف القيمة اٞنؤّداة تكوف من قبيل بدؿ اٜنيلولة للمثل حّت يوجد.

ن أّف بدؿ اٜنيلولة إ٧نا يتصّور ُب األعياف اٝنارجية م «ٕ»  إاّل أّف لنا كبلمًا ُب أصل بدؿ اٜنيلولة وما ذكره السيد الطباطبائي
  ال باالضافة إذل الذمم كاٞنقاـ ال وجو

______________________________ 
 فرع. ٜٖٕ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 .ٕٓٔ( حاشية اٞنكاسب )اليزدي(: ٕ)
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منوعة للمالك على العٌن ال بداًل عن أصل العٌن، فبل فرؽ بٌن أف لو، ألّف معىن بدؿ اٜنيلولة أف ٩نعل بداًل عن السلطنة اٞن
 يكوف اٞنبدؿ منو من األعياف اٝنارجية أو ما ُب الذمم، ىذا ٕناـ الكبلـ ُب اٞنثلي.

  األمر السابع

  ُب بعض النصوصال ريب ُب أّف القيمي إذا تلف وكاف مثلو موجودًا لـز أداء اٞنثل دوف القيمة وأما ما ورد من أداء القيمة 
فهو ١نموؿ على صورة تعّذر اٞنثل، وذلك ألنّو ال فرؽ بٌن اٞنثلي والقيمي ُب أّف ما اشتغلت بو الذمة ىو العٌن غاية  «ٔ»

األمر عند تعّذر اٞنثل ُب اٞنثلي ليس للضامن إجبار اٞنالك بأخذ القيمة، ألّف اٞنالك لو أف يصّب حّّت يتمّكن من أداء ما ُب 
اٞنثل، وىذا ِنبلؼ تعّذر اٞنثل ُب القيمي ألنو ّنجرد تعّذر اٞنثل تشتغل الذمة بالقيمة فللضامن أف ٩نّب اٞنالك على  الذّمة وىو

أخذ القيمة، وامتناع اٞنالك من األخذ حّت يوجد اٞنثل بعد ذلك مستلـز للضرر على الضامن، ألّف اشتغاؿ الذّمة ضرر، فًنفع 
 بقاعدة ال ضرر.

ه من وجوب رّد اٞنثل ُب القيمي مع التمّكن من اٞنثل مورد للسًنة العقبلئية، وأّما اإلٗناع اٞنّدعى ُب اٞنقاـ على ٍّب إّف ما ذكرنا
ضماف القيمي بالقيمة ال إطبلؽ لو يشمل صورة تيّسر اٞنثل، وكذا لو كاف التالف ُب يد اٞنشرتي ىو القيمي وكاف ُب ذمة 

بة إذل القيمة أيضاً، بل البّد من التهاتر القهري كما لو كاف لكل منهما على ذمة اٞنالك أيضًا مثلو للضامن فبل تصل النو 
 اآلخر ذراٌع من الكرباس.

 فتحّصل: أّف اٞنثل لو كاف موجوداً فيجب رّده لو كاف خارجياً و٪نكم بالتهاتر القهري لو كاف ُب الذّمة.



______________________________ 
(ٔ) 

 .ٙ، ٘، ٗ، ٖ، ٔح  ٛٔ/ كتاب العتق ب ٖٙ: ٖٕسائل راجع من باب اٞنثاؿ الو 

 ٖٕٚ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

  اٞنبلؾ ُب تعيٌن القيمة ُب القيمي

قد عرفت أّف القيمي مع تعّذر اٞنثل يضمن بالقيمة، ولكن ما ىو اٞنبلؾ ُب تعيٌن القيمة؟ وىل ٩نب قيمة يـو الدفع أو يـو 
و يـو القبض ُب اٞنقاـ أو أعلى القيم من يـو القبض إذل يـو التلف أو إذل يـو التلف أو قيمة يـو الغصب ُب باب الغصب أ
 الدفع أو من زماف التلف إذل يـو الدفع؟ أقواؿ:

أّما القوؿ بوجوب أداء قيمة يـو الغصب أو القبض كما ُب اٞنقاـ فينافيو ما يقتضيو الضماف ُب طبعو، إذ ٠نرد االستيبلء على 
بالقيمة، بل الذمة مشغولة بنفس العٌن ما دامت باقية وال ينتقل الضماف إذل بدٟنا قبل التلف، فهذا العٌن ال يوجب الضماف 

القوؿ على خبلؼ القاعدة وال مدرؾ لو إاّلصحيحة أيب واّلد الواردة ُب الغصب وعلى تقدير ٕناميتها يلحق بو اٞنقبوض 
 و.بالعقد الفاسد لبلٗناع أو األولوية كما سنبٌّن إف شاء الله 

وأّما القوؿ بوجوب أداء قيمة يـو الدفع فهو وإف كاف مقتضى ما ذكرناه سابقًا من أّف الذّمة مشغولة بالعٌن إذل زماف الفراغ 
، إاّلأنّو يناُب ما سبق آنفًا من أّف للضامن إجبار اٞنالك على أخذ القيمة عند تعّذر  وىو يـو الدفع فيجب قيمة ىذا اليـو

ء ُب عهدة الضامن سوى القيمة، ألنّو لو كانت ذّمتو مشغولة باٞنثل دل يبق ٠ناؿ للقوؿ  دـ ثبوت شياٞنثل، فإّف الزمو ع
باجبار الضامن للمالك على أخذ القيمة بل ٬نكنو االمتناع من أخذىا والصّب إذل أف يوجد اٞنثل كما ُب اٞنثلي، وأّما القوؿ 

ويقتضيو طبع الضماف، ألّف العهدة مشغولة بالعٌن ما دامت  بوجوب أداء قيمة يـو التلف فهو وإف كاف على القاعدة
ء مقامها ٩نعلها كأّّنا دل تتلف وىو القيمة ُب الفرض، فزماف االنتقاؿ إذل القيمة ىو  موجودة، وإذا تلفت فبلبّد من إقامة شي

ت على وجوب قيمة يـو الغصب زماف التلف، فبلبّد أف يكوف ىو اٞنبلؾ ُب تعيٌن القيمة، إاّلأّف صحيحة أيب واّلد قد دلّ 
 على خبلؼ القاعدة، فبلبّد من التكّلم ُب داللة

 ٕٗٚ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

الصحيحة وىي وإف وردت ُب اٞنغصوب لكن ال ريب أنّو رّنا تكوف القيمة ُب اٞنغصوب يـو التلف أكثر من قيمتو يـو 
نلحق الضماف ُب سائر اٞنقامات بالغصب ونقوؿ فيها الغصب، ومع ذلك لو دّلت الرواية على ضماف قيمة يـو الغصب 



بضماف يـو القبض باألولوية القطعية، ألنّو ال ٥نتمل أف يكوف الضماف ُب غًن باب الغصب أسوأ حااًل من الغصب، 
فالضماف بالقيمة يـو الغصب والقبض ّنقتضى الرواية يكوف على خبلؼ القاعدة فيسقط ضماف يـو التلف عن االعتبار  

 ـ الدفع.كيو 

وأّما الرواية ففي كتاب الغصب من الوسائل )مع ما نقص من أصل رواية الشيخ )قّدس سرّه(( عن ١نّمد بن اٜنسن باسناده 
اكرتيت بغبًل إذل قصر ابن ىبًنة ذاىبًا وجائيًا بكذا وكذا وخرجت ُب »عن أ٘ند بن ١نّمد عن ابن ١نبوب عن أيب واّلد قاؿ 

ب قنطرة الكوفة خّّبت أّف صاحيب توّجو إذل النيل فتوّجهت ٥نو النيل فلّما أتيت خّّبت أنّو طلب غرًن رل، فلّما صرت قر 
توّجو إذل بغداد فأتبعتو وظفرت بو وفرغت فيما بيين وبينو ورجعت إذل الكوفة وكاف ذىايب و٠نيئي ٙنسة عشر يوماً، فأخّبت 

ذلت لو ٙنسة عشر در٨نًا فأىب أف يقبل فرتاضينا بأيب صاحب البغل بعذري وأردت أف أٓنّلل منو فيما صنعت وارضيو فب
حنيفة فأخّبتو بالقّصة وأخّبه الرجل، فقاؿ رل ما صنعت بالبغل فقلت قد رجعتو إليو سليماً، قاؿ نعم بعد ٙنسة عشر يوماً، 

ك حّقًا ألنّو اكرتاه إذل قاؿ: فما تريد من الرجل؟ قاؿ: اريد كراء بغلي فقد حبسو علّي ٙنسة عشر يوماً، فقاؿ إيّن ما أرى ل
قصر بين ىبًنة فخالف فركبو إذل النيل وإذل بغداد فضمن قيمة البغل وسقط الكراء فلّما رّد البغل سليمًا وقبضتو دل يلزمو 
الكراء، قاؿ: فخرجنا من عنده وأخذ صاحب البغل يسرتجع فر٘نتو ٣نّا أفّت بو أبو حنيفة وأعطيتو شيئًا وٓنّللت منو 

السنة فأخّبت أبا عبداللهو )عليو السبلـ( ّنا أفّت بو أبو حنيفة، فقاؿ: ُب مثل ىذا القضاء وشبهو ٓنبس وحججت تلك 
  السماء ماءىا وٕننع األرض بركاهتا فقلت أليب عبداللهو فما ترى

 ٕ٘ٚ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

لكوفة إذل النيل ومثل كرى البغل من النيل أنت جعلت فداؾ؟ قاؿ )عليو السبلـ( أرى لو عليك مثل كرى البغل ذاىبًا من ا
إذل بغداد ومثل كرى البغل من بغداد إذل الكوفة توفيو إيّاه، قاؿ قلت: جعلت فداؾ قد علفتو بدراىم فلي عليو علفو؟ قاؿ: 

صاب ال ألّنك غاصب، فقلت أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس كاف يلزمين؟ قاؿ: نعم قيمة بغل يـو خالفتو، قلت: فإف أ
البغل عقر أو كسر أو دبر؟ فقاؿ: عليك قيمتو ما بٌن الصّحة والعيب يـو ترّده عليو، قلت: فمن يعرؼ ذلك؟ قاؿ: أنت 
وىو، إّما أف ٪نلف ىو على القيمة فيلزمك، فإف رّد اليمٌن عليك فحلفت على القيمة لزمك )لزمو( ذلك، أو يأٌب صاحب 

 اٜنديث. «ٔ» «اكرتي كذا وكذا فيلزمكالبغل بشهود يشهدوف أّف قيمة البغل حٌن 

حيث إنّو ٬نكن أف « نعم قيمة بغل يـو خالفتو»و١نّل االستشهاد منها على ضماف قيمة يـو الغصب قولو )عليو السبلـ( 
يكوف الظرؼ متعّلقًا بالقيمة بنحو اإلضافة على ٥نو تتابع اإلضافات، أو تكرار إضافة القيمة، ولكّنهما خبلؼ الظاىر. أو 

ضافة ٠نموع القيمة والبغل إذل الظرؼ، ونظًنه كثًن ُب االستعماالت العرفية كقولنا ماء رّماف زيد وبيض دجاج زيد مع عدـ إ
رماف أو دجاج لزيد وإ٧ّنا اشرتى ابتداًء ماء الرماف أو بيض الدجاج، إاّلأنّو خبلؼ الظاىر أيضاً، والظاىر أنّو ظرؼ للقيمة ببل 

 ضماف قيمة يـو اٞنخالفة فيناسب الرواية مسلك اٞنشهور.ء إليو فينتج  إضافة شي



أي يلزمك يـو « يلزمك»القائم مقاـ قولو )عليو السبلـ( « نعم»و٪نتمل أف يكوف الظرؼ متعّلقًا بقولو )عليو السبلـ( 
إاّلأنّو يرّد ىذا اٞنخالفة قيمة بغل، وبناًء على ىذا االحتماؿ يكوف أجنبيًا عن تعيٌن القيمة، فتكوف الصحيحة ٠نملة، 

  االحتماؿ

______________________________ 
، وأورد بعضها ُب ٙح  ٜٕٓ: ٘من باب االجارات، وكذا ُب الكاُب  ٖٜٗح  ٕ٘ٔ: ٚ( أوردىا بتمامها ُب التهذيب ٔ)

 .ٔح  ٚ/ كتاب الغصب ب ٜٖٓ: ٕ٘الوسائل 

 ٕٙٚ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

 أمراف:

من أّف السؤاؿ دل يكن عن زماف اللزـو والضماف بسبب اٞنخالفة فإنّو   «ٔ» اري )عليو السبلـ(األوؿ: ما ذكره شيخنا األنص
كاف أمرًا واضحاً، بل السائل إ٧ّنا سأؿ عّما يلزمو بسبب اٞنخالفة على تقدير التلف فلو كاف الظرؼ راجعًا إذل قولو )عليو 

 زماف اٞنخالفة زماف حدوث الضماف.لـز اللغوية ُب جواب اإلماـ )عليو السبلـ( لفرض علم السائل بكوف « نعم»السبلـ( 

وجوب رّد القيمة من يـو الغصب، فيلـز انتقاؿ العٌن إذل القيمة قبل تلفها ودل « نعم»والثاين: أّف مقتضى تعّلق الظرؼ بقولو 
 يقل بو أحد.

ماف قيمة يـو فتحّصل: أنّو ال يصّح رجوع الظرؼ إذل كلمة نعم، بل ىو راجع إذل القيمة وعليو تدّؿ ىذه الفقرة على ض
 الغصب ُب اٞنغصوب ويلحق بو اٞنقبوض بالعقد الفاسد فيكوف الضماف فيو بقيمة يـو القبض، ىذا.

أّف اإلماـ )عليو السبلـ( ذكر ُب الرواية لزـو تعيٌن الشهود قيمة يـو االكرتاء حيث  منها: وقد اورد على ىذا االستدالؿ بامور
فيعلم أّف يـو الغصب ال « بشهود يشهدوف أّف قيمة البغل حٌن اكرتي كذا وكذا أو يأٌب صاحب البغل»قاؿ )عليو السبلـ( 

 موضوعية لو، بل ذكر كبل اليومٌن طريق إذل إثبات الضماف ال خصوص ضماف يـو الغصب.

أف  وفيو: أّف ضماف قيمة يـو االكرتاء من حيث كونو يـو االكرتاء واضح الفساد، لعدـ كوف البغل مغصوبًا حينئذ، فبلبدّ 
يكوف ذكره لنكتة عرفناىا أو دل نعرفها، فبل ٩نوز أف ٩نعل منافياً لتعيٌن قيمة يـو اٞنخالفة ُب اٛنملة االوذل، وال يبعد أف تكوف 

 النكتة آّناد يـو االكرتاء مع يـو اٞنخالفة ُب مورد السؤاؿ، ألّف االكرتاء

______________________________ 
 .ٕٛٗ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)



 ٕٚٚ، ص: ٔ البيع، ج مكاسب

للمسافات القريبة غالباً يكوف مقارناً للسفر وللحركة، ولو كاف مقّدماً لكاف بنصف يـو أو من الليل إذل الصبح وال يفصل بٌن 
زماف االكرتاء والسفر أزيد من ىذا وىذا الشخص قد اكرتى البغل من الكوفة إذل قصر بين ىبًنة الذي كاف أقّل من الفرسخ 

ة وٞنّا بلغ قرب قنطرة الكوفة خالف وذىب إذل النيل، فالفصل يكوف بساعة أو ساعتٌن، فيـو االكرتاء بعينو ىو يـو من الكوف
 الغصب، فداللتو على ضماف يـو الغصب ُنالو.

اً متعّلق« يـو»بناًء على أف يكوف لفظة « عليك قيمة ما بٌن الصّحة والعيب يـو ترّده عليو»قولو )عليو السبلـ(  ومنها:
بالقيمة، فيكوف اٞنعىن وجوب قيمة يـو الدفع ال قيمة يـو اٞنخالفة ُب تلف األوصاؼ، وال فرؽ بٌن تلف العٌن وتلف 

 األوصاؼ ُب ىذا اٜنكم.

وفيو: أّف الظرؼ ال ٬نكن تعّلقو بالقيمة ٞنا ذكره الشيخ )قّدس سرّه( من أّف اٞنناط ُب تعيٌن األرش ليس بيـو الرّد إٗناعاً، كما 
 ألّف لزـو القيمة ليس ُب يـو الرّد بل وجوهبا ثابت من أّوؿ يـو من اٞنخالفة.« عليك»يصّح تعّلقو ب  ال

فالصحيح أف يكوف متعّلقًا بالعيب، ألنّو أقرب ولو معىن حدثي، وعليو فتدّؿ ىذه الفقرة من الصحيحة على أّف العيب 
رّد العٌن، فالغاصب ضامن ألرش العيب اٞنوجود حاؿ الرّد ال  اٜنادث إ٧ّنا يوجب ضماف األرش فيما إذا استمّر إذل زماف

مطلق العيب اٜنادث وإف زاؿ وارتفع، فبل تعرض ُب ىذه الفقرة لتعيٌن قيمة يـو الرّد حّّت تناُب ما استظهرناه من الفقرة االوذل 
 من االعتبار بقيمتو يـو الغصب.

اخل حيث « القيمة فيلزمك ... أو يأٌب صاحب البغل بشهود يشهدوفإّما أّف ٪نلف ىو على »قولو )عليو السبلـ(:  ومنها:
عٌّن ُب الرواية أّف اٜنلف والبّينة وظيفة اٞنالك مع أّف البّينة تكوف على اٞنّدعي واليمٌن على من أنكر وال يصّح توّجو كبل 

 األمرين إذل شخص واحد، فهذه الرواية ٢نالفة للقاعدة من ىذه اٛنهة ولذا التجأ

 ٕٛٚ، ص: ٔ ب البيع، جمكاس

إذل توجيو ىذه الفقرة من الصحيحة وجعلها مؤيّدة لكوف االعتبار بقيمة يـو التلف ال يـو اٞنخالفة،  «ٔ» الشيخ )ر٘نو اللهو(
و٘نلها على بياف صورتٌن من صور النزاع بٌن اٞنالك والضامن، فحملها من حيث اٜنكم بتوّجو اليمٌن على اٞنالك، على 

هما ُب تنّزؿ القيمة يـو التلف، بأف يكوف اٞنالك والضامن مّتفقٌن على قيمة واحدة للعٌن قبل يـو التلف واّدعى صورة اختبلف
اٞنالك بقاءىا على القيمة السابقة ُب يـو التلف ولكن الضامن يّدعي تنّزٟنا، فيكوف القوؿ قوؿ اٞنالك فيحلف، و٘نلها من 

اختبلفهما ُب أصل قيمة البغل سابقًا مع اتّفاقهما على بقائو على تلك القيمة إذل  حيث اٜنكم بتوّجو البّينة عليو على صورة
يـو التلف بأف اّدعى اٞنالك أّّنا عشرة والضامن يّدعي أّّنا ٙنسة، فالبّينة على اٞنالك ألنّو يكوف مّدعيًا ُب اٞنقاـ، فاليمٌن 



قاؿ: وأّما على تقدير كوف العّبة ُب القيمة بيـو اٞنخالفة فبلبّد ُب  والبّينة كبل٨نا وظيفة اٞنالك، غاية األمر ُب الصورتٌن. ٍبّ 
توجيو توّجو اليمٌن إذل اٞنالك من ٘نل الرواية على ما إذا اتّفقا على قيمة اليـو السابق على يـو اٞنخالفة أو البلحق لو واّدعى 

 الغاصب نقصانو عن تلك القيمة يـو اٞنخالفة، وال ٫نفى بعد ىذا اٜنمل.

ظاىر « إّما أّف ٪نلف ىو ... أو يأٌب صاحب البغل»وفيو: أّف اٜنمل على صورتٌن خبلؼ الظاىر، ألّف قولو )عليو السبلـ( 
ُب ٔنيًن اٞنالك الثبات مقصوده بٌن اٜنلف واالشهاد ُب صورة واحدة ال صورتٌن. وأّما ما ذكره أخًنًا من الصورتٌن لتوجيو 

الثانية منهما غًن صحيحة، إذ ليس فيها أصل يوافق قوؿ اٞنالك إاّلاالستصحاب القهقري توّجو اٜنلف إذل اٞنالك فالصورة 
الذي ال نقوؿ بو إاّلُب باب األلفاظ، بل األصل فيها موافق لقوؿ الغاصب، ألّف اٞنالك يّدعي زيادة القيمة والغاصب ينكرىا، 

  نعم ما أفاده ُب الصورة االوذل صحيح. واٜناصل أّف اٜنمل

______________________________ 
 .ٕٔ٘: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 ٜٕٚ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

 على الصورتٌن خبلؼ الظاىر.

فالصحيح أف نقوؿ: إّف ىذه الرواية تكوف ٢نّصصة لعمـو البّينة على اٞنّدعي واليمٌن على من أنكر، ألّف ىذا العاـ ليس من 
من القواعد الفقهية وقد خّصص ُب موارد كثًنة، ففي اٞنقاـ أيضًا ٦نّصصو  القواعد العقلية حّّت يكوف آبيًا عن التخصيص بل

بالرواية ونقوؿ ُب خصوص الغاصب بسماع البّينة واليمٌن كليهما من اٞنالك ولو أف يأخذ بكّل منهما ُب احملاكمة جزاًء 
 للغاصب، ألنّو يؤخذ بأشّق األحواؿ وإف دل يكن رواية.

ية على وجوب أعلى القيم من زماف الغصب إذل يـو التلف، فذكر الشيخ )قّدس سرّه( أّّنا ال تدّؿ ٍّب إنّو استدّؿ هبذه الروا
على ذلك، و٬نكن أف يكوف وجو الداللة ىو أّف زماف ارتفاع القيمة يصدؽ عليو أيضًا يـو اٞنخالفة، ألّف اٞنراد بيـو اٞنخالفة 

كّل يـو يصدؽ عليو أنّو يـو اٞنخالفة، فبل ١نالة يؤخذ بأعلى القيم   طبيعي يـو اٞنخالفة الساري ُب ٗنيع ىذه األيّاـ، ألفّ 
 ويندرج األقل ُب األكثر لوضوح عدـ وجوب اٛنمع بٌن القيم ُب األداء، فتكوف داللة الرواية على لزـو أعلى القيم تاّمة، ىذا.

على أّوؿ أيّاـ اٞنخالفة ال أنّو كّلي يصدؽ على  ولكن يرّده أمراف: األّوؿ أّف اٞنراد من يـو اٞنخالفة صرؼ الوجود وىو ينطبق 
 كّل فرد.



أقوى شاىد على كوف اٞنناط بيـو خاّص ال « يشهدوف أّف قيمة البغل حٌن اكرتي كذا وكذا»والثاين: أّف قولو )عليو السبلـ( 
آّناده ُب مورد الرواية مع يـو اٞنخالفة، الطبيعي الساري ُب ٗنيع األيّاـ وإاّل ٞنا كاف وجو لتعيٌن يـو االكرتاء الذي ذكرنا سابقاً 

 فاٞنيزاف ىو قيمة أّوؿ أيّاـ اٞنخالفة فبل وجو لوجوب أعلى القيم.

واستدّؿ أيضًا لوجوب أعلى القيم بقاعدة االشتغاؿ، بدعوى أّف ذّمة الضامن مشغولة ُنّق اٞنالك الذي كاف فيو أعلى القيم، 
  راغ الذّمة، فأصالة االشتغاؿ حاكمة بوجوب دفع القيمة العليا من بٌن القيم ُب ىذهفإذا دفع األقل من أعلى القيم يشّك ُب ف
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 اٞنّدة.

 وفيو: أّف اٞنورد من موارد الّباءة، ألنّو دل يثبت االشتغاؿ اليقيين إاّلبالقدر اٞنتيّقن ويكوف اشتغاؿ الذّمة بالزائد مشكوكًا فيو
 فيدفع بالّباءة.

ستدّؿ أيضاً ٟنذا القوؿ باالستصحاب حيث إّف الضماف قد ثبت ُنديث على اليد ونشّك ُب ارتفاعو بدفع األقل من أعلى وا
 القيم فنستصحبو إذل زماف دفع أعلى القيم.

وفيو: أّف اٞنراد من االستصحاب إف كاف استصحاب ضماف نفس العٌن بناًء على ما ذكرناه سابقًا من عدـ سقوط العٌن 
عّذر عن الذّمة واشتغاٟنا بالعٌن إذل زماف الدفع فإف كاف اٞنثل موجودًا فهو، وإاّل فبلبّد من دفع القيمة فبل ١نالة يثبت بالت

باالستصحاب ضماف قيمة يـو الدفع ال أعلى القيم، وإف كاف اٞنراد منو استصحاب ضماف القيمة بناًء على القوؿ بأّف التعّذر 
وتبّدٟنا بالقيمة، فاٞنتيّقن من الضماف ىو الضماف باألقل وأّما الضماف باٞنقدار الزائد من  موجب لسقوط العٌن عن الذّمة

 القيمة فليست لو حالة سابقة متيّقنة حّّت يستصحب بل ٩نري فيو الّباءه كما ذكرنا آنفاً.

فاع قيمتو عند مالكو لتمّكن من بيعو واستدّؿ أيضًا بقاعدة ال ضرر بدعوى أنّو لو كاف اٞناؿ ُب ىذه اٞنّدة اليت منها زماف ارت
 بأعلى القيم فلو أّدى غًن أعلى القيم يتضّرر اٞنالك وىو مرفوع.

وفيو: أّف الضرر ّنعىن النقص ُب النفس أو العرض أو اٞناؿ، وأّما النقص ُب اٞنالية الناشئ من اختبلؼ القيمة السوقية فبل يعّد 
مضمونًا على الغاصب، ولذا ال ٪نكم بضماف زيادة القيمة السوقية ُب صورة بقاء ضررًا عرفًا ليكوف موردًا لقاعدة ال ضرر و 

 العٌن إذا رّدىا إذل مالكها بعد نقصاف قيمتها السوقية.

واستدّؿ أيضًا ٟنذا القوؿ بأّف العٌن مضمونة ُب ٗنيع األزمنة اليت منها زماف ارتفاع القيمة فيجب على الضامن اٝنروج عن 
 القيم. عهدهتا بدفع أعلى
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وفيو: إف كاف اٞنراد بضماف أعلى القيم أنّو لو تلفت العٌن ُب ىذا الزماف البّد من االنتقاؿ إذل قيمة ىذا اليـو فمسّلم على 
ُب ذلك تقدير كوف العّبة بقيمة يـو التلف، إاّل أّف اٞنفروض عدـ التلف، ولو كاف اٞنراد وجوب أعلى القيم وإف دل تتلف 

الزماف ورّدت إذل مالكها بعدما تنزّلت قيمتها، فهو خبلؼ اإلٗناع والضرورة حيث إنّو لو كانت العٌن باقية وأراد رّدىا دل 
٩نب على الضامن رّد العٌن مع القيمة اٞنرتفعة إذا فرضنا تنّزٟنا بعد ذلك، وإف كاف اٞنراد ضماف أعلى القيم على تقدير التلف 

 ّف التلف بعد ذلك يوجب أداء القيمة مع طلب اٞنالك أّما كوّنا أعلى القيم فهو أّوؿ الكبلـ.بعد ذلك، ففيو: أ

واستدّؿ أيضًا ّنا أفاده الشيخ وحاصلو: أّف الضماف كما يتحّقق باالتبلؼ كذلك يتحّقق باٜنيلولة بٌن اٞناؿ ومالكو حّّت 
وبٌن العٌن زماف ارتفاع قيمتها فيكوف ضامنًا للقيمة العليا كما  يتلف اٞناؿ، واٞنفروض ُب اٞنقاـ أّف الغاصب حاؿ بٌن اٞنالك

لو كاف أتلفها ُب ىذا الزماف. واٜنيلولة وإف كانت ثابتة ُب سائر أوقات الغصب أيضًا إاّلأّف القيم النازلة تندرج ُب القيمة 
ٌن، وارتفاع القيمة السوقية أمر اعتباري ال العليا و٪نصل أداؤىا بأدائها. نعم لو رّد العٌن حصل تدارؾ تلك اٞنالية بنفس الع

 يضمن بنفسو، لعدـ كونو مااًل، وإ٧ّنا ىو مقّوـ ٞنالية اٞناؿ.

 ويرّده أّواًل: أنّو ال دليل على انتقاؿ العٌن إذل القيمة باٜنيلولة.

 وثانياً: أّف ذلك على تقدير تسليمو إ٧ّنا يكوف مع مطالبة اٞنالك بالقيمة ال مطلقاً.

: أّف بدؿ اٜنيلولة على تقدير تسليمو ٫نتّص ّنا إذا تعّذر رّد العٌن، ودل يفرض ُب اٞنقاـ تعّذر رّد العٌن حٌن ارتفاع وثالثاً 
 القيمة.

ء من ىذه الوجوه، ولو فرض ٕنامية بعضها يكوف معارضًا بالصحيحة الدالّة على الضماف بقيمة يـو  فتحّصل: أنّو دل يتّم شي
 ، اللهّم إاّل الغصب على ما استظهرناه
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 أف يفرض إٗناٟنا من تلك اٛنهة.

)قّدس سّرىم( أّف االعتبار بيـو البيع فيما   «ٖ»  واٜنليب «ٕ»  والقاضي «ٔ» حكي عن اٞنفيد اأُلوذل: ٍّب إّف ُب اٞنقاـ مسائل:
 كاف فساده من جهة تفويض الثمن إذل حكم اٞنشرتي، ألّف الثمن غًن معلـو فيكوف البيع غررياً.



أنّو ال وجو ٞنا ذكروه من االعتبار بقيمة  -بعد عدـ اٝنصوصية لفساد البيع من جهة تفويض الثمن إذل حكم اٞنشرتي -وفيو:
ّلهم أرادوا من يـو البيع يـو القبض كما ذكره الشيخ )ر٘نو اللهو( لغلبة آّناد٨نا كما عّّب ُب الصحيحة عن يـو يـو البيع، ولع

 اٞنخالفة بيـو االكرتاء، فكأّّنم تبعوا الرواية ُب ىذا التعبًن.

ولعّلو كما قيل من جهة  «ٗ»  الشرائعأنّو ال اعتبار بزيادة القيمة بعد التلف على ٗنيع األقواؿ إاّلأنّو ترّدد فيو ُب  الثانية:
احتماؿ كوف القيمي مضمونًا ّنثلو، ولكن التحقيق كما ذكرنا سابقًا أنّو ال فرؽ ُب اشتغاؿ الذّمة بالعٌن بٌن اٞنثلي والقيمي، 

غصب ّنقتضى إاّلأّف القيمي إذا تلف ينتقل الضماف إذل القيمة، قيمة يـو التلف على مسلك الشيخ )قّدس سرّه( وقيمة يـو ال
الرواية، وأّما زيادة القيمة بعد ذلك فبل تكوف مضمونة، إذ ىي زيادة سوقية اعتبارية كما قلنا سابقاً. نعم لو قلنا بأعلى القيم  
كاف للضماف وجو بناًء على ما ذكر سابقًا من بقاء العٌن ِنصوصياهتا النوعية ُب الذّمة إذل يـو األداء إاّلأنّو ٢نالف 

 للصحيحة.

  لو كاف اختبلؼ القيمة ُنسب اختبلؼ األمكنة ذكر الشيخ )قّدس الثة:الث

______________________________ 
 .ٖٜ٘( اٞنقنعة: ٔ)

 .ٖٖٕاٞنسألة  ٕ٘ٙ: ٘( حكى عنهما العبّلمة ُب اٞنختلف ٖ(، )ٕ)

(ٖ) 

 .ٕٓٗ: ٖ( شرائع اإلسبلـ ٗ)
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ء مقامو كأنّو دل يتلف وىو  أّف اٞنناط بقيمة مكاف التلف، ألّف العٌن إذا سقطت عن الذّمة فبلبّد من إبقاء شي «ٔ» سرّه(
قيمة ىذا اٞنكاف سواء كاف القيمة ُب مكاف الغصب أقّل من ىذا أو أكثر، ولكّنو ٢نالف للرواية، ألّف مقتضى إطبلؽ قولو 

 وف تعيٌن اٞنكاف أنّو البّد من قيمة يـو الغصب ومكاف الغصب.من د« قيمة بغل يـو خالفتو»)عليو السبلـ( 

« أو يأٌب صاحب البغل بشهود يشهدوف أّف قيمة البغل يـو اكرتي كذا وكذا»مضافًا إذل أّف قولو )عليو السبلـ( ُب ذيلها 
هادهتم بقيمة بلدىم يدّؿ على ضماف قيمة مكاف االكرتاء حيث إّف اٞنتعارؼ ىو االتياف بالشهود من بلد االكرتاء وش

 واٞنفروض أّف بلد االكرتاء مّتحد مع مكاف القبض ُب اٞنقاـ والغصب ُب باب الغصب.



إذا كاف ارتفاع القيمة من جهة الزيادة اٞنّتصلة ُب العٌن كما إذا كاف اٞنبيع يـو البيع مهزواًل ٍّب صار ٚنينًا فهل يضمن  الرابعة:
 القيمة اٞنرتفعة أو القيمة االوذل؟

 إشكاؿ ُب ضماف ارتفاع القيمة، وذلك ألّف ىذه الزيادة دل تكن زيادة سوقية كي ال تكوف مضمونة بل ىي من الكّم ال
، ومن األيّاـ يـو ارتفاع  اٞنّتصل والزيادة العينية، فمقتضى ضماف العٌن ضماف ىذه الزيادة أيضًا ألّّنا مضمونة ُب كّل يـو

ُب تعيٌن قيمة تلك الزيادة ىل ىو بيـو ضماّنا أو يـو فواهتا أو أعلى القيم أو غًن ذلك؟  القيمة ُندوث الزيادة، وإ٧ّنا الكبلـ
والظاىر كوف العّبة بقيمتها يـو قبض العٌن فتقّوـ العٌن واجدة لتلك الصفة يـو االستيبلء عليها، وذلك ألّف الصفات ال 

  ا، فإّّنا تابعة للعٌنتقابل باٞناؿ عرفاً، فبل معىن لتقوًن الصفة مستقبًل وقت حدوثه

______________________________ 
 .ٕٙ٘: ٖ( اٞنكاسب ٔ)
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موجبة لزيادة ماليتها فتتبعها ُب التقوًن أيضاً، فتقّوـ العٌن كما ذكرنا واجدة لتلك الصفة يـو قبض العٌن وإف كاف حدوث 
 الضماف باالضافة إذل الزيادة متأّخراً.

 ٜنيلولةبدؿ ا

أّّنم ذكروا أّف تعّذر الوصوؿ إذل العٌن يكوف ُب حكم التلف وإف دل تتلف ُب الواقع حقيقة كما لو سرؽ اٞناؿ أو  اٝنامسة:
غرؽ أو ضاع أو أبق، والتزموا بلزـو دفع البدؿ من اٞنثل أو القيمة عوضًا عن حيلولة الضامن بٌن اٞنالك ومالو إذل أف ينتقل 

 إليو، ىذا.

قاعدة ال ضرر ألّف عدـ ضماف الضامن بالبدؿ ُب زماف التعّذر من  األّوؿ: الكبلـ ُب مدرؾ ذلك واستدّؿ لذلك بامورولكن 
 الوصوؿ يكوف ضرراً على اٞنالك وىو مرفوع.

 ولكن االستدالؿ ببل ضرر ُب اٞنقاـ متوّقف على إثبات أمرين:

الضرري كالوضوء والغسل الناشي منهما الضرر حّّت يقاؿ بانتفاء  األّوؿ: أف يكوف اٜنديث رافعًا للحكم الضرري ال اٞنوضوع
إّف حديث ال ضرر إ٧ّنا يرفع اٜنكم الضرري ال اٞنوضوع، فهذا األمر  «ٔ»  اٞنوضوع الضرري ُب اٞنقاـ وقد قلنا ُب ١نّلو

 صحيح.



رر إ٧ّنا يتكّفل رفع األحكاـ اليت جعلت الثاين: أّف اٜنديث يرفع األحكاـ العدمية أيضاً، وقد ذكرنا ُب ١نّلو أّف حديث ال ض
ُب الشريعة كحديث الرفع وأّما األحكاـ اليت ال تكوف ٠نعولة ويلـز الضرر من عدـ جعلها فبل. وبعبارة اخرى يكوف لساف 

ديث ال اٜنديث نفيًا ال إثباتاً، وُب اٞنقاـ إ٧ّنا يلـز الضرر من عدـ جعل الضماف على الضامن فبل ٬نكننا إثبات الضماف ُن
  ضرر، ألنّو كما ذكرنا ال يدؿّ 

______________________________ 
 .٘ٔٙ(: ٚٗ)موسوعة اإلماـ اٝنوئي  ٕ( مصباح االصوؿ ٔ)
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 على اٛنعل.

بضماف بدؿ  وعلى تقدير تسليم أّف اٜنديث يعّم عدـ األحكاـ اليت ينشأ الضرر منها، إاّل أّف نسبة حديث ال ضرر مع القوؿ
اٜنيلولة عمـو من وجو، إذ رّنا يكوف اٞنورد ضرريًا وال ضماف فيو كما إذا حيل بٌن اٞنالك واٞناؿ بساعة أو ليلة وكاف ضررياً، 
مع أّّنم ال يلتزموف بالضماف، ألّّنم اشرتطوا مّدة طويلة، ورّنا يكوف الضماف موجودًا كما إذا حاؿ الضامن بينهما بسنة أو 

ل مع أّف اٞنالك يكوف من األغنياء وال يتضّرر من قطع سلطنتو خصوصًا إذا دل يكن مورد احتياجو، فبل وجو أزيد أو أق
 للتمّسك بقاعدة ال ضرر ُب اٞنقاـ.

ولو تنزّلنا عن ذلك أيضاً يكوف القاعدة معارضة باٞنثل، إذ كما يكوف ُب عدـ جعل الضماف ضرر على اٞنالك يكوف ُب جعلو 
أيضاً. و٣نّا يؤيّد أّف التمّسك بالقاعدة غًن ٣نكن ُب اٞنقاـ: أنّو لو حبس الضامن نفس اٞنالك ومنعو عن  ضرر على الضامن

التصرؼ ُب أموالو دل يلتـز أحد بضماف البدؿ بالقاعدة بدعوى أّف اٞنالك منع عن السلطنة وال يتو٨ّنو فقيو بل متفّقو، فبل 
 ٬نكن التمّسك ُنديث ال ضرر.

الناس مسّلطوف على »ستدّؿ بو على ضماف البدؿ: حديث السلطنة بدعوى أّف قولو )صّلى اللهو عليو وآلو( ٣نّا ا  الثاين
يقتضي جواز مطالبة اٞنالك ّنالو إف كاف موجودًا وإاّل فببدلو، لكن مضافًا إذل ضعف سند اٜنديث يرد عليو  «ٔ» «أمواٟنم

 نقضاف:

تصرؼ ُب مالو ال ٩نب على اٜنابس إعطاء البدؿ، فلو كاف مقتضى حديث األّوؿ أنّو لو حبس اٞنالك ساعة ومنع عن ال
السلطنة ىو الضماف فبلبّد من االلتزاـ بو ُب اٞنقاـ ودل يلتزموا بو مع أّف سلطنة اٞنالك قد قطعت ُنبس الغًن إيّاه. والثاين أنّو 

  زموف بو إاّلُبلو حيل بٌن اٞنالك ومالو ُب مّدة قليلة البّد من الضماف مع أّّنم ال يلت



______________________________ 
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 صورة اٜنيلولة بينهما ُب مّدة طويلة.

 ة فبل داللة فيها عليو.وأّما حّلو: فبأّف مقتضى قاعدة السلطنة التسّلط على مالو، وأّما التسّلط على البدؿ من اٞنثل أو القيم

 قاعدة االتبلؼ حيث إّف الغاصب أو من ُنكمو قد أتلف على اٞنالك سلطنتو على مالو فبلبّد من ضماف البدؿ. الثالث:

وفيو: مضافًا إذل النقضٌن اٞنذكورين، أّف اٞنراد من السلطنة إف كاف ىو السلطنة الشرعية على مالو ّنعىن جواز التصّرفات 
واالعتبارية فيو حيث إّف اٞنالك بعد اٜنيلولة ال ٩نوز لو بيع مالو وال إ٩ناره لتعّذر تسليمو، فهذه السلطنة حكم شرعي اٝنارجية 

وليس ّناؿ حّّت ٩نري ُب إتبلفها قاعدة من أتلف ماؿ الغًن، وإف كاف اٞنراد من السلطنة نفس التصرفات اٝنارجية أي االنتفاع 
ِنبلؼ الذىب والفّضة  -اء عينو فتفويتها فيما ٬نكن بقاؤه مع استيفاء اٞننافع مثل الدار وأمثاٟناباٞناؿ واستيفاء منافعو مع بق

وإف كاف موجباً لضماف اٞننافع إاّلأنّو ال يرتبط ببدؿ اٜنيلولة ىذا، مع  -واٝنبز فإّف استيفاء اٞننافع منها متوّقف على زواؿ العٌن
ية أو رواية حّّت يتمّسك باطبلقها، بل ىي متصّيدة من أدلّة الضماف الواردة ُب أّف قاعدة االتبلؼ ليست بنفسها مدلولة آل

 موارد خاّصة فبلبّد من االقتصار على القدر اٞنتيّقن منها وىو إتبلؼ نفس العٌن، فبل وجو لبلستدالؿ هبا ُب اٞنقاـ.

موجودة وأمكن رّدىا وإاّل فبدٟنا من اٞنثل أو قاعدة على اليد بدعوى أّف مقتضاىا أف يرّد العٌن اٞنأخوذة إف كانت  الرابع:
 القيمة، وىذا معىن بدؿ اٜنيلولة.

من أّف  «ٔ» وفيو أّواًل: أّف االستدالؿ بقاعدة على اليد ُب اٞنقاـ ال يتّم على ما سلكو اٞنشهور وقّرره الشيخ )قّدس سرّه(
 البدؿ إ٧ّنا يكوف بعنواف الغرامة ال أداء
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  العٌن، ولذا لو وجدت العٌن بعد ذلك ٩نب على الضامن رّدىا وال ٩نب على اٞنالك رّد البدؿ. وأورد احملّقق والشهيد الثانياف
نّو غرامة ال عوض وإاّل ال ٩نب على مسلك اٞنشهور بأنّو ٗنع بٌن العوض واٞنعّوض، وأجاب عنو الشيخ )قّدس سرّه( بأ «ٔ»



رّد العٌن لو وجدت، فلو كاف البدؿ غرامة ال أداًء ال ٬نكن التمّسك بقاعدة على اليد، ألّف مفادىا وجوب األداء وأف يكوف 
 اٝنروج عن الضماف هبذا العنواف.

جّو اٜنصوؿ أو مع اليأس أو متعّذرًا ُب وثانياً: لو كاف الدليل قاعدة على اليد فبل وجو للتفرقة بٌن كوف الوصوؿ إذل العٌن مر 
ء منها، فهذه تدّؿ على أّف القاعدة ليست دليبًل على الضماف ُب  مّدة قليلة أو طويلة، ألّف قاعدة على اليد دل ٔنّصص بشي

 اٞنقاـ وىو كذلك.

تالفة، وأّما دفع بدؿ اٜنيلولة مع وثالثاً: أّف مقتضى القاعدة رّد ما أخذه وىو العٌن إف كانت موجودة، ورّد بدٟنا إف كانت 
 بقائها فبل يستفاد منها.

نعم لو كاف التعّذر دائمّيًا كوقوع سّكة الدينار ُب البحر احمليط فهذا يعّد ُب حكم التلف، فبلبّد فيو من البدؿ دوف اٞنوجود 
إاّل فبل وجو للقوؿ بالضماف بداًل عن اٞنتعّذر الوصوؿ إليو مّدة، وباٛنملة لو كاف لنا إٗناع على ضماف بدؿ اٜنيلولة فهو و 

 حيلولة الضامن بٌن اٞنالك وملكو.

فتلّخص ٣نّا ذكرنا: أّف األدلّة اٞنذكورة ليست دالّة على ضماف بدؿ اٜنيلولة إاّل أف يكوف إٗناع ُب اٞنقاـ، وعلى تقدير ثبوتو 
البّد من االقتصار على مورده، نعم اٞننافع اليت  -اٞنتقّدمةإذ من احملتمل قريبًا أف يكوف مستنده ىي الوجوه  -وكونو تعّبدياً 

فّوتت على اٞنالك ٩نب على الضامن رّد بدٟنا ولكّنها أجنبّية عن بدؿ اٜنيلولة، وأّما نفس العٌن فضماّنا بالبدؿ يدور مدار 
  تلفها حقيقة أو حكماً بتعّذرىا مع اليأس عن
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 الوصوؿ إليها.

 ٍبّ على تقدير ثبوت بدؿ اٜنيلولة البّد من الكبلـ ُب فروع:

ىل ٫نتّص بصورة يأس الضامن عن الوصوؿ إذل العٌن وإيصاٟنا إذل اٞنالك أو يلـز مطلقاً حّّت مع العلم باٜنصوؿ؟ ىذا  األّوؿ:
اٞنباين فإف كاف الدليل ىو اإلٗناع فيؤخذ بالقدر اٞنتيّقن وىو لزـو البدؿ ُب صورة اليأس عن اٜنصوؿ، وأّما لو  ٫نتلف ُنسب 

كاف قاعدة االتبلؼ أو حديث ال ضرر أو على اليد فبل فرؽ بٌن الصورتٌن، ألّف تعّذر وصوؿ اٞنالك إذل مالو ضرر عليو ُب  



سلطنة، فيجب على الضامن أف يغـر للمالك بدؿ سلطنتو حّّت ُب صورة العلم كلتا الصورتٌن ويصدؽ فيهما اليد واتبلؼ ال
 باٜنصوؿ.

قد ذكرنا سابقًا أّف اٞنثلي والقيمي إذا تلفا تصل النوبة إذل اٞنثل ُب األّوؿ بعد تعّذر رّد اٝنصوصيات الشخصية  الفرع الثاين:
ا أّف للمالك مطالبتهما، وأّما ُب مثل اٞنقاـ أي صورة التعّذر فبناًء وُب الثاين إذل القيمة، فللضامن من إلزاـ اٞنالك بقبوٟنما كم

على لزـو بدؿ اٜنيلولة ىل يكوف اٜنّق ثابتًا لكّل منهما أيضًا حّّت يكوف للضامن إلزاـ اٞنالك بقبوؿ البدؿ كما ُب صورة 
ط؟ الظاىر أنّو حّق اٞنالك فقط وليس التلف اٜنقيقي حيث إّف بقاء الضامن مشغوؿ الذّمة ضرر عليو أو ٫نتّص باٞنالك فق

للضامن إجباره على أخذ البدؿ، فإّف عمدة الدليل ُب اٞنقاـ ثبلثة: إّما قاعدة ال ضرر أو قاعدة االتبلؼ وتفويت السلطنة أو 
دؿ فبل قاعدة على اليد، ومقتضى قاعدة ال ضرر إثبات حّق اٞنطالبة للمالك لئبّل يتضّرر، وأّما كونو ٠نبورًا ُب أخذ الب

ومقتضى قاعدة االتبلؼ وتفويت السلطنة أف يكوف للمالك مطالبة بدؿ سلطنتو إف أراد ذلك، وأّما أنّو لو دل يرد فليس لو 
حّق ُب االمتناع فبل تدّؿ عليو، وأّما قاعدة على اليد فهي تدّؿ على وجوب رّد ما أخذ ال غًن، فللمالك أف يصّب حّّت ٬نكن 

 ضامن أف ٩نّبه على أخذ البدؿ.الوصوؿ إذل مالو وليس لل
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واٜناصل أنّو ُب صورة تلف العٌن تسقط اٝنصوصيات الشخصية عن عهدة الضامن، فبل يبقى ُب ذّمتو إاّلاٞنثل أو القيمة، 
ر فاٝنصوصيات غًن فيكوف للضامن الزاـ اٞنالك بقبوؿ ذلك، ألنّو عٌن ما ٬نلكو ُب عهدتو بالفعل، وأّما ُب صورة التعذّ 

 ساقطة عن عهدة الضامن، نعم للمالك إسقاطها والرضا باٞنثل أو القيمة، وأّما أّف للضامن إجبار اٞنالك على االسقاط فبل.

أّف ما يأخذه اٞنالك من البدؿ ىل يدخل ُب ملكو أـ يصًن مباحًا لو فقط؟ الظاىر اختبلؼ ذلك باختبلؼ  الفرع الثالث:
قاعدة ال ضرر وقاعدة االتبلؼ وتفويت السلطنة أف يتدارؾ ضرره وسلطنتو، واٞنفروض عدـ تضّرر اٞنالك  اٞنباين فإّف مقتضى

بزواؿ ملكيتو ودل تتلف ملكيتو ألّف ملكيتو على عٌن مالو باقية ما دل تتلف العٌن، وإ٧ّنا تضّرر من جهة عدـ ٕنّكنو من 
تفاع ّنالو، وىذا يتدارؾ ّنجرد إباحة التصّرؼ لو ُب البدؿ واالنتفاع بو التصّرؼ ُب مالو وأتلف عليو ٕنّكنو من التصّرؼ واالن

فبل موجب لصًنورة البدؿ ملكًا لو، نعم لو تصّرؼ تصّرفًا موقوفًا على اٞنلك البّد أف نلتـز بدخولو ُب ملكو آنًا ما قبل 
ّد ما أخذه، وال ريب أّف البدؿ ليس عوضاً التصّرؼ كما ذكرنا ُب اٞنعاطاة ومقتضى قاعدة على اليد أنّو ٩نب على الضامن ر 

عن السلطنة الفائتة كما ذكره الشيخ )قّدس سرّه( ألّف السلطنة والقدرة على التصرؼ حكم شرعي ليست قابلة ألف يبدؿ 
ما  عنها، بل البدؿ إ٧ّنا يقع عوضاً عن نفس العٌن، فإذا أعطاه البدؿ ّنقتضى الضماف الثابت ُنديث على اليد فقد أدى عٌن

ضمنو، ومقتضى ذلك أف يكوف البدؿ ملكًا للمالك مثل التلف اٜنقيقي فإّف اٞنالك ُب صورة التلف اٜنقيقي بعد ما تعّذر لو 
أخذ اٝنصوصيات الشخصية يرجع إذل الكّلي وىو اٞنثل أو القيمة، وىكذا ُب التلف العرُب كما إذا وقع خإنو ُب البحر فإنّو 



إاّلأنّو ملحق بالتلف عرفًا فبلبّد من إعطاء بدلو للمالك وىو يكوف عوضًا عن التالف ال غرامة، وإف كاف موجودًا ُب الواقع 
  ويدّؿ على ذلك السًنة القطعّية من
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عنو  العقبلء حيث إّف اٞناؿ احملكـو بالتلف عند العرؼ كمقدار من دىن الغًن إذا خلطو بطعامو إذا أّدى بدلو يكوف عوضاً 
 وأداًء ٞنا ضمنو وأخذه، ومن ىنا يّتضح الكبلـ ُب:

وىو أنّو ىل تدخل العٌن ُب ملك الضامن بعد إعطاء بدٟنا أـ ال؟ فإّف البدؿ إذا كاف غرامة فدخوٟنا ُب ملك  الفرع الرابع:
بعنواف أداء ما أخذه اٞنالك ال يقتضي دخوؿ العٌن ُب ملك الضامن، وأّما إذا كاف عوضًا عن نفس العٌن وأعطاه الضامن 

واستوذل عليو ّنقتضى حديث على اليد بعد إغماض اٞنالك عن خصوصيات مالو فبل ١نالة تتحّقق ىناؾ معاوضة قهرية، 
فكما أّف البدؿ يدخل ُب ملك اٞنالك كذلك يعتّب التالف اٞنبدؿ عنو ملكًا للضامن بقاًء إذا ترّتب أثر على ذلك كما ُب 

 األمثلة اآلتية.

ذلك السًنة العقبلئية ُب ٗنيع موارد أداء الغرامة، فإّف العقبلء يعتّبوف التالف من ماؿ الغاـر ال مالكو األصلي، ويؤيّده  ويؤّكد
أيضاً ما يستظهر من النّص الوارد ُب البهيمة اٞنوطوءة اليت يراد ظهرىا من دخوٟنا ُب ملك الواطئ بعد أداء ٖننها، وهبذا ينقدح 

ة ُب مسألة تعاقب األيدي الغاصبة حيث ذكروا فيها أّف اٞنالك ٩نوز لو الرجوع إذل كّل من الغاصبٌن ببدؿ حّل العويصة اٞنعروف
مالو، ولكن إذا رجع إذل الغاصب السابق يرجع ىو إذل البلحق حّّت ينتهي استقرار الضماف إذل الغاصب األخًن الذي تلفت 

 جع إذل سابقو.العٌن ُب يده، وأّما إذا رجع إذل البلحق فهو ال ير 

وقد أشكل سّر الفرؽ بٌن الصورتٌن على كثًن من األعبلـ حيث إّف العٌن التالفة ليس ٟنا إاّلبدؿ واحد، ونسبة الضماف إذل 
ٗنيع األيادي على حّد سواء ولكن بعدما ذكرنا من رجوع التالف إذل ملك الضامن بعد إعطاء البدؿ كما عليو السًنة 

اإلشكاؿ، حيث إّف الغاصب الذي رجع إليو اٞنالك وأخذ الغرامة منو يعتّب مالكاً للعٌن التالفة، فلو العقبلئية يّتضح حّل ىذا 
  الرجوع إذل الغاصب البلحق
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ّنقتضى حديث على اليد، ألّف البلحق أخذ العٌن منو واستوذل عليها ِنبلؼ السابق على من رجع إليو اٞنالك حيث إّف يده 
 على العٌن قد انتهت بعد انتقاؿ العٌن إذل من بعده، فبل وجو لرجوع من أّدى الغرامة إذل سابقو.



ٍّب إنّو يتفرّع على ما ذكرنا جواز اٞنسح فيما إذا توّضأ ّناء ٍّب قبل اٞنسح علم بغصبّيتو، فإنّو إذا أعطى البدؿ ٞنالكو فقد أّدى 
اـر فيجوز لو اٞنسح هبا، ألّف اٞنفروض أّف اٞنالك قد أخذ ما اِخذ منو فبل حّق لو ما ضمنو، فيكوف النداوة ُب الكّف ملكاً للغ

بعد ذلك، ىذا من أمثلة التلف العرُب فإّف البلل الباقي وإف كاف موجودًا إاّل أنّو ُب حكم التالف عند العرؼ، وىكذا مسألة 
تكوف اٝنيوط ملكًا للضامن ال ١نالة فيجوز لو الصبلة  اٝنيوط اٞنغصوبة ُب الثوب فإّف نزعها يوجب تلفها فإذا أّدى العوض

 وسائر التصرفات ُب الثوب.

أنّو لو أّدى البدؿ فوجد العٌن وصار متمّكن الوصوؿ إليها فهل تكوف للمالك مطالبتها مع رّد العوض أـ ال؟  الفرع اٝنامس:
تزلزلة، وال ريب أّف ٗنيع أدلّة اللزـو ُب اٞنعاوضة ْنري ىنا الظاىر أّف ىذا النزاع يرجع إذل أّف ملكية اٞنالك للبدؿ مستقرّة أو م

 فتكوف النتيجة ىو اللزـو فليس للمالك االسرتداد.

ذكر أّف ارتفاع قيمة العٌن بعد أداء البدؿ واٞننافع والنماء اٞنّتصل واٞننفصل  «ٔ» أّف الشيخ )قّدس سرّه( الفرع السادس:
.اٜنادثة بعد دفع الغرامة غًن مضمونة   على الغاـر

وفيو: إف كاف دليل الضماف ىو قاعدة ال ضرر أو تفويت السلطنة فاألمر ليس كما ذكره، ألّف الغاـر دل ٫نرج بأداء الغرامة عن 
  عهدة ضماف العٌن، ألّف ما أّداه كاف بداًل عن السلطنة على العٌن ال بداًل عن نفسها، فالعٌن باقية ُب ملك مالكها على

______________________________ 
 .ٕٙٙ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 ٕٜٕ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

عهدة الغاـر فبل وجو لعدـ كوف ٧نائها مضمونًا عليو، نعم لو قلنا بأّف اٞندرؾ ىو قاعدة اليد فمقتضاىا دخوؿ العٌن ُب ملك 
 ، ولكن الشيخ ال يقوؿ بذلك.الضامن بعد دفع البدؿ، فيتّجو اٜنكم بعدـ ضماف زيادة القيمة والنماء

وبعبارة اخرى: إف كاف البدؿ عوضًا عن السلطنة الفائتة فبلزمو بقاء العٌن ُب ملك مالكو األصلي وال وجو لعدـ الضماف 
للمنافع، وإف كاف عوضًا عن نفس العٌن فبأدائو ّنقتضى على اليد خرج من عهدة الضماف فبلزمو بقاء العٌن ملكًا للضامن 

 فبل ضماف.

  أسباب الضماف

 .«ٔ» فبعد ذلك يقع الكبلـ ُب أقساـ سبب الضماف اليت ذكرىا الشيخ )قّدس سرّه(



األّوؿ: التلف اٜنقيقي فحكم بأنّو ٩نب على الضامن بذؿ عوض ٕناـ اٞناؿ ويزوؿ ملكية اٞنالك عن العٌن لكوّنا تالفة من 
 أصلها فلم يبق مورد للملكية.

ذىاب سلطنة اٞنالك عن مالو ُنيث ال يكوف عودىا مرجّواً كغرؽ اٞناؿ ُب البحر، فحكم فيو بأنّو الثاين: التلف اٜنكمي وىو 
 مورد لبدؿ اٜنيلولة، ويكوف البدؿ عوضاً عن السلطنة الفائتة ال عن نفس العٌن، فهي باقية على ملك مالكها األصلي.

فبتلفها تزوؿ اٞنالية دوف اٞنلكية، وتكوف الغرامة بداًل عن مالية الثالث: تلف األجزاء واألوصاؼ الدخيلة ُب اٞنالية دوف اٞنلكية 
 العٌن مع بقائها ُب ملك مالكها.

______________________________ 
 .ٕٗٙ، ٕٔٙ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 ٖٜٕ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

تها وملكيتها إاّلأنّو يبقى ٠نرد حّق األولوية الرابع: ما إذا زالت اٞنلكية أيضًا كما لو صار اٝنّل ٙنرًا فإّف الشارع قد ألغى مالي
 للمالك مع ثبوت بدؿ اٝنّل على الضامن.

ونقوؿ: أّما القسم األّوؿ فاألمر كما ذكر غاية األمر بعد دفع البدؿ تعتّب العٌن التالفة ملكًا للضامن إذا ترّتب عليو أثر كما 
 ُب مسألة تعاقب األيدي.

لتلف اٜنقيقي فبلبّد من بذؿ عوض ٕناـ اٞناؿ بداًل عن العٌن احملكومة بالتلف عرفًا مع اعتبار وأّما الثاين فقد ذكرنا أنّو كا
العٌن ملكاً للضامن، وال يكوف اٞنورد مورد بدؿ اٜنيلولة، بل مورد بدؿ اٜنيلولة على فرض ثبوتو ما إذا تعّذر الوصوؿ إذل اٞناؿ 

 عن اٜنيلولة. لكّنو يوجد بعد مّدة، فبلبّد من إعطاء البدؿ عوضاً 

ء بعد زواؿ وصفو لو كاف ٣نّا ينتفع بو فهو  ُب حاشيتو فيو بأّف الشي «ٔ» وأّما القسم الثالث فقد أشكل السّيد )قّدس سرّه(
ماؿ وإاّل فبل تبقى اٞنلكية أيضاً. ولكن الظاىر أّف مراد الشيخ فيما ٬نكن االنتفاع بو، وذلك ألّف زواؿ الوصف تارًة يوجب 

تفاع بالعٌن كالقصعة اٞنكسورة بالنسبة إذل القصعة الصحيحة، حيث إّف نفعها أقّل فيكوف الكسر موجبًا لنقصاف قّلة االن
اٞنالية ال زواؿ اٞنالية رأساً، فبلبّد من تأدية األرش، إاّلأف يدّؿ دليل خاّص على خبلؼ ذلك كما ُب البهيمة اٞنوطوءة، واخرى 

هبا مستقبًل مع إمكاف االنتفاع هبا منضّمًا كأقبلـ من القصب إذا شّقت إذل شقوؽ،  يوجب سقوط العٌن عن قابلية االنتفاع
أو صفحة قد كتبت فيها القصيدة فالقيت ُب اٞناء فانتشر حّبىا وال تقرأ بعده، فإّف القرطاس وإف دل ينتفع بو مستقبًل إاّلأنّو 



االنتفاع بو، ألنّو يصرؼ ُب مصارؼ منها االحراؽ، وىكذا لو انضّم إليو مثلو من القراطيس حّّت تبلغ حّقة أو وزنة ٬نكن 
 القلم اٞنشقوؽ لو انضّم إليو أخشاب اخر

______________________________ 
 .ٛٓٔ( حاشية اٞنكاسب )اليزدي(: ٔ)

 ٜٕٗ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

ال ٬نكن االنتفاع هبا مستقّلة ولكن إذا  يستعمل الشتعاؿ النار، ومن ىذا القبيل اٜنّبة الواحدة من اٜننطة أو االرز فإنّو
٣نّا ال ينتفع بو مستقبًل ولكن ٬نكن االنتفاع بو  -انضّمت إذل غًنىا ٬نكن االنتفاع هبا، فزواؿ الوصف ُب كّل ىذه األمثلة

قسم الثالث، فبل يوجب سقوط العٌن عن اٞنالية دوف اٞنلكية، ولعّل ىذا ىو مراد الشيخ )ر٘نو اللهو( ُب ال -منضّمًا إذل الغًن
منافاة بٌن بقاء اٞنلكية وقابلية االنتفاع بالعٌن وبٌن سقوطها عن اٞنالية. وثالثة يوجب سقوط العٌن عن قابلية االنتفاع مطلقاً 

 ُنيث ال ٬نكن االنتفاع هبا ال مستقبًل وال منضّما فيدخل ُب:

ٙنرًا فإنّو تزوؿ ماليتو وملكيتو ُنكم الشارع، ولذا لو أتلفو القسم الرابع: وىو ما إذا زالت اٞنلكية أيضًا كما لو صار اٝنّل 
شخص دل يكن ضامناً، وىذا ال إشكاؿ فيو إ٧ّنا الكبلـ يقع ُب بقاء حّق األولوية واالختصاص للمالك كما ذكره الشيخ 

 )قّدس سرّه( وأّف ىذا اٜنّق ثابت لو أـ ال، فبلبّد من البحث ُب جهات:

صل اٜنّق، فرّنا يقاؿ بأّف اٞنالك كاف لو ُب اٞناؿ إضافتاف: اٞنلكية واٜنّق، فإّف اٞنالك أحّق ّنالو من ُب دليل إثبات أ االوذل:
غًنه، فإذا زالت اٞنلكية بصًنورتو ٙنراً ُنكم الشارع يبقى اٜنّق ُنالو، لكّنو دعوى ببل دليل. وىكذا دعوى أّف اٜنّق عبارة عن 

 زواؿ اٞنرتبة القوية منها، ألّف اٞنلكية واحدة وقد زالت. اٞنرتبة الضعيفة من اٞنلكية فتبقى بعد

وقد يستدّؿ باالستصحاب حيث إّف التصرؼ ُب ملك الغًن حراـ ُب الشريعة اٞنقّدسة، فبعد زواؿ اٞنلكية لو شككنا ُب بقاء 
، فمع سقوط العٌن حرمة التصرؼ ُب العٌن ٩نري االستصحاب. وفيو: أّف موضوع حرمة التصرؼ ىو ملك الغًن أو ماؿ الغًن

 عن اٞنالية واٞنلكية ال يبقى اٜنكم اٞنذكور، فبل ٠ناؿ لبلستصحاب ىذا.

 ولكن عمدة الدليل الثبات اٜنّق للمالك ىو السًنة العقبلئية اٞنمضاة عند
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 أنّو والغًن شرع سواء ُب التصرؼ واالنتفاع الشارع اٞنقّدس فإنّو إذا ماتت شاة أحد يرى العقبلء اٞنالك أوذل هبا من الغًن، ال
هبا، ويشهد لذلك أّف اٝنمر لو صار خبًل أو الشاة عادت إذل اٜنياة بإذف اللهو تعاذل فبل يشّك أحد ُب كوف ىذا ملكاً 

 للمالك ال أنّو من اٞنباحات األصلية، فهذا شاىد على أّف اٜنّق فيما خرج عن اٞنلكية ثابت للمالك دوف غًنه.

ُب رّد ىذا الشاىد كبلمًا وىو أّف دخوؿ اٝنّل ُب ملك اٞنالك كاف معلواًل عن سبب  «ٔ»  ٍّب إنّو ذكر بعض مشا٫ننا احملّققٌن
ومقتٍض كالبيع وأمثالو، فإذا حصل اٞنقتضي يؤثّر، غاية األمر عرض عليو اٞنانع بقاًء وىو انقبلبو إذل اٝنمر، فإذا زاؿ اٞنانع أثّر 

 كوف ملكاً للمالك.اٞنقتضي أثره في

ولكّنو يرّده أمراف: األّوؿ أّف اٞنقتضي واٞنانع ٠نّرد اصطبلح وال طريق ٟنما ُب األحكاـ الشرعية، بل األحكاـ الشرعية تابعة 
اٞنلكية ٞنوضوعاهتا وتدور مدارىا وجوداً وعدماً، وقد دّؿ الدليل على أّف اٝنّل ٬نلك بالشراء أو االرث و٥نو٨نا، فإذا فرضنا زواؿ 

 ٪نتاج إذل دليل. -ألّف ىذا اٝنل مباين للخل السابق -بصًنورة اٝنّل ٙنراً فإثباهتا بعد صًنورة اٝنمر خبًل 

الثاين: أّف السبب إ٧ّنا كاف يقتضي اٞنلكية الواحدة اٞنستمرّة ال اٞنلكية ُب كّل آف، فإذا زالت اٞنلكية باٞنانع فبل يقتضي السبب 
 انع.ملكية اخرى بعد زواؿ اٞن

أّف حّق األولوية بالعٌن اليت سقطت عن اٞنالية واٞنلكية يكوف للمالك قبل أخذ البدؿ من الضامن، وأّما بعد  اٛنهة الثانية:
  أخذ البدؿ فينتقل اٜنّق إذل الضامن بناًء على ما سبق من كوف البدؿ عوضاً عن نفس العٌن بعد إغماض اٞنالك

______________________________ 
 .٘ٗٗ: ٔحاشية اٞنكاسب )األصفهاين(  (ٔ)

 ٜٕٙ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

 .«ٔ» عن اٝنصوصيات، خبلفاً لظاىر الشيخ )قّدس سرّه(

أّف اٝنل بعد صًنورتو ٙنرًا لو صار خبًل فهل ٩نب على الضامن زائدًا على رّد اٝنّل غرامة نقصانو وتعّيبو قبل  اٛنهة الثالثة:
سابقًا أّف مقتضى على اليد رّد العٌن بتمامها وقد أّداىا، فبل وجو لضماف نقصاف القيمة أو  ذلك أـ ال؟ الظاىر كما ذكرنا

 خروجو عن اٞنلكية ُب زماف.

من فروع بدؿ اٜنيلولة: وىو أّف البدؿ لو أعطاه الضامن ٍبّ زاؿ التعّذر ووجد العٌن فهل يكوف اٞنالك ّنجرد   بقي الفرع السابع
نوع التصرؼ ُب البدؿ أـ يبقى ُب ملكو ولو التصرؼ إذل أف يسّلط على مالو؟ ذىب الشيخ )قّدس طرّو التمّكن من العٌن ٣ن

 ُب اٞنقاـ إذل أّف البدؿ ملك للمالك ولو التصرؼ فيو حّّت يرد الضامن مالو. «ٕ» سرّه(



البدؿ إ٧ّنا يكوف عوضاً عن واإلنصاؼ أنّو ال ٬نكن اٛنمع بٌن كلمات الشيخ )قّدس سرّه( حيث إنّو بناًء على مسلكو من أّف 
السلطنة الفائتة ٗنعًا بٌن اٜنّقٌن ال أنّو عوض عن نفس العٌن، إذا زاؿ التعّذر خرج البدؿ عن ملك اٞنالك وال ٩نوز لو 
التصّرؼ، ألنّو كاف بداًل عن السلطنة الفائتة وقد حصلت، مع أنّو يفيت بعدـ خروج البدؿ عن ملك اٞنالك ّنجرد طرّو 

أّما على ما سلكناه من أّف البدؿ بدؿ عن العٌن فقد برئت ذّمة الضامن بأداء البدؿ وانقطع ملكو عن البدؿ كما التمّكن، و 
 انقطع ملك اٞنالك عن العٌن، فليس لو حّق مطالبة العٌن، ىذا.

  وقد ٓنّصل من ٗنيع ما ذكرنا إذل ىنا: أّف بدؿ اٜنيلولة ال دليل عليو إاّلأف

______________________________ 
 .ٜٕ٘: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 .ٕٛٙ: ٖ( اٞنكاسب ٕ)

 ٜٕٚ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

 يقـو إٗناع تعّبدي عليو فيعمل بو ُب مورده، ىذا ٕناـ الكبلـ ُب اٞنقبوض بالعقد الفاسد.

  شرائط اٞنتعاقدين

فبلبّد لنا من التكّلم ُب أفعاؿ الصيب،  «ٔ» كما عن الغنيةاٞنشهور بٌن األصحاب بطبلف عقد الصيب بل اّدعي اإلٗناع عليو  
ألّف فعلو تارًة يكوف من اصوؿ الدين واخرى من فروعو. والثاين تارة ال ٪نتاج إذل القصد واخرى ٪نتاج إليو والثالث تارة يكوف 

 ُب العبادات واخرى ُب اٞنعامبلت.

ُب حكم العدـ، وال أثر ٟنما، إاّلأنّو خرج منو إسبلـ علي بن أيب طالب  أّما األّوؿ فكاإلسبلـ فرّنا يقاؿ بأّف إسبلمو ككفره
 )عليو السبلـ( ىذا.

ولكّنو ال ٬نكن اٞنساعدة على ذلك، ألّف اإلسبلـ والكفر من االمور الواقعية يثبتاف بتحّقق موضوعهما، فلو أقّر الصيب 
أّف االطبلقات اٞنتوّجهة إذل اٞنسلمٌن شاملة للصيب أيضًا إاّل  باإلسبلـ فهو مسلم حقيقة ويرتّتب عليو آثار اإلسبلـ، وال ريب

ما ارتفع عنو ُنديث رفع القلم مثل وجوب قتل اٞنرتّد الفطري وحبس اٞنرتّدة ُب أوقات الصبلة حّّت تتوب و٥نو٨نا، وإ٧ّنا 
للتبعية، فحينئذ يكوف إسبلـ حكمنا بنجاسة صبياف اليهود والنصارى من أجل ذلك، وىو مشوؿ االطبلقات ٟنم، إذ ال دليل 

 علي )عليو السبلـ( على وفق القاعدة ومشمواًل لؤلدلّة ال من خواصو وعلى خبلؼ القاعدة.



وأّما ما يرجع إذل فروع الدين وال ٪نتاج إذل القصد فكالطهارة والنجاسة وصًنورتو ١ندثاً بالنـو والبوؿ و١نكوماً باٛننابة باٛنماع 
  ب اٜندث إذا ٓنّقق فيو يصًن ١نكوماً باحملدثية، الطبلؽ من جامع ٩نب عليووالدخوؿ، فبل ريب أّف سب

______________________________ 
 .ٕٓٔ( الغنية: ٔ)

 ٜٕٛ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

اٞنستفاد من األدلّة، غاية األمر ال يكّلف برفع اٜندث ُب زماف الصباوة حّّت يبلغ فيجب عليو الغسل ٞنا ُب  «ٔ»  الغسل
اٌب عمر بامرأة ٠ننونة قد زنت فأمر برٗنها فقاؿ )عليو السبلـ( أما »طهارة الوسائل عن اٝنصاؿ مسندًا عن ابن ظبياف قاؿ 

حيث تدّؿ  «ٕ» « ٪نتلم وعن اجملنوف حّّت يفيق وعن النائم حّّت يستيقظعلمت أّف القلم يرفع عن ثبلثة: عن الصيب حّّت 
 على أّف الصيب ليس ّنكّلف.

وأّما ما يصدر عن الصيب ٣نّا يعتّب فيو القصد فما كاف من العبادات اٞنستحّبة فيكوف الصيب مشمواًل الطبلؽ أدلّتها مثل قولو 
. وال ترتفع ُنديث رفع القلم، لوروده ُب مقاـ «ٖ» «ن زار اللهو تعاذل ُب عرشومن زار اٜنسٌن )عليو السبلـ( عارفاً ُنّقو كم»

 االمتناف، فبل يرتفع بو إاّلما كاف ُب رفعو امتناناً ويكوف ثبوتو كلفة واالستحباب ليس كذلك.

ع ُنديث رفع القلم باالضافة إذل وأّما الواجبات فأدلّتها ُب نفسها مطلقة أيضًا باالضافة إذل غًن البالغٌن ولذا ذكروا أّف اٞنرفو 
 الصيب ىو خصوص االلزاـ وأّما أصل اٞنطلوبية فهو باٍؽ على حالو.

ولكن فيو: أّف الوضع الواحد للحكم إّما يكوف إلزاميًا باالضافة إذل ٗنيع أفراد موضوعو وإّما يكوف ترخيصيًا كذلك، وأّما أف 
خيصيًا بالنسبة إذل البعض اآلخر فغًن ٣نكن، وعليو فمقتضى حديث رفع يكوف إلزاميًا بالنسبة إذل بعض أفراد موضوعو وتر 

 القلم خروج الصيب عن أدلّة الواجبات بالكّلية فبل يستفاد منها أصل اٞنشروعية أيضاً.

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٙ/ أبواب اٛننابة ب ٕٛٔ: ٕراجع الوسائل 

 .ٔٔح  ٗادات ب / أبواب مقّدمة العب٘ٗ: ٔ( الوسائل ٕ)

 .ٚٚ: ٔٓٔ، ُنار األنوار ٜٗٔ( كامل الزيارات: ٖ)



 ٜٜٕ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

فبلبّد ٞنشروعية عبادات الصيب من التماس دليل آخر وىو ما ُب صبلة الوسائل عن اٜنليب عن أيب عبداللهو )عليو السبلـ( عن 
حيث  «ٔ» «سنٌن فمروا صبيانكم بالصبلة إذا كانوا بين سبع سنٌنقاؿ: إنّا نأمر صبياننا بالصبلة إذا كانوا بين ٙنس »أبيو 

إّف األمر باألمر أمر، ففي اٜنقيقة يكوف الصيب مأمورًا بأمر الشارع، وبعد ضّم حديث رفع القلم إذل ذلك ورفع االلزاـ تثبت 
  اٛنميع.اٞنطلوبية وبضميمة عدـ القوؿ بالفصل بٌن الصبلة وغًنىا من العبادات تثبت اٞنطلوبية ُب

وأما معامبلت الصيب فتارًة يقع الكبلـ ُب تصّرؼ الصيب بنحو االستقبلؿ ُب ماؿ نفسو أو ولّيو أو الغًن واخرى ُب تصّرفو 
 بنحو اآللة للغًن.

َوابْػَتُلوا اْلَيَتاَمى »  أّما تصّرفو ُب ماؿ نفسو بنحو االستقبلؿ فبل ريب ُب عدـ نفوذه وال يرتّتب عليو األثر، وذلك لقولو تعاذل
وتقريبو أّف اللهو سبحانو عّلق جواز تصرؼ الصيب ُب  «ٕ» «َحّته ِإَذا بَػَلُغوا النَِّكاَح فَِإْف آَنْسُتْم ِمْنُهْم ُرْشداً فَاْدفَػُعوا ِإلَْيِهْم أَْمَواَٟنُمْ 
 أموالو على أمرين: األّوؿ بلوغ النكاح الذي ىو كناية عن البلوغ.

 إيناس الرشد، فبل ٩نوز لو التصرؼ قبل البلوغ والرشد أي ال ينفذ معاملتو.والثاين: 

من أّف اٞنناط حصوؿ الرشد فهو خبلؼ الظاىر وإاّل لـز أف يكوف ٓنديده ببلوغ النكاح لغواً،  «ٖ» وأّما دعوى أيب حنيفة
  نّو لو كاف ظرؼ االبتبلء بعد البلوغوأّما وجو لزـو االبتبلء قبل البلوغ مع عدـ وجوب دفع اٞناؿ إاّلبعده فواضح، أل

______________________________ 
 .٘ح  ٖ/ أبواب أعداد الفرائض ب ٜٔ: ٗ( الوسائل ٔ)

 .ٙ: ٗ( النساء ٕ)

 .ٚٛٔ: ٜ، التفسًن الكبًن ٖٖٙ: ٕ، الفقو على اٞنذاىب األربعة ٖ٘ٔ: ٘( بدائع الصنائع ٖ)

 ٖٓٓ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

 ُب برىة من الزماف حّّت يتّم االبتبلء وىو ال ٩نوز. لـز منعو عن مالو

ٍّب إّف اآلية الشريفة وإف كانت ٢نتّصة بتصّرؼ اليتيم ُب أمواؿ نفسو وال تعّم تصّرفو ُب ماؿ غًنه، إاّلأّف تصّرفو ُب ماؿ الغًن 
بالفصل بٌن التصرؼ ُب مالو وماؿ بنحو االستقبلؿ كالوكبلء اٞنفّوض إليهم األمر غًن نافذ أيضًا لؤلولوية أو لعدـ القوؿ 



اآلخر. مضافاً إذل الروايات الواردة ُب اٞنقاـ كما ورد ُب مقّدمة عبادات اٞنستدرؾ عن عبداللهو بن سناف عن أيب عبداللهو )عليو 
 سألو أيب وأنا حاضر عن اليتيم مّت ٩نوز أمره؟ فقاؿ: حٌن يبلغ أشّده، قلت: وما أشّده؟ قاؿ:»السبلـ( قاؿ 

 حتبلـ، قلت: قد يكوف الغبلـ ابن ٖناين عشر سنة ال ٪نتلم أو أقّل أو أكثر، قاؿ:اال

حيث إّف الرواية  «ٔ» «ء وجاز أمره إاّلأف يكوف سفيهًا أو ضعيفاً  إذا بلغ ثبلث عشر سنة كتب لو اٜنسن وكتب عليو السيّ 
دّلت باطبلقها على أّف كّل ما يصدؽ عليو أمره من بيع أو صلح أو إجارة ال ينفذ قبل البلوغ، سواء كاف ُب ماؿ نفسو أو 

 ماؿ غًنه.

وأّما تصّرؼ الصيب ُب ماؿ نفسو أو ماؿ الغًن ال باالستقبلؿ بل بأف يكوف ّننزلة اآللة ُب إنشاء الصيغة فقط أو ُب اٞنعاطاة 
 ٝنارجية، فبل دليل على عدـ جواز مثل ىذا التصرؼ.ا

 أّما الرواية فظاىر، ألّف اٞنراد باألمر فيها بقرينة إسناد اٛنواز ما يكوف قاببًل للمضي، وليس ىو إاّلالبيع و٥نوه، وال يشمل إجراء
 الصيغة، والبيع ُب الفرض ليس أمراً للصيب، بل أمر غًنه من الورل واٞنالك.

  فداللتها أيضاً غًن تاّمة، فإّّنا ُب مقاـ بياف أّف جواز دفع أموالووأّما اآلية 

______________________________ 
 .٘ح  ٕ/ كتاب اٜنجر ب ٕٔٗ: ٛٔ. ورواىا ُب الوسائل ٕٔح  ٗ/ أبواب مقّدمة العبادات ب ٛٛ: ٔ( اٞنستدرؾ ٔ)

 ٖٔٓ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

 البلوغ والرشد، وأّما لغوية عبارتو فبل تدّؿ عليها. واستقبللو ُب التصرؼ إ٧ّنا يكوف بعد

فبل ريب أّف معناه ليس رفع اٞنؤاخذة كما ذىب إليو الشيخ  «ٔ» «رفع القلم عن الصيب حّّت ٪نتلم»وأّما قولو )عليو السبلـ( 
األحكاـ، بل معناه رفع االلزاـ ألّف الرفع البّد أف يتعّلق ّنا يكوف أمر رفعو ووضعو بيد الشارع ابتداًء وىي  «ٕ» )قّدس سرّه(

ء، فليس فيو داللة على رفع األحكاـ عن البالغٌن لكوف الصيب  أي كّل حكم يكوف فيو إلزاـ فهو مرفوع عنو وال يلـز بشي
 آلة.

 فتحّصل إذل ىنا عدـ داللة األدلّة اٞنتقّدمة على عدـ العّبة بانشاء الصيب.

 مد الصيب خطأ وىي ثبلث طوائف:بقي ُب اٞنقاـ الروايات اٞنتضّمنة لكوف ع



قاؿ: »ء، وىي ما رواه ١نّمد بن مسلم عن أيب عبداللهو )عليو السبلـ(  االوذل: ما ورد فيها ذلك مطلقًا من غًن تقييد بشي
 . وىذه مطلقة تشمل اٛننايات وغًنىا.«ٖ» «عمد الصيب وخطؤه واحد

ي الختصاصها بباب اٛننايات، وىي رواية إسحاؽ بن عّمار عن جعفر والثانية: ما ورد فيها ذلك مقّيدًا ُنمل العاقلة اٞنقتض
 .«ٗ» «أّف علياً )عليو السبلـ( كاف يقوؿ: عمد الصبياف خطأ ٓنملو العاقلة»عن أبيو )عليهما السبلـ( 

عن علي )عليهم  والثالثة: ما اقرتف فيها ذلك بالتقييد ُنمل العاقلة ورفع القلم، وىي ما رواه أبو البخرتي عن جعفر عن أبيو
  أنّو كاف يقوؿ: ُب اجملنوف»السبلـ( 

______________________________ 
 .ٔٔح  ٗ/ أبواب مقّدمة العبادات ب ٘ٗ: ٔ( الوسائل ٔ)

 .ٕٛٚ: ٖ( اٞنكاسب ٕ)

 .ٕح  ٔٔ/ أبواب العاقلة ب ٓٓٗ: ٜٕ( الوسائل ٖ)

 .ٖح  ٔٔ/ أبواب العاقلة ب ٓٓٗ: ٜٕ( الوسائل ٗ)

 ٕٖٓ، ص: ٔ جمكاسب البيع، 

 .«ٔ» «واٞنعتوه الذي ال يفيق والصيب الذي دل يبلغ عمد٨نا خطأ ٓنملو العاقلة وقد رفع عنهما القلم

ٍّب إّف ٘نل اٞنطلق على اٞنقّيد غًن جاٍر فيها بعد كوّنما مثبتٌن، ألنّو ال منافاة بٌن كوف عمد الصيب ّننزلة اٝنطأ ُب باب 
اب أيضاً، ولكن نقطع بأّف االطبلؽ ليس ّنراد من الرواية االوذل لوجهٌن: وجود اٞنانع اٛننايات وكونو كذلك ُب سائر األبو 

 وعدـ اٞنقتضي.

أّما وجود اٞنانع فهو أنّو لو كانت ىذه القضية عاّمة ُب ٗنيع اٞنوارد يلـز صّحة صبلة الصيب وصومو لو صّلى إذل غًن جهة 
اف أو دل يأت بغًن األركاف ُب الصبلة عمدًا وقس على ذلك، وذلك كّلو القبلة عمدًا أو أفطر عمدًا ُب أثناء صـو شهر رمض

من جهة أّف عمده خطأ، مع أنّو دل يلتـز فقيو بصّحة ىذه األعماؿ، وأّما عدـ اٞنقتضي فؤلّف ظاىر قولو )عليو السبلـ( 
ُب حاؿ العمد يرتّتب عليو أثر  أنّو البّد أف يكوف للعمد أثر وللخطأ أثر، فيقاؿ لو صدر عنو الفعل« عمده وخطؤه واحد»

اٝنطأ وىو منحصر ُب باب اٛننايات، ألّف القتل على ثبلثة أقساـ: إّما عمدي وأثره القصاص، أو خطأ وأثره ثبوت الدية 
 على العاقلة، أو شبو العمد وأثره ثبوت الدية على اٛناين، فنقوؿ ُب الصيب لو قتل عمدًا يرتّتب عليو حكم اٝنطأ، وأّما ما ال



يكوف ٝنطائو أثر كالبيع فإّف العمدي من البيع يرتّتب عليو األثر وأّما البيع اٝنطائي فبل، ألّف فساده من جهة عدـ العقد 
الصحيح ال من أجل العقد اٝنطائي فحينئذ ال تشملو الرواية، ولو سّلمنا وجود مورد ُب الفقو ُب غًن باب اٛننايات يكوف فيو 

كإتياف الزيادة ُب الصبلة عمدًا أو سهوًا فإنّو يؤثّر ُب البطبلف ُب األّوؿ ولزـو سجدة السهو ُب للخطأ من الفعل أثر أيضًا  
  الثاين أو ُب بعض موجبات الكّفارة ُب

______________________________ 
 .ٕح  ٖٙ/ أبواب القصاص ُب النفس ب ٜٓ: ٜٕ( الوسائل ٔ)

 ٖٖٓ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

اًل للحديث أيضاً، ألّف التكليف فيها متوّجو إذل فاعل الفعل اٝنطئي، وقد عرفت أّف التكليف مرفوع عن اٜنّج ال يكوف مشمو 
الصيب ُنديث رفع القلم، فبعد ضّم حديث رفع القلم إذل تلك الروايات أعين روايات عمد الصيب خطأ ينحصر موردىا فيما 

 لفاعل من البالغٌن، وىو ٢نتّص بباب اٛننايات.إذا كاف الفعل اٝنطئي موضوعاً لتكليف متوّجو إذل غًن ا

فتحّصل: أّف شيئًا من حديث أمر اليتيم وحديث رفع القلم وغًن٨نا ال يدّؿ على سلب عبارتو، كما أّف عدـ نفوذ تصّرفو ال 
ُب زماف الصباوة يناُب ترّتب األثر عليو بعد بلوغو ولذا نقوؿ: بأّف الصيب لو أتلف ماؿ الغًن وإف دل يكن ملزمًا بالتدارؾ 

 ٜنديث الرفع، إاّلأنّو يلـز بالضماف بعد البلوغ لشموؿ من أتلف لو.

برواية أيب البخرتي على إلغاء عبارة الصيب وتقريبو: أّف قولو )عليو السبلـ(  «ٔ» ُب استدالؿ الشيخ )قّدس سرّه(  بقي الكبلـ
أو معلواًل « ٓنملو العاقلة»ال يرتبط بسابقو إاّلبأف يكوف عّلة لقولو )عليو السبلـ( « وقد رفع عنهما القلم»ُب ذيل الرواية 

يكوف دية جنايتو على عاقلتو، أو ّنا أّف عمده خطأ عند  ّنعىن أّف الصيب ّنا أنّو غًن ملـز« عمده خطأ»لقولو )عليو السبلـ( 
الشارع قد رفع عنو االلزاـ، ومقتضى عمـو رفع االلزاـ عن الصيب أف يكوف مسلوب العبارة أيضًا ال ٠نرد نفي األثر عن صورة 

ة عدـ االستقبلؿ، ىذا ملّخص استقبللو وإاّل لـز تقييد الرفع بصورة االستقبلؿ ُب التصرؼ، واٞنفروض أّف رفع القلم يعّم صور 
 استداللو على إلغاء سلب عبارة الصيب.

وفيو: أّف رفع القلم ال يكوف عّلة الثبات الدية على العاقلة، ألّف نفي اٜنكم عن الصيب كيف يكوف عّلة الثبات اٜنكم على 
 اآلخر، إذ ال يرتبط أحد٨نا باآلخر

______________________________ 
 .ٕٕٛ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)



 ٖٗٓ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

وال مبلزمة بٌن ارتفاع القلم عن الصيب وثبوت الدية على عاقلتو فضبًل عن العّلية إذ ٬نكن ارتفاع الدية رأساً، وعلى فرض 
ثبوت الدية من جهة عدـ ذىاب دـ اٞنسلم ىدراً، ٬نكن أف تكوف ثابتة على بيت اٞناؿ أو على ٗنيع اٞنسلمٌن ال خصوص 

 ة.العاقل

وعلى أّي حاؿ ال يصّح جعل رفع القلم عن الصيب ُب الرواية عّلة لثبوت الدية على العاقلة كما ال يصّح جعلو معلواًل لكوف 
تنزيل بلساف اٜنكومة أي توسعة ُب موضوع اٝنطأ حّّت يشمل عمد « عمد٨نا خطأ»عمده خطأ، ألّف قولو )عليو السبلـ( 
حكم اٞننّزؿ عنو وإثبات حكم اٞننزؿ عليو، كقولو ال شّك لكثًن الشّك ّنعىن أّف آثار  الصيب أيضًا ويكوف معىن التنزيل نفي

أف يثبت الدية وىو حكم اٝنطأ ويرفع حكم العمد وىو القصاص « عمده خطأ»الشك منتفية وآثار القطع ثابتة لو فمعىن 
بّينًا لكوف عمده خطأ ال معلواًل لو، فبل ٬نكن استفادة وىذا معىن رفع القلم، فيكوف رفع القلم مقّومًا ومتّممًا ٞنعىن التنزيل وم

 سلب عبارتو من ىذه الرواية، فبلبّد أف ٔنتّص بباب اٛننايات.

وعلى تقدير تسليم أّف معىن رفع القلم ُب ىذه الرواية رفع مطلق االلزاـ وااللتزاـ عن الصيب سواء كاف بنحو االستقبلؿ أو 
سرّه( فبل داللة فيها على سلب عبارة الصيب، إذ ال منافاة بٌن رفع االلزاـ وعدـ كوف  بإذف الورل كما ذكره الشيخ )قّدس

 عبارتو مسلوبة األثر.

الكبلـ ُب سائر األفعاؿ اليت تصدر عن الصيب، منها مسألة االتبلؼ وأنّو إذا أتلف شيئًا ىل يكوف ضامنًا أـ ال؟   ٍّب إنّو يقع
فبل ريب ُب خروج االتبلؼ عنو ٔنّصصاً، ألّف االتبلؼ ال يتوّقف « ه وخطؤه واحدعمد»فنقوؿ: أّما قولو )عليو السبلـ( 

على القصد وال يكوف من األفعاؿ القصدية حّّت يرفع أثره بالرواية. وأّما رواية عدـ جواز أمر اليتيم فبل تشملو أيضاً، لعدـ 
  صدؽ أمر اليتيم على إتبلفو

 ٖ٘ٓ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

 ناد عدـ اٛنواز إليو.خصوصاً بعد إس

وأّما حديث رفع القلم فهو أيضًا غًن رافع للضماف عنو، ألّف مقتضى اٜنديث رفع االلزامات الدنيوية واالخروية عن الصيب، 
والضماف ليس منها، نعم ىو يوجب وجوب األداء بعد البلوغ من جهة االتبلؼ الذي صدر منو قبل البلوغ، للقاعدة اٞنسّلمة 

من أتلف ماؿ الغًن فهو لو ضامن، نظًن اٛننابة اٜناصلة قبل البلوغ حيث ال إلزاـ عليو باالغتساؿ قبلو إاّلأنّو  بينهم من أفّ 
 .«ٔ» «َوِإْف ُكْنُتْم ُجُنباً فَاطهههُروا»  يلـز بو بعد البلوغ فيما يشرتط فيو الطهارة لقولو تعاذل



فإف قلنا إّف اٞنراد من حديث رفع القلم عن الصيب ومن قولو )عليو السبلـ( ومنها: مسألة التعزير وأنّو ىل يعّزر الصيب أـ ال؟ 
فبل مانع من  «ٕ» أّف اآلثار الثابتة للبالغٌن ُب عمدىم ليست ثابتة للصيب كما ذىب إليو الشيخ )قّدس سرّه(« عمده خطأ»

ير ثابتًا للبالغٌن حّّت يرفع ُب ناحية ثبوت التعزير لو، وخروجو عن تلك األحكاـ يكوف بنحو التخّصص، إذ ال يكوف التعز 
الصيب، فبل مانع من تعزير الصيب ُنسب مصلحة اٜناكم. وأّما لو كاف اٞنراد رفع مطلق اآلثار االلزامية فيكوف التعزير ثابتاً 

االلزاـ للصيب بعنواف التخصيص ُب تلك األدلة كما امر ُب الشريعة بضرب الصبياف للصبلة، وىذا ٔنصيص ألدلة رفع مطلق 
 عنهم، فيثبت ٟنم التعزير حسب ما يراه اٜناكم الشرعي من اٞنصاحل.

ء دل يسبق إليو غًنه كاصطياد ٚنكة من البحر أو وجد لقطة دوف الدرىم أو شاة ُب  ومنها: ما لو حاز شيئاً أو سبق إذل شي
  وارد للصيب متوّقف على إثباتالّّب فهل ٬نلك أو ال، ألّف عمده خطأ؟ فنقوؿ: إّف إثبات عدـ اٞنلك ُب تلك اٞن

______________________________ 
 .ٙ: ٘( اٞنائدة ٔ)

 .ٕٕٛ: ٖ( اٞنكاسب ٕ)
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 أمرين:

األّوؿ: اعتبار قصد التمّلك ُب حصوؿ اٞنلكية، وّنا أّف قصده كبل قصد ال ٬نلك. وفيو: أّف األدلة مطلقة كقولو )عليو السبلـ( 
 إذ ليس فيها اعتبار القصد. «ٕ» «من أحٍن أرضاً ميتة فهي لو»أو  «ٔ» «إذل مكاف فهو أحق بومن سبق »

أّف ما كاف من افعاؿ البالغٌن « عمده وخطؤه واحد»والثاين: إثبات أّف قصده كبل قصد. وىو ٣ننوع أيضاً، ألّف اٞنراد من قولو 
اٝنطأ ويرتّتب أحكاـ اٞننزؿ عليو على اٞننزؿ بعد رفع أثر اٞننّزؿ، وىو لعمده أثر وٝنطئو أثر آخر ينّزؿ عمد الصيب فيو منزلة 

 ٢نتص بباب اٛننايات فبل يكوف معناه أّف قصده كبل قصد.

فقد ٓنّصل من ٗنيع ما ذكرنا: أّف شيئًا من معامبلت الصيب ال ينفذ إاّل خصوص الوصية، حيث ورد النّص بصّحتها كما 
 سيأٌب.

العقود وااليقاعات كالقبض والقصد ُب اٜنيازات بناًء على اعتباره فهو صحيح ونافذ من الصيب، فلو  وأّما ما كاف خارجاً عن
أقبض شخص الصيب شيئاًيكوف قبضو نافذًا ويرتّتب عليو األثر، ألّف عمدة الدليل على عدـ نفوذ األمر من الغبلـ ىو قولو: 

 وىو ٢نتّص ّنا يصدؽ عليو أمر اليتيم وىي العقود وااليقاعات. «ٖ»  مّت ٩نوز أمر اليتيم؟ قاؿ )عليو السبلـ( إذا بلغ أشّده



______________________________ 
 )مع اختبلؼ يسًن(. ٕو  ٔح  ٙ٘/ أبواب أحكاـ اٞنسجد ب ٕٛٚ: ٘( الوسائل ٔ)

 )مع اختبلؼ يسًن(. ٔح  ٕ/ كتاب إحياء اٞنوات ب ٖٔٗ: ٕ٘( الوسائل ٕ)

 )مع اختبلؼ(. ٘ح  ٕاٜنجر ب / كتاب ٕٔٗ: ٛٔ( الوسائل ٖ)
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 (.ٔقولو )ر٘نو اللهو(: ووصيتو وايصاؿ اٟندية وإذنو ُب الدخوؿ )

 (.ٕقولو )ر٘نو اللهو(: بٌن أف تكوف ُب األشياء اليسًنة أو اٝنطًنة )

- 

اٟندية وإذنو ُب الدخوؿ فلم نعرؼ  وأّما إيصاؿ «ٕ» أّما الوصية من الصيب البالغ عشر سنٌن فمنصوص عليها «ٔ» (ٔ)
ء من  وجهًا الستثنائهما لعدـ دخوٟنما ُب اٞنستثىن منو، فانّو تصّرفات الصيب اليت تكوف موضوعًا ألثر شرعي وليس شي
لدخوؿ األمرين كذلك. أّما إيصاؿ اٟندية فلعدـ كونو مقّومًا لعقد اٟنبة ولذا ٬نكن ٓنققو بواسطة حيواف و٥نوه. وأّما االذف ُب ا

إذل دار الغًن فليس ُب نفسو موضوعاً ٛنواز الدخوؿ، فاف حصل منو االطمئناف برضى اٞنالك كما ىو الغالب فهو اٞنعتّب وإاّل 
 فبل ٩نوز التصرؼ ُب ماؿ الغًن سواء كاف اآلذف بالغاً أو صبياً، فبل معىن الستثنائهما بعد عدـ دخوٟنما ُب مورد البحث.

بٌن االمور اٜنقًنة وغًنىا بقياـ السًنة على نفوذ معاملة الصيب ُب االوذل، وبقولو )عليو السبلـ(  ( استدّؿ على التفصيلٕ)
  ّنى النيب )صّلى اللهو عليو وآلو( عن»

______________________________ 
 وٓنقيق مّنا[. مع تصحيح دل يوجد ُب ٢نطوطة اٞنؤّلف نقلناىا من ١ناضرات ُب الفقو اٛنعفري ٜٖٛ( ]من ىنا إذل ص ٔ)

إذا بلغ الغبلـ عشر سنٌن وأوصى بثلث مالو ُب حق جازت »( روي عن أيب بصًن عن أيب عبداللهو )عليو السبلـ( قاؿ: ٕ)
سألتو عن وصية الغبلـ ىل ْنوز؟ قاؿ: إذا كاف ابن »وعن منصور بن حاـز عن أيب عبداللهو )عليو السبلـ( قاؿ: « وصيتو

إذا بلغ الصيب ٙنسة أشبار »عبدالر٘نن بن أيب عبداللهو عن أيب عبداللهو )عليو السبلـ( قاؿ:  وعن« عشر سنٌن جازت وصيتو
إذا أتى على الغبلـ عشر »وعن زرارة عن أيب جعفر )عليو السبلـ( قاؿ: « اكلت ذبيحتو وإذا بلغ عشر سنٌن جازت وصيتو



 -ٖٔٙ: ٜٔ]الوسائل « حّد معروؼ وحق فهو جائزسنٌن فانّو ٩نوز لو ُب مالو ما أعتق أو ما تصّدؽ أو أوصى على 
 [.ٗ، ٘، ٚ، ٕح  ٗٗ/ كتاب الوصايا ب ٖٖٙ
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بدعوى ظهور التعليل باألمر العرضي ُب ذلك، فاّف  «ٔ» «كسب الصيب ما دل ٪نسن صنعة بيده معّلبًل بأنّو إف دل ٩ند سرؽ
 عقد الصيب لو دل يكن نافذاً كاف األنسب أف يعّلل النهي بو.

ء منهما. أّما السًنة فاف كاف اٞنّدعى قيامها على نفوذ معاملة الصيب فيما إذا كاف آلة الجراء  ولكن الظاىر عدـ داللة شي
رفت إاّلأنّو غًن ٢نتص باألشياء اليسًنة، فانّا بّينا ُب اٞنعاطاة عدـ توقفها على العقد أو القبض فهو وإف كاف حقًا كما ع

األخذ واالعطاء أصبًل على ما ىو اٞنتعارؼ كما ُب دخوؿ اٜنّماـ ووضع الثمن ُب دخل اٜنّمامي، وال يقّل قبض الصيب عن 
 عدمو وال عن دخل اٜنّمامي.

الدكاف إ٧ّنا ىو من جهة أف ال يسرؽ أحد من الدكاف شيئًا ال من جهة  وباٛنملة: ما عليو السًنة من نصب الصيب على
اٞنعاملة معو مستقبًل فانّو ّننزلة كوز اٜنمامي. نعم فيما إذا كاف القبض مقّومًا للعقد كما ُب اٟنبة ال اعتبار بقبض الصيب، ال 

 الصيب. ّنا أنّو قبض بل من حيث كونو التزاماً مقّوماً لقبوؿ العقد وىو مرفوع عن

وإف كاف اٞنّدعى قياـ السًنة على نفوذ معاملة الصيب مطلقًا فهو ٣ننوع من اٞنتديّنٌن. وأّما االستدالؿ باٝنّب فهو مضافًا إذل 
ضعفو بالسكوين، أّف اٞنراد بالكسب إف كاف معناه اٞنصدري فبل ١نالة يكوف النهي تنزيهّيًا متوّجهًا إذل أولياء الصيب للحكمة 

يو وعليو فهو أجنيب عن اٞنقاـ، وإف كاف اٞنراد بو اٞنكسوب فاٞننهي عنو ىو أخذ مطلق ما ٪نصل ُب يد الصيب نظًن اٞنذكورة ف
 .«ٕ»  النهي عن كسب االماء معّلبًل بأّنّن إف دل ٩ندف زنٌن

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٔح  ٖٖ/ أبواب ما يكتسب بو ب ٖٙٔ: ٚٔالوسائل 

 السابق. ( نفس اٞنصدرٕ)
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 (.ٔقولو )ر٘نو اللهو(: قصد٨نا ٞندلوؿ العقد )



 (.ٕقولو )ر٘نو اللهو(: بعدـ ٓنقق القصد ُب عقد الفضورل واٞنكره )

- 

  قصد اٞنتعاقدين اللفظ واٞنعىن

اٞنعروؼ، فبلبّد أف يقصد كل من ( الكبلـ ُب اٞنسألة يقع من جهات: االوذل: اعتبار قصد اللفظ واٞنعىن وىذا ىو ٔ)
اٞنتبايعٌن اللفظ بأف ال يكوف صدوره منو لسبق اللساف و٥نوه، كما أنو البّد من قصد٨نا اٞنعىن وىو إبراز اعتبار اٞنبادلة بٌن 

و البيع. اٞنالٌن، فاذا قصد اللفظ ودل يقصد اٞنعىن كما ُب اٟنازؿ أو من كاف ُب مقاـ عّد الصيغ فقاؿ بعت، فانو ال يتحقق ب
وبعبارة اخرى قد تقدـ أّف البيع متقّوـ بأمرين االعتبار النفساين وابرازه خارجاً، فبلبّد ُب ٓنققو من ثبوت كبل األمرين، فقصد 
اللفظ واٞنعىن من مقّومات البيع فبل يصح التعبًن عنو بشرط العقد أو اٞنتعاقدين فاّف الشرط إ٧نا يطلق على األمر اٝنارج عن 

 شروط.حقيقة اٞن

أّّنما قاصداف للفظ دوف اٞنعىن. ونقوؿ أّما اٞنكره فهو ُنسب الغالب قاصد للمعىن كما  «ٔ»  ( ذكر الشهيد ُب اٞنسالكٕ)
أنو قاصد للفظ إاّلإذا كاف ملتفتاً فيجري العقد بنحو التورية وال يقصد معناه، فاالكراه غًن مستلـز لعدـ قصد اٞنعىن، كما أّف 

اٝنارجية من األكل والضرب و٥نو٨نا ال يستلـز عدـ قصد حقيقتها، فما يكوف عقد اٞنكره فاقدًا لو ليس  االكراه على االمور
إاّلطيب النفس ولذا ينفذ إذا ٜنقو، ولو دل يكن اٞنكره قاصدًا للمعىن فحقيقة البيع ال تكوف متحققة فكيف ينفذ بلحوؽ 

 .«ٕ» ُب قباؿ العامةطيب النفس بو الذي ىو ٣نّا اتّفقت عليو آراء اٝناّصة 

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٙ٘ٔ: ٖاٞنسالك 

( اٜننفية وافقوا اٝناّصة بصّحتو مع االجازة البلحقة وىذه نصوصهم ُب كتبهم الفقهية قاؿ الكاشاين اٜننفي ُب بدائع ٕ)
 كتاب االكراه:  ٙٛٔص  ٚالصنائع ج 

إذا كاف البائع واٞنشرتي مكرىٌن  ٛٛٔاالكراه باجازتو ورضاه. وقاؿ ُب ص االكراه يوجب فساد البيع لفقده الرضا ويزوؿ 
 ، ٗنيعاً على البيع والشراء فلكل منهما خيار الفسخ واالجازة ألّف البيع فاسد ُب حقهما والثابت بالبيع الفاسد ملك غًن الـز

ُب حّق صاحبو. وُب اٞنبسوط للسرخسي  فاف أجازا ٗنيعًا جاز واف أجاز أحد٨نا دوف اآلخر جاز ُب جانبو وبقي اٝنيار
كتاب االكراه باب االكراه على البيع: إذا أكرىو على بيع عبده الذي يساوي عشرة آالؼ درىم من   ٖٜص  ٕٗاٜننفي ج 



ىذا الرجل بألف درىم ففعل وقبض الثمن وٞنّا تفرقوا من اجمللس قاؿ البائع: أجزت البيع كاف جائزاً، ألف االكراه ال ٬ننع 
عقاد أصل البيع فقد وجد ما بو ينعقد البيع من اال٩ناب والقبوؿ من أىلو ُب ١نل قابل لو، ولكن امتنع نفوذه النعداـ ٕناـ ان

الرضا بسبب االكراه فاذا أجاز البيع غًن مكره فقد ًب رضاه بو، فاذا أجاز بيعًا باشره غًنه نفذ باجازتو، فاذا أجاز بيعًا باشره 
 مثل ذلك. ٔٙٔص  ٕ، انتهى. وحكى عن اٜننفية ُب الفقو على اٞنذاىب األربعة ج ىو بنفسو فهو أوذل بو

 ٖ: ٗنعم عند اٜننابلة واٞنالكية والشافعية بطبلف بيع اٞنكره وعدـ تأثًن ٜنوؽ االجازة فيو ففي الفروع البن مفلح اٜننبلي 
الرضا فبل يصح بيع اٞنكره بغًن حّق. وُب اٞندّونة ٞنالك ُب البيع شرطو  ٖٛص  ٔونيل اٞنآرب لعبدالقادر الشيباين اٜننبلي ج 

ء من بيع وعتق ونكاح ووصية وصلح سواء أكرىو السلطاف أو  باب العتق قاؿ مالك: ال ٩نوز على اٞنستكره شي ٜٕٓ: ٖ
اٞنذىب لقولو  ال يلـز ُب اٛنّب على البيع إٗناعًا وال على سببو على ٛص  ٘غًنه. وُب ٢نتصر أيب الضياء ُب فقو مالك ج 

 «.ال ٪نّل ماؿ امرئ مسلم إاّلعن طيب نفس»وقولو )صّلى اللهو عليو وآلو(: « ِإاله َأْف َتُكوَف ِْنَارًَة َعْن تَػرَاضٍ »تعاذل: 

كتاب   ٛٛ: ٕوشرحو ٓنفة احملتاج البن حجر  ٜٗواٞننهاج للنووي ص  ٓٔ: ٖوُب اٞنهّذب أليب إسحاؽ الشًنازي الشافعي 
« إ٧ّنا البيع عن تراضٍ »عقد اٞنكره ُب مالو بغًن حق لعدـ الرضا واستدّؿ لو ُب اٞنهّذب بقولو )عليو السبلـ(: البيع ال يصح 

 فدّؿ على أنّو ال بيع عن غًن تراٍض.

 .ٖٙٔ -ٔٙٔ: ٕوبذلك نقل فتواىم ُب الفقو على اٞنذاىب األربعة: 

 ٖٓٔ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

  للفظ واٞنعىن معاً لطيب نفسو ولذا ينفذ بيعووأّما الفضورل فهو أيضاً قاصد 

 ٖٔٔ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

 (.ٔقولو )ر٘نو اللهو(: ىل يعتّب تعيٌن اٞنالكٌن )

- 

بلحوؽ االجازة، فاّف عقده ال يفقد عدا شرط من شروط صحتو وىو رضا اٞنالك وإجازتو فاذا ٓنقق ترّتب عليو األثر ال 
 فضورل غًن قاصد للمعىن.١نالة، فبل معىن للقوؿ بأّف ال

وأّما ما يتوّىم من عدـ قصد٨نا لبلمضاء الشرعي لعلمهما بعدـ ترتبو على العقد الصادر منهما ففيو أّواًل: أّف اٞنكره كثًنًا ما 
د يتخّيل ترّتب األثر شرعاً على بيعو الصادر عن إكراه ولذا يكره إنشاءه، نعم قد يكوف عارفاً باٜنكم الشرعي ولكن عدـ قص



االمضاء الشرعي غًن مبلـز لبلكراه، بل قد يتحقق ذلك ُب غًن مورد االكراه كما إذا اعتقد األب جرياف الربا بٌن الوالد 
والولد فأوقع اٞنعاملة الربوية مع ولده ال بقصد االمضاء الشرعي، وىكذا ُب بيع الفضورل فانو قد يقصد االمضاء الشرعي 

وعية أو حكمية مثل ما إذا ٔنّيل عدـ اختصاص اٜنبوة بالولد األكّب فباع غًنه حّصتو بزعمو أنو مالك للمبيع لشبهة موض
 منها، فاّف البيع فضورل مع قصد االمضاء الشرعي.

وثانياً: نفرض عدـ كوف اٞنكره والفضورل قاصدين للبيع اٞنمضى شرعًا إاّل أنّو أّي أثر يرتّتب على ذلك، مع أنّو ال دليل على 
كما أنّو ليس مقّومًا ٜنقيقة البيع. فتلّخص أّف بيع اٞنكره والفضورل ال يفقد سوى طيب النفس ُب األّوؿ ورضى   اعتباره أصبًل 

 اٞنالك ُب الثاين، والشاىد عليو نفوذه بلحوؽ االجازة وطيب النفس.

ٍّب على فرض اعتباره ىل ( ىذه اٛنهة الثانية وىي اعتبار قصد من يقع عنو البيع وتعيينو، سواء كاف عن نفسو أو غًنه، ٔ)
يلـز تعريفو للمشرتي أـ ال؟ وىكذا من طرؼ اٞنشرتي فيقاؿ ىل يلـز تعيٌن من يقع الشراء لو وقصده وتعريف البائع بو؟ 

 وتفصيل الكبلـ فيو تارًة ُب البيع الشخصي واخرى ُب البيع الكّلي.

 ٕٖٔ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

ء ُب البيع البّد  ثبوتًا يغين عن تعيينو إثباتًا بالقصد أو باللفظ. وبعبارة اخرى: اعتبار شيأّما البيع الشخصي فتعٌّن اٞنالك فيو 
وأف يكوف ألحد أمرين إّما لدخالتو ُب ماىيتو وتقّومها بو، وإّما لقياـ الدليل على اعتباره، واٞنفروض فقداف كبل األمرين ُب 

الزوجٌن لكوّنما ركناً فيو، ِنبلؼ البيع فانّو ّنعىن اٞنبادلة بٌن اٞنالٌن وليس  اٞنقاـ، فبل يقاس ىذا بالنكاح الذي يعتّب فيو تعيٌن
 للمالكٌن دخل ُب حقيقتو أصبًل ليلـز تعيينو.

 ٍبّ لو فرضنا قصد البيع أو الشراء لغًن اٞنالك فهل يصح أو ال؟ فيو تفصيل ويتصّور ُنسب مقاـ الثبوت على صور ثبلثة:

بيع أعين انتقاؿ الثمن إذل مالك اٞنثمن وبالعكس غاية األمر ٩نعل فائدة البيع لشخص ثالث، أف يقصدا حقيقة ال االوذل:
وىذا متعارؼ، مثبًل يعطي أحد البزازين دراىم ليقطع ثوبًا إذل ولده أو خادمو، أو يعطي الثمن للخّباز ويقوؿ لو أعط زيداً 

 خبزاً.

وُب ىاتٌن الصورتٌن يتحقق البيع و٪نصل النقل واالنتقاؿ، وقصد رجوع أف يقصدا حقيقة البيع ويقصدا نقضو أيضاً.  الثانية:
 الفائدة إذل الغًن أو قصد النقض ال أثر لو بعد ذلك أصبًل فتأّمل.

أف ال يكونا قاصدين للمبادلة أعين دخوؿ الثمن ُب كيس من خرج اٞنثمن منو وبالعكس، بل يقصد دخولو ُب ملك  الثالثة:
 رة يكوف البيع فاسداً، ىذا كّلو ُب مرحلة الثبوت.شخص آخر، وُب ىذه الصو 



وأّما مرحلة االثبات فاذا ذكر ذلك ُب اللفظ بأف قاؿ: بعتك ثويب بدراىم عمرو ال يرتّتب عليو األثر، ألنّو من قبيل الكبلـ 
 احملتف ّنا يصلح للقرينية فبل يكوف مّبزاً ٜنقيقة البيع.

  مناص من تعيٌن من يقع البيع عنو أووأّما إذا كاف الثمن واٞنثمن كّلياً فبل

 ٖٖٔ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

يكوف الشراء لو، ال من جهة اعتباره ُب نفسو بل ألّف الكّلي ال يكوف مااًل قاببًل للمملوكية ما دل يضف إذل ذّمة معّينة، فوقوع 
 البيع عليو متوقف على ذلك.

طبلؽ إحدى زوجتيو مع الفارؽ، فاّف البيع أو الطبلؽ ُب اٞنثالٌن إ٧ّنا يتعّلق ومن ىنا يظهر أّف قياس اٞنقاـ ببيع أحد عبديو أو 
باٞنوجود اٝنارجي بالغاء اٝنصوصيات الشخصية كما ُب بيع صاع من صّبة فاّف اٞنبيع فيو ليس الكّلي الطبيعي وقد اشرتط 

لكن اٝنصوصيات الشخصية ليست موردًا للبيع  أداؤه من الصّبة خارجًا ليوجب ٔنّلفو اٝنيار، بل اٞنبيع ىو اٞنوجود اٝنارجي
 بل ىي باقية ُب ملك البائع، وسيأٌب الكبلـ فيو إف شاء اللهو، فبيع أحد العبدين يكوف اٞنبيع فيو خارجياً ال كّلياً.

إذا كانا وحاصل الكبلـ ُب اعتبار تعيٌن البائع واٞنشرتي أنّو قد يكوف اٞنبيع والثمن شخصيٌن وقد يكوناف كّليٌن، أّما 
شخصيٌن فالتعيٌن بقصد البائع واٞنشرتي غًن معتّب قطعاً، ألّف البيع عبارة عن اٞنبادلة بٌن اٞنالٌن وىي متحققة بقصد اٞنبادلة 
بٌن اٞنالٌن الشخصيٌن ولو دل يقصد من يقع البيع لو ومن يقع الشراء لو، نعم قد يقصد خبلؼ ذلك وىو وقوع البيع لغًن 

 اٞنشرتي كأف يقوؿ: بعتك ىذا ليكوف الثمن ملكًا لعمرو، فهل ٪نكم ُب مثل ىذا بفساد البيع أو بصحتو البائع والشراء لغًن
ولغوية قصد اٝنبلؼ، أو يفّصل بٌن ما إذا ذكر ذلك ُب اللفظ فيفسد البيع وبٌن القصد اجملرد فبل يبطل كما ذىب إليو 

 ؟ وجوه بل أقواؿ.«ٔ»  التسرتي

قد يرجع إذل عدـ قصد حقيقة البيع واٞنبادلة بٌن اٞنالٌن بل يكوف اٞنقصود اٟنبة فبل بيع حينئذ والتحقيق أّف قصد اٝنبلؼ 
 ليكوف صحيحاً أو فاسداً، والتعبًن بفساد البيع مسا١نة، وقد ال يرجع إذل ذلك بأف يكوف واقع البيع مقصوداً وىذا

______________________________ 
 .ٙٔٔ -٘ٔٔ( مقابس األنوار: ٔ)

 ٖٗٔ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

 يتصّور على صور:



 إحداىا: أف يقصد رجوع نتيجة البيع وفائدتو إذل شخص آخر.

 ثانيتها: أف يكوف ٕنليكاً للغًن بعد ٓنقق البيع، ومن ىذا القبيل شراء الوالد لولده واٞنوذل لعبده، وال إشكاؿ ُب صحتو.

قلب على كوف غًن اٞنالك مالكًا تشريعاً، ومن ىذا القبيل بيع اللصوص ثالثتها: أف يقصد اٝنبلؼ من باب االّدعاء وعقد ال
 والغاصبٌن ومن يتوّكل عنهم فانّو مبين على كوف غًن اٞنالك مالكاً تنزيبًل.

 رابعتها: أف يكوف ذلك من باب اٝنطأ ُب التطبيق مثل الوكيل عن غًنه ُب بيع أموالو، فتخّيل أّف العٌن الفبلنية ٣نلوكة للموّكل
 فباعها لو ٍبّ ظهر كوّنا ملكاً لشخص آخر، وُب ىاتٌن الصورتٌن يتحّقق البيع للمالك غاية األمر يتوقف نفوذه على إجازتو.

وّنا ذكرناه ظهر فساد التفصيل، فاف قصد اٝنبلؼ إف كاف ٢نبًل بقصد واقع اٞنبادلة بٌن اٞنالٌن كاف البيع فاسداً، سواء ذكر ُب 
  فبل يفسد على التقديرين.اللفظ أـ دل يذكر، وإاّل 

ويلحق باٞنبيع الشخصي ما إذا كاف اٞنبيع أو الثمن كّليًا ُب ذّمة شخص خاص وقصد البيع أو الشراء لشخص آخر، فانّو 
 ٩نري فيو الصور اٞنذكورة، ىذا كّلو ُب الشخصي.

ثمن كّلياً، وال يصح البيع إذا اضيف إذل واحد غًن وأّما الكّلي فبلبّد من تعيٌن البائع إذا كاف اٞنبيع كّليًا واٞنشرتي إذا كاف ال
معٌّن كأف يقوؿ: بعتك مّنًا من اٜننطة ُب ذّمة أحد ىؤالء، وعدـ الصحة ال من جهة اعتبار التعيٌن ُب البيع بل من جهة أّف 

 الطبيعي ال مالية لو إذا دل يضف إذل ذّمة معّينة فبل يكوف قاببًل لوقوع البيع عليو.

  ع الكّلي ُب اٞنعٌّن فاّف مالك الشخص يكوف مالكاً للكلي ُبوال يقاس ببي

 ٖ٘ٔ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

 (.ٔقولو )ر٘نو اللهو(: وأّما تعيٌن اٞنوجب ٝنصوص اٞنشرتي )

- 

 ضمنو، فكما لو بيع الشخص لو بيع الكلي ُب ضمنو ألنّو ماؿ حقيقة، وىذا ِنبلؼ الطبيعي.

زوجتيو أو عتق أحد عبديو، فانو مضافًا إذل كوّنما منصوصٌن، أّف الواجد لزوجية كما أنو ال يقاس ذلك بطبلؽ إحدى 
الزوجتٌن واجد لزوجية اٛنامع بينهما ومالك العبدين مالك للجامع بينهما، فلو طبلؽ اٛنامع بٌن الزوجتٌن وعتق أحد العبدين 

 واختيار إحدى اٝنصوصيتٌن بعد ذلك.



الثبوت إذا قصد إضافة الكلي إذل ذّمة معّينة يكوف قاببًل لوقوع البيع عليو وإاّل فبل، وأّما وىذا ِنبلؼ الطبيعي فانو ُب مقاـ 
ُب مقاـ االثبات إذا باع الكلي من دوف إضافة إذل ذمة معّينة أصبًل يكوف ىو اٞنطالب بو، النصراؼ االطبلؽ إذل ذمتو، فيلـز 

بل ىو انصراؼ  «ٔ» مقاـ الثبوت كما ٔنّيلو احملقق النائيين )قّدس سرّه(ىو بو ُب مقاـ النزاع والرتافع، وليس ىذا تفصيبًل ُب 
ُب مقاـ االثبات والنزاع ولذا ٩نري ُب طرؼ الثمن أيضاً، وأّما من حيث الثبوت فصحة البيع واقعًا وعدمها مبتنية على قصد 

 الذمة اٞنعّينة وعدمو. ىذا كّلو ُب تعيٌن البائع واٞنشرتي ُب نفسو.

 من التكّلم ىنا ُب جهات دل يتكّلم اٞنصّنف )قّدس سرّه( إاّلُب بعضها: ( البدّ ٔ)

ىل يلـز معرفة اٞنشرتي من يقع عنو البيع أنّو اٞنوجب أو وكيلو ومن ىو اٞنوّكل، وىل يلـز أف يعرؼ البائع  اٛنهة االوذل:
  ُنسب قصد اٞنوجب واٞنشرتي اٞنشرتي ّنعىن أّف القابل نفس اٞنشرتي أو وكيلو أو ال يعتّب سوى تعيٌن البائع

______________________________ 
 .ٕٖٚ -ٖٔٚ: ٔ( منية الطالب ٔ)

 ٖٙٔ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

ىو الثاين، لعدـ قياـ دليل  «ٕ» «اْلَبْيعَ   َأَحله اللهوُ »  وقولو «ٔ» «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  ُنسب قصد القابل؟ مقتضى إطبلؽ قولو
على التقييد، وال فرؽ بٌن العقود اليت يكوف اٞنتعاقداف فيها ركنًا للعقد كالنكاح أو ]ال[ يكوناف ركنًا فيو كالبيع، فيصح أف 

ٞنالك تزّوج اٞنرأة نفسها ٞنن قصده القابل سواء كاف نفسو أو غًنه اٞنعٌّن عنده، وكذا ال مانع من أف يطلب القابل أف يهب ا
مالو ٞنن قصده سواء كاف نفسو أو غًنه اٞنعٌّن عنده وإف دل يكن معّيناً عند الواىب، وىكذا ُب الوصية يوصي ّنالو ٞنن قصده 
القابل سواء كاف نفسو أو شخصًا آخر معّينًا عنده، فاّف من الواضح كوف اٞنراد من ركنّية الطرفٌن ىو تقّوـ العقد هبما ال لزـو 

 عند اآلخر. تعٌّن كل منهما

إذا قصد اٞنوجب اال٩ناب لشخص اٞنخاطب وقصد القابل القبوؿ لغًنه كموّكلو فالظاىر فساده، ألنّو يعتّب ُب  اٛنهة الثانية:
العقد التطابق بٌن اال٩ناب والقبوؿ بأف يرد القبوؿ على ما ورد عليو اال٩ناب، مثبًل إذا زّوجت اٞنرأة نفسها من الشخص 

[ وبالعكس، وىكذا إذا  طب التزويج ٞنوّكلو فبل يصّح، ألّف ما ورد عليو القبوؿ ]غًن ما ورد عليو اال٩ناباٞنخاطب وقبل اٞنخا
 باع أحد شيئاً بثمن ُب ذمة شخص اٞنخاطب فقبل بثمن ُب ذمة موّكلو دل يتحقق التطابق بٌن اال٩ناب والقبوؿ.

من جهة اٝنطأ ُب التطبيق صح العقد، كما إذا قصد البائع البيع نعم فيما إذا كاف الثمن أو اٞنبيع شخصياً وكاف عدـ التطابق 
 لشخص اٞنشرتي بثمن شخصي باعتقاد



______________________________ 
 .ٔ: ٘( اٞنائدة ٔ)

 .ٕ٘ٚ: ٕ( البقرة ٕ)

 ٖٚٔ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

وقصد خصوص اٞنشرتي إ٧ّنا كاف من اٝنطأ فبل أنو اٞنالك لو وكاف اٞنالك ُب الواقع موّكلو صح البيع، ألّّنما قصدا حقيقتو 
 اعتبار بو.

ىي اليت تكّلم فيها اٞنصّنف )قّدس سرّه( وحاصلها: أنّو إذا دل يعلم أّف اٞنوجب قصد اٞنخاطب بشخصو ُب  اٛنهة الثالثة:
القابل: قبلت ٞنوّكلي  مقاـ اال٩ناب أو قصد األعم من شخصو أو كونو وكيبًل عن الغًن، مثبًل إذا قاؿ اٞنوجب: زّوجتك وقاؿ

 فهل ٩نوز مثل ىذا أو ال؟ فّصل اٞنصّنف )قّدس سرّه( بٌن العقود وحاصل ما ذكره:

أّف لفظ اٝنطاب وإف كاف ظاىرًا ُب اٞنخاطب بشخصو إاّلأنّو تبّدؿ ظهوره األّورل بظهور ثانوي ُب بعض العقود كالبيع لقرينة 
حوظة فيو غالباً، فقوؿ اٞنوجب بعتك يكوف ظاىرًا ُب إ٩ناب البيع عاّمة وىي عدـ كوف خصوصية البائع واٞنشرتي مل

للمخاطب أعم من كونو قاببًل لنفسو أو ٞنوّكلو، نعم ُب غًن البيع من العقود كاالجارة أو اٟنبة أو النكاح يكوف ظهور اٝنطاب 
 باقياً على حالو ودل يتبّدؿ بظهور ثانوي.

صد ُب اال٩ناب اٞنخاطب بشخصو وحينئذ ال ٩نوز القبوؿ ٞنوّكلو، واخرى يعلم أنّو قصد أنّو تارًة يعلم أّف اٞنوجب ق  والتحقيق
األعم من كونو ىو القابل لنفسو أو ٞنوّكلو وُب ىذا ٩نوز القبوؿ لنفسو أو عن موّكلو. وثالثة دل ٪نرز قصده فبل ٩نوز القبوؿ 

 إاّللنفسو ال ٞنوّكلو.

ٞنوّكل من إحراز كوف اال٩ناب للمخاطب أعم من نفسو أو من موّكلو، وإاّل فبل وبعبارة اخرى: البّد ُب صحة القبوؿ عن ا
يصح القبوؿ عن اٞنوّكل، ألّف الشبهة مصداقية ال مفهومية، ألّف مفهـو البيع واضح مبٌّن وىو اٞنبادلة بٌن اٞنالٌن والشبهة ُب  

التمّسك بالعاـ حينئذ من التمسك بو ُب الشبهة  كوف اال٩ناب اٝناص مع القبوؿ عن اٞنوّكل ىل ىو مصداؽ لو أـ ال فيكوف
 اٞنصداقية.

أّف اٞنوجب إذا قصد اال٩ناب ٞنوّكل اٞنخاطب فهل ٩نوز لو اال٩ناب بلفظ اٝنطاب، كأف يقوؿ: بعتك ويقصد  اٛنهة الرابعة:
للفظ ظهور عرُب ُب اٞننشأ  البيع ٞنوّكلو، أو يقوؿ: زّوجتك ويقصد التزويج ٞنوّكلو؟ الظاىر عدـ صحة ذلك إاّلفيما إذا كاف



لة ألنّو يعتّب ُب العقد أمراف: االعتبار النفساين وإبرازه خارجًا ّنا ىو مّبز لو وأّما ما ال يكوف ُب العرؼ مّبزًا لو كابراز اٞنباد
  بٌن اٞنالٌن بلفظ ضربت فبل يصح
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 (.ٔار )قولو )ر٘نو اللهو(: من شرائط اٞنتعاقدين االختي

- 

ذلك، وفيما ٥نن فيو إذا أبرز علقة الزوجية بٌن اٞنرأة وموّكل القابل بلفظ زّوجتك الذي ىو غًن مّبز ٟنا ال يصح العقد وىذا 
 ظاىر، ولذا ال يصدؽ الزوج على ٠نري القبوؿ.

 لشراء ٞنوّكلو.نعم ال يبعد كوف بعتك مّبزاً عرفاً النشاء العقد للمخاطب األعم من كونو بنفسو مشرتياً أو ا

  االختيار واالكراه

( قد عرفت ُب اٞنسألة السابقة اعتبار قصد اللفظ واٞنعىن لكوف العقد متقّومًا بأمرين: االعتبار النفساين وابرازه ّنّبز داّؿ ٔ)
اختيار وليس اٞنراد بو عليو، وال يتحّقق إاّلبقصد اللفظ واٞنعىن، وُب ىذه اٞنسألة يقع الكبلـ ُب اعتبار كوف القصد ناشئًا عن 

االرادة ُب مقابل اٛنّب، بل اٞنراد بو الرضا وطيب النفس ويستعمل كل ذلك ّنعىن، وقد استعملت االرادة ّنعىن الرضا ُب قولو: 
بأف يكوف الداعي لو طيب نفسو ورضاه النفساين ال االجبار من الغًن واٞنعروؼ بٌن اٝناصة  «ٔ» «ال طبلؽ إاّل بارادة»

[ اٞنكره، ولعّلهم يلتزموف بو ُب سائر العقود  اعتبار ذلك، وخالفنا العامة ُب الطبلؽ جزمًا حيث ذىبوا إذل صحة ]طبلؽ
 .«ٕ» وااليقاعات أيضاً 

______________________________ 
(ٔ) 

قوؿ أيب  ٗح  ٖٚالطبلؽ ب  / أبواب مقّدماتٚٛ: ٕٕجد ىذا اللفظ ُب الوسائل واٞنستدرؾ واٞنوجود ُب الوسائل دل أ
 «.الطبلؽ من غًن استكراه وال إضرار»عبداللهو )عليو السبلـ( 

وروي ذلك عن  كتاب الطبلؽ قاؿ: ال ٔنتلف الرواية عن أ٘ند أّف طبلؽ اٞنكره ال يقع.  ٕٓٙ: ٛ( ُب اٞنغين البن قدامة ٕ)
عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وابن الزبًن وجابر بن ٚنرة، وبو قاؿ عبداللهو بن عبيد بن عمر وعكرمة واٜنسن وجابر بن زيد 
وشريح وعطاء وطاوس وعمر بن عبدالعزيز وابن عوف وأيّوب السختياين ومالك واألوزاعي والشافعي وإسحاؽ وأبو ثور وأبو 



بة والشعيب والنخعي والزىري والثوري وأبو حنيفة وصاحباه، ألنّو طبلؽ من مكّلف ُب ١نل ٬نلكو فينفذ  عبيد، وأجازه أبو قبل
 كطبلؽ غًن اٞنكره.

وما بعدىا: عند اٜننابلة واٞنالكية والشافعية يشرتط االختيار  ٔٙٔ: ٕواختلف اٞنذاىب ُب البيع ففي الفقو على اٞنذاىب 
ية: كل عقد يكره عليو الشخص ينعقد، غاية األمر أقوالو اليت يكره عليها منها ما ٪نتمل واقعًا ُب نفوذ البيع، وقاؿ اٜننف

النسخ كالبيع واالجارة، ومنها ما ال ٪نتملو كالنكاح والطبلؽ والعتاؽ والنذر، ففي األّوؿ يقع البيع فاسدًا فلو أف ٩نيزه بعد 
 ليس لو أف ينقضو.زواؿ االكراه ولو أف يفسخو، وُب الثاين ٬نضي عقد اٞنكره و 
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 وكيف كاف فبلبّد لنا من التكّلم ُب جهتٌن:

أّما الشهيداف فذكرا أّف الفضورل واٞنكره قاصداف إذل اللفظ دوف  «ٕ» والعبّلمة «ٔ»  ُب بياف ما ذكره الشهيداف اٛنهة االوذل:
نفس وإ٧ّنا ىو من جهة عدـ قصد اٞنعىن ويلوح ذلك من كبلـ اٞنعىن، وظاىره أّف فساد عقد٨نا ليس من جهة فقداف طيب ال

 العبّلمة )قّدس سرّه( حيث ذكر أّف طبلؽ اٞنكره صحيح إذا كاف ناوياً.

 واحملتمل ُب عبارة الشهيدين وجوه:

 أف يراد هبا أّّنما غًن قاصدين مدلوؿ اللفظ نظًن اٟنازؿ ومن ىو ُب مقاـ عّد الصيغة. األّوؿ:

أّف الزمو عدـ نفوذ العقد بلحوؽ االجازة  ثانياً: أنّو خبلؼ الوجداف فاّف اٞنكره والفضورل قاصداف للمعىن قطعاً. ويرّده أّواًل:
 عليو تكوف فتوا٨نا مطابقة لفتوى أىل السّنة، وىو كما ثالثاً: والرضا، وعليو فلم يتحقق عقد ُب اٝنارج أصبًل.

______________________________ 
 .ٙ٘ٔ: ٖ، اٞنسالك ٕٜٔ :ٖ( الدروس ٔ)

 .ٔ٘: ٗ( ٓنرير األحكاـ ٕ)
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 ترى.



أف يكوف اٞنراد ما ذكره اٞنصّنف )قّدس سرّه( من كوّنما قاصدي اللفظ واٞندلوؿ وعدـ قصد٨نا وقوع مضموف  الوجو الثاين:
 ّتب األثر على عقد٨نا شرعاً وعرفاً.العقد وىو األثر الشرعي أو اٞنمضى عند العقبلء، ألّّنما يعلماف بعدـ تر 

أنّو لو اريد باٞنضموف اعتبار اٞنتعاملٌن فهو متحقق ُب افق النفس بعد قصد اللفظ واٞندلوؿ على ما ىو اٞنفروض ال  وفيو:
كوف ذلك فيما إذا  ١نالة، وإف اريد بو اعتبار العقبلء أو الشارع، فأّواًل: ليس االكراه والفضولية مستلزمًا لذلك دائماً، بل إ٧ّنا ي

كاف اٞنكره أو الفضورل عاٞنًا بفساد عقده وإاّل فرّنا يقصد االمضاء الشرعي خصوصًا الفضورل إذا أخطأ ُب التطبيق ؤنّيل  
 كونو مالكاً ٞناؿ غًنه فباعو.

[ اعتقادىم بالشرع ـ وثانياً: أنّو ال دليل على اعتبار قصد ذلك ُب صحة اٞنعاملة ولذا يصح من غًن اٞنتديّنٌن أيضًا مع ]عد
 فضبًل عن قصدىم لبلمضاء الشرعي فهذا االحتماؿ ٣ننوع صغرى وكّبى.

من عدـ كوّنما قاصدين ٞنا ىو ظاىر كبلمهما،  «ٔ» أف يراد من العبارة ما احتملو احملقق النائيين )قّدس سرّه( الوجو الثالث:
فاّف ظاىر قوؿ اٞنوجب بعت أنّو مالك للبيع وأنّو بداعي طيب نفسو ال باكراه الغًن ويستظهر اٞنشرتي منو ذلك واٞنفروض أنّو 

 دل يرد ذلك وأراد غًنه.

يصرح بذلك للمشرتي، ومعها كيف يكوف اللفظ  أنّو قد يكوف ُب البٌن قرينة على الفضولية وعلى االكراه بل رّنا وفيو أّواًل:
 ظاىراً ُب ذلك.

 قصد خبلؼ الظاىر هبذا اٞنعىن ألّي وجو يوجب فساد العقد، وإذل اآلف دل يظهر معىن صحيح لعبارة الشهيدين. وثانياً:

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٖٔٛ: ٔمنية الطالب 
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العبّلمة )قّدس سرّه( فهي أجنبية عّما ٥نن فيو بل راجعة إذل مسألة اخرى وىي عدـ ٓنقق االكراه مع التمّكن من وأّما عبارة 
التورية، فإذا اكره أحد على الطبلؽ وكاف متمّكنًا من التورية فلم يفعل ونوى حقيقة الطبلؽ، صح لعدـ كونو مكرىًا عليو، 

 وُب ذيل العبارة شاىد عليو فراجع.

 ُب دليل اعتبار طيب النفس ُب صحة العقود وىو امور: الثانية:اٛنهة 



فانّو سبحانو وتعاذل ّنى عن ٕنّلك  «ٔ» «اَلتَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَػْيَنُكْم بِاْلَباِطِل ِإاله َأْف َتُكوَف ِْنَارًَة َعْن تَػرَاضٍ » قولو تعاذل: األّوؿ:
األمواؿ َنميع األسباب سوى التجارة عن تراٍض، واٞنراد بالرتاضي ليس االرادة واالختيار كما تو٨ّنو بعض احملققٌن فانّو خبلؼ 

 دىا يكوف لغواً.الظاىر أّواًل، وثانياً لو اريد بو االرادة لـز اللغو فاّف التجارة متقّومة باالرادة، فذكر الرضا ّنعناىا بع

فاّف إسناد عدـ اٜنل إذل العٌن اٝنارجية  «ٕ» «ال ٪نّل ماؿ امرئ مسلم إاّلبطيب نفسو»قولو )صّلى اللهو عليو وآلو(:  الثاين:
ء منها إاّلبطيب النفس، واٞنراد بو الرضا ال االختيار كما  ظاىر ُب عدـ حل ٗنيع التصرفات حّّت االعتبارية فبل يستقّر شي

 عرفت.

والبّد أف يراد هبا الرضا دوف ما يقابل اٛنّب، فاّف الطبلؽ ال عن  «ٖ» «ال طبلؽ إاّلبارادة»ما ورد ُب الطبلؽ أنّو  الثالث:
 اختيار ال يكوف طبلقاً عقبًل، فبل ٠ناؿ لنفيو شرعاً، وبعدـ القوؿ بالفصل يثبت اعتباره ُب سائر العقود وااليقاعات.

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٜٕ: ٗالنساء 

 )مع اختبلؼ(. ٔح  ٖ/ أبواب مكاف اٞنصّلي ب ٕٓٔ: ٘( الوسائل ٕ)

 .ٖٛٔ( تقّدـ ٔنر٩نو ُب ص ٖ)
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  استدراؾ

أّف اٞنراد منو طيب النفس ال االختيار ُب مقابل االكراه، وتقريبو  «ِإاله أَْف َتُكوَف ِْنَارًَة َعْن تَػرَاضٍ » لقد ذكرنا ُب اآلية اٞنتقّدمة
بوجهٌن: األّوؿ: ظهور الرضا ُب طيب النفس، ولذا يصّح أف يقاؿ بعت مارل بدوف رضاي فيما إذا باعو عن إكراه ولو كاف 

ّف التجارة متقّومة بعنواف االختيار الرضا ّنعىن االختيار دل يصح السلب. الثاين: أنّو لو كاف ّنعىن االختيار لـز اللغو، أل
 فالتقييد بو ثانياً لغو ظاىر، وتوضيحو:

 أّف االختيار افتعاؿ من اٝنًن ّنعىن طلب اٝنًن وىو إعماؿ القدرة فيما يراه االنساف خًناً لنفسو.

 ٍبّ إّف الفعل االختياري ُب مقابل الفعل الطبعي والقسري يكوف على ثبلثة أقساـ:



أف يرى الفعل خًناً لرتّتب فائدة دنيوية أو اخروية عليو كما إذا رأى أّف اٞنشرتي يشرتي متاعو بثمن جّيد فيختار بيعو،  األّوؿ:
 أو يتصّدؽ ّنالو للفقراء ألّف فيو فائدة اخروية فيختارىا بطيب نفسو.

بيع داره وصرؼ الثمن ُب اٞنعاٛنة، فاّف بيع  أف يراه خًنًا لنفسو بعنواف ثانوي كما إذا ابتلي ّنرض وتوّقف عبلجو على الثاين:
الدار حينئذ وإف دل يكن خًناً لو بعنوانو األّورل إاّلأنّو يراه خًناً لنفسو بالعنواف الثانوي حيث يكوف مقّدمة لدفع ضرر خارجي 

و تعاذل على ما سّهل عليو متوّجو إليو ُب نفسو أجنيب عن اٞنعاملة، وُب ىذا الفرض يكوف البائع طّيب النفس للبيع و٪نمد ربّ 
 من بيع الدار ٞنعاٛنتو.

أف يراه خًناً لنفسو بعنواف ترّتب ضرر على نفس ترؾ اٞنعاملة وُب ىذا الفرض ولو كاف االختيار موجوداً ألنّو يراه خًناً  الثالث:
ذل على طبلؽ زوجتو، ففي ىذه لنفسو بعنواف ثانوي إاّل أنّو ليس طّيب النفس بو، وإ٧ّنا يغضبو ذلك ولذا ال ٪نمد ربّو تعا

  الصورة االختيار موجود دوف الرضا، والبّد من ٘نل الرتاض
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 على ىذه الصورة لئبّل يلـز اللغو.

حديث الرفع، واالستدالؿ بو على ما اخرتناه من عدـ اٜناجة إذل التقدير فيو واضح، فاّف لكٍل من األفعاؿ اليت  األمر الرابع:
تعّلق هبا اٜنكم الشرعي أو جعل موضوعًا ٜنكم شرعي وجود ُب عادل التشريع فيصح إسناد الرفع إليو حقيقة فيكوف اٞنعىن 

ا ٓنقق عن إكراه أو اضطرار أو خطأ، ومعىن رفعو عدـ تعّلق اٜنكم بو وعدـ  رفع اٞنتعّلق للحكم أو اٞنوضوع ٜنكم شرعي إذ
 كونو موضوعاً لؤلثر الشرعي.

وعليو فيستفاد منو رفع األحكاـ الوضعية عند االكراه ببل حاجة إذل التمسك باستشهاد االماـ )عليو السبلـ( بو لفساد 
منو الكّبى الكلية أعين رفع اآلثار الوضعية ُنديث الرفع، وإف كاف اٜنلف بالطبلؽ والعتاؽ وصدقة ما ٬نلك وإف كاف يستفاد 

 اٜنلف بغًن اللهو تعاذل باطبًل عندنا.

 ٍبّ انّو ظهر من مطاوي ما ذكرناه أمراف:

ثة أنّو إذا اضطّر االنساف إذل معاملة لكوّنا مقّدمة لدفع ضرر أىم متوّجو إليو كما ُب الفرض الثاين من الفروض الثبل األّوؿ:
اٞنتقدمة فهل ٪نكم فيو بالفساد لبلضطرار أـ ال؟ والتمسك للفساد باآلية اٞنباركة أو النبوي اٞنتقدـ ال وجو لو لتحقق طيب 

 النفس والرضا ُب اٞنعاملة الصادرة عن اضطرار كما عرفت.



ال يقاـ لو وزف لورود حديث نعم، رّنا يتوىم االستدالؿ على ذلك ُنديث الرفع الشتمالو على رفع ما اضطّروا إليو، ولكن 
الرفع مورد االمتناف، وليس رفع اآلثار الوضعية ُب مورد االضطرار امتنانًا على االّمة بل ىو مناٍؼ لبلمتناف. نعم ارتفاع اٜنكم 

 التكليفي كحرمة اٝنمر إذا اضطر إذل شربو موافق لبلمتناف.

للهو عليو وآلو( أو االماـ )عليو السبلـ( أو ورل األمر على معاملة ال أّف االكراه إذا كاف عن حق كاكراه النيب )صّلى ا الثاين:
  يوجب فسادىا وإاّل كاف االكراه لغواً، بل
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دل يكن إكراه على اٞنعاملة وإ٧نا ىو إكراه على ٠نرد اللفظ، وحينئذ إذا اكره احملتكر على بيع الطعاـ أو اٞنديوف على أداء َدينو 
 أو اٞنمتنع عن اإلنفاؽ على زوجتو على طبلقها صّح ذلك ألنّو إكراه عن حق.

وحاصل الكبلـ ُب اٞنقاـ: أّف الصحيح اعتبار طيب النفس ُب اٞنعاملة وقد استدللنا عليو بالنبوي اٞنعروؼ وىو قولو )صّلى 
وذكرنا أّف  «ِإاله َأْف َتُكوَف ِْنَارًَة َعْن تَػرَاضٍ » :وقولو تعاذل «ٔ» «ال ٪نل ماؿ امرئ مسلم إاّلعن طيب نفسو»اللهو عليو وآلو(: 

اٞنراد بالرتاضي طيب النفس ال اإلرادة وال مبادئها، فاّف التجارة من العناوين القصدية وليست من قبيل األفعاؿ اٝنارجية  
راد بالرتاضي طيب النفس لئبّل كاألكل والشرب و٥نوه فهي متقّومة بالقصد وال يتحقق بدوف االرادة ومبادئها، فبلبّد وأف ي

 يلـز اللغوية، ىذا مع إمكاف االستدالؿ على فساد معاملة اٞنكره ُنديث الرفع.

 إذا عرفت ذلك فبلبّد من التكّلم ُب جهات:

أنّو بناًء على التمسك لبطبلف معاملة اٞنكره ُنديث الرفع البّد ُب بطبلف اٞنعاملة من وجود مكره على ذلك وإاّل فبل  االوذل:
يتحقق االكراه، وعليو فإذا اعتقد أحد وجود مكره لو على بيع داره مثبًل فباعها ودل يكن ُب الواقع مكره صح ذلك البيع بناًء 

فانّو ناقش ُب داللة اآلية بدعوى ظهور  «ٕ» ث الرفع على ما ذكره السيد ُب اٜناشيةعلى كوف الوجو ُب البطبلف حدي
 الرتاضي ُب االرادة، لتقّوـ االكراه بوجود اٞنكره فبل إكراه.

  أّما على ما سلكناه من كوف الفساد من جهة عدـ طيب النفس فيفسد البيع

______________________________ 
 )باختبلؼ يسًن(. ٔح  ٖبواب مكاف اٞنصّلي ب / إٔٓٔ: ٘( الوسائل ٔ)

 .ٕٓٔ( حاشية اٞنكاسب )اليزدي(: ٕ)
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لذلك، ألّف طيب النفس أمر قليب يتبع االعتقاد، فإذا اعتقد وجود اٞنكره فباع دل يكن بيعو صادرًا عن الرضا النفساين ولو دل 
ينعكس كما إذا كاف ىناؾ مكره على بيع داره ودل ٪نرزه البائع لعدـ معرفتو بلغتو يكن ىناؾ مكره واقعاً، وإذا انعكس األمر 

 فباع داره، صّح بيعو لصدوره عن طيب نفسو.

فالثمرة تظهر بٌن مسلكنا وما ذىب إليو اٞنصّنف )قّدس سرّه( والسيد ُب اٜناشية ُب صورة اعتقاد وجود اٞنكره لو على بيع 
 اٞنكره ُب الواقع. داره فباعها مع فرض عدـ وجود

ىل يعتّب ُب االكراه كوف الضرر اٞنرتّتب على الرتؾ صادرًا من اآلمر أو يكفي ترتّبو ولو من غًنه، مثبًل إذا أمره  اٛنهة الثانية:
أحد ببيع داره ودل يكن الضرر على الرتؾ مرتتّبًا من قبلو بل ٪نصل الضرر من قبل شخص آخر كما إذا كاف اآلمر عزيزًا عند 

عزيز السلطاف ٓنمل السلطاف على إضراره، فإذا باع الدار ُب ىذا اٜناؿ فهل يفسد  السلطاف وظّن صاحب الدار أّف ٢نالفة
البيع أو ال؟ الظاىر فساده، أّما بناًء على طيب النفس فواضح لعدـ ٓنققو ُب الفرض، وأّما بناًء على مانعية االكراه فؤلّف أمر 

وترّتب الضرر على ٢نالفتو، ونظًنه ما إذا أمر السلطاف  اآلمر وإف دل يكن إكراىًا إاّلأنّو موضوع ألمر السلطاف وإكراىو
شخصًا ببيع داره ومضى فاّف الضرر على الرتؾ يكوف من قبل خدمو وشرطتو، فاّف أمر السلطاف يكوف موضوعًا الكراه 

 اٝندـ، فاالكراه موجود ال ١نالة.

ئع أنّو إذا خالف أمر السّيد أو اٞنؤمن اٝناص ببيع داره فلم وأّما إذا فرضنا أّف الضرر اٞنتوّجو على الرتؾ ٚناوي كما إذا علم البا
يفعل يتضّرر ّنرض أو موت أو ٥نو٨نا فباعها، فالظاىر صحة البيع ٞنا عرفت من أّف إكراه الشارع على اٞنعاملة ال يوجب 

خاص وإف فرضنا صدور  فسادىا، ألّف الشارع ىو اٞنالك حقيقة ومرجع إكراىو إذل الرخصة ُب اٞنعاملة وإمضائها ُب مورد
  اٞنعاملة عن غًن طيب
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 (.ٔقولو )ر٘نو اللهو(: ىل يعتّب ُب موضوع االكراه اخل )

- 

النفس، وإاّل لـز اللغو كما عرفت، ولذا دل يستشكل أحد ُب صحة الوقف لو بىن أحد مسجدًا خوفًا من زواؿ نعمو إذا دل 
 ذلك على ملك مالكو. يفعلو، ودل يقل أحد ببقاء



اعتبار  «ٔ» ىل يعتّب ُب االكراه االطمئناف أو الظّن بالضرر أـ يكفي االحتماؿ؟ ظاىر اٞنصّنف )قّدس سرّه( اٛنهة الثالثة:
الظن، وال يبعد ذلك بناء على أّف اٞنوجب للفساد ىو عنواف االكراه، ورّنا يقاؿ بتقّومو بظن الضرر وإف كاف قاببًل للمناقشة، 

ا بناء على اٞنختار من أّف اٞنوجب للفساد انتفاء طيب النفس فبل ينبغي االشكاؿ ُب كفاية االحتماؿ ولذا إذا قاؿ لو وأمّ 
أحد: بع دارؾ وإاّل حبستك فاحتمل صاحب الدار أّف اآلمر رجل عادي ال يتمّكن من حبسو ٍّب احتمل أنّو حاكم البلد 

 ن طيب نفس بالضرورة فيقع باطبًل.فخاؼ منو وباع داره، فبل يكوف ىذا البيع ع

 التورية

( ىذه اٛنهة الرابعة ٣نّا يتعّلق باالكراه وىي ىل يعتّب ُب صدؽ االكراه عدـ التمّكن من التفّصي بالتورية أو بغًنىا أو ال ٔ)
فيعتّب ذلك فيها دوف يعتّب؟ أقواؿ ثالثها: التفصيل بٌن االكراه على اٞنعاملة واالكراه على غًنىا من األفعاؿ كالشرب و٥نوه 

اٞنعامبلت. ورابعها: التفصيل بٌن إمكاف التفّصي بغًن التورية فيناُب االكراه وبٌن إمكاف التفّصي بالتورية فقط فبل ٫نّل بصدؽ 
 االكراه. خامسها:

فيو حكماً،  التفصيل بٌن اٜنكم واٞنوضوع فيقاؿ باعتبار عدـ التمّكن من التفّصي ُب صدؽ االكراه موضوعًا وعدـ اعتباره
  فإذا اكره أحد على بيع داره وأمكنو

______________________________ 
 .ٖٔٔ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)
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 التفّصي فلم يفعل وباع الدار كاف فاسداً وإف دل يصدؽ عليو عنواف االكراه.

خبلؼ ما قصده اٞنتكّلم، بل ىي عبارة عن مطلق االيهاـ ٍب ليعلم أّف التورية ال ٔنتص باللفظ اٞنوىم للمخاطب أو السامع 
وقد فّسرت بو فتعم التورية ُب القوؿ أو الفعل، فإذا فعل االنساف فعبًل أوىم للغًن وقوع فعل آخر كاف مصداقًا للتورية، 

 نحو ٔنّيل اٞنكره أنّو شربو.فالتورية تارًة تكوف ُب القوؿ واخرى ُب الفعل كما إذا اكره على شرب اٝنمر مثبًل فصّبو ُب جيبو ب

من التمثيل ٞنا إذا ٕنّكن اٞنكّلف من التفّصي بغًن التورية بالتورية ُب الفعل كاٞنثاؿ  «ٔ»  وعليو فبل وجو ٞنا صنعو بعض احملققٌن
 اٞنتقّدـ فانّو من التورية ُب الفعل.



 فساد اٞنعاملة الصادرة عن إكراه، وإ٧ّنا اٞنوضوع إذا عرفت ذلك نقوؿ: الذي ينبغي أف يقاؿ ىو أّف االكراه ال موضوعية لو ُب
للبطبلف عدـ ٓنقق طيب النفس الذي ىو معتّب ُب صحة اٞنعاملة، وإ٧ّنا ٥نكم ببطبلف اٞنعاملة الصادرة عن إكراه من جهة 

 فقداّنا طيب النفس.

 -بالفتح -ل لو اٞنصّنف ّنا إذا كاف اٞنكرَهوعليو فإذا اكره أحد على معاملة كبيع داره مثبًل وكاف متمّكنًا من التفّصي وقد مثّ 
جالسًا ُب حجرتو وحده فأكرىو اٞنكره على بيع داره وكاف لو خدـ خارج الغرفة وكاف متمّكنًا من االستعانة هبم ُب دفع ضرر 

صحتو لصدوره عن اٞنكرِه من دوف استلزامها اٜنرج أو الضرر أو اٞنشّقة اليت ال تتحّمل عادة فلم يفعل وباع داره، فالظاىر 
طيب النفس والرضا وليس صادرًا عن االكراه، ألنّا ذكرنا أّف اٞنيزاف ُب صدور اٞنعاملة عن إكراه أف تكوف صادرًة عن خوؼ 
ضرر مارل أو عرضي أو بدين، واٞنفروض ُب اٞنقاـ عدـ صدور البيع عن ذلك فبل ١نالة يكوف صادراً عن طيب نفسو، ولو دل 

  يكن راضياً بو دل

______________________________ 
 .ٔالسطر  ٖٕٔ( وىو السّيد اليزدي ُب حاشية اٞنكاسب ص ٔ)
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 يفعلو.

فبل وجو ٞنا ذىب إليو اٞنصّنف )ر٘نو اللهو( من فساد ذلك لعدـ صدوره عن طيب النفس، وفّصل بٌن تعّلق االكراه هبذا النحو 
الستلزامو صدورىا ال عن طيب النفس، وبٌن تعّلقو بغًنىا كشرب اٝنمر مثبًل فبل يوجب رفع حرمتو باٞنعاملة فيوجب فسادىا 

 لعدـ صدؽ االكراه مع التمّكن من التفّصي بدوف ضرر وحرج ومشّقة، فالتفصيل بٌن اٞنعامبلت وغًنىا ُب االكراه ال وجو لو.

ال ٬نٌن ُب قطيعة رحم وال ُب جّب وال ُب إكراه، قلت أصلحك : »وأّما ما ورد ُب رواية ابن سناف عن الصادؽ )عليو السبلـ(
 اللهو، وما الفرؽ بٌن اٛنّب واالكراه؟

فبل يستفاد منو عدـ اعتبار عدـ  «ٔ» «ء قاؿ: اٛنّب من السلطاف ويكوف االكراه من الزوجة واالـّ واألب وليس ذلك بشي
األب واالـّ والزوجة ال ٬نكن التفّصي عنو ويرتّتب على ٢نالفتهم اختبلؿ التمّكن من التفّصي ُب صدؽ االكراه فاّف االكراه من 

 امور معائش االنساف وأّي ضرر أعظم منو.



وأّما التفصيل بٌن التمّكن من التفّصي بالتورية فقط وبغًنىا أيضًا كما صرّح بو ُب اٞننت بدعوى أنّو عند التمّكن من التفّصي 
لفعل ولو بنحو القضية الشرطية، أي إذا علم اٞنكره بذلك ضرّه ويكفي ىذا ُب صدؽ بالتورية يرتّتب الضرر على ترؾ ا

 االكراه، وىذه القضية الشرطية غًن متحققة عند التمّكن من التفّصي بغًن التورية.

قّدـ وأّف  ففيو: أنّو دل ندر من أّي لغوي عرؼ اٞنصّنف )ر٘نو اللهو( تقّوـ االكراه بالقضية الشرطية حّّت مع القطع بعدـ
ُ
ٓنقق اٞن

 اٞنكرِه ال يعلم بذلك بل دائرة االكراه أضيق من ذلك.

  نعم إذا احتمل باالحتماؿ العقبلئي أّف اٞنكره يعرؼ ذلك وحصل لو اٝنوؼ

______________________________ 
 )مع اختبلؼ يسًن(. ٔح  ٙٔ/ كتاب األ٬ناف ب ٖٕ٘: ٖٕ( الوسائل ٔ)

 ٜٕٖ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

حـر ذاؾ التورية وٓنقق عنواف االكراه، فهو متقّوـ بالقضية الشرطية مع احتماؿ وصوؿ األمر إذل اٞنكره ال مع القطع بعدمو، 
 فهذا التفصيل أيضاً ساقط.

ره وباٛنملة: ال فرؽ ُب اعتبار عدـ التمّكن من التفّصي ُب صدؽ االكراه ورفعو لآلثار بٌن اآلثار التكليفية والوضعية، فإذا اك
أحد على معاملة وكاف متمّكنًا من التفّصي ودل يفعل كما ُب اٞنثاؿ اٞنتقدـ ال يكوف االكراه رافعًا ألثر اٞنعاملة، ألّّنا حينئذ 
تكوف صادرة عن طيب النفس، لعدـ كوّنا صادرة عن اٝنوؼ فتكوف صحيحة، كما أنّو إذا اكره على شرب اٝنمر مثبًل وكاف 

كوف مثل ىذا االكراه رافعاً للحكم التكليفي، فالتفصيل بينهما بدعوى عدـ طيب النفس ُب اٞنعاملة متمّكنًا من التفّصي ال ي
 فاسد.

كما أف التفصيل بٌن إمكاف التفّصي بالتورية فقط وبغًنىا والقوؿ بارتفاع األثر باالكراه ُب األّوؿ لصدؽ القضية الشرطية دوف 
 -ُب ٓنقق االكراه ٠نرد القضية الشرطية مع اٛنـز بعدـ ٓنقق ُمقّدمها وأّف اٞنكرِهالثاين لعدـ صدقها أيضًا فاسد، إذ ال يكفي 

ال يعلم بالتورية، بل البّد ُب ٓنقق االكراه من احتماؿ ذلك اٞنورث للخوؼ، فاّف التورية حينئذ تكوف ١نرمة فيتحقق  -بالكسر
 عنواف االكراه ولو مع التمّكن منها.

على عدـ اعتبار العجز عن التفّصي بالتورية من إطبلقات كلمات األصحاب  «ٔ» )ر٘نو اللهو(وأّما ما استدّؿ بو اٞنصّنف 
واألخبار، وكوف ٘نلها على فرض العجز من اٜنمل على الفرد النادر، فعجيب منو )قّدس سرّه( ألّف موضوع الروايات 



ليكوف ٔنصيصو بصورة العجز من اٜنمل على الفرد وكلماهتم إ٧ّنا ىو عنواف االكراه فإذا فرض تقّومو بالعجز ال يعّم غًنه 
 النادر بل ال يعّمو اٞنوضوع رأساً.

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٖٖٔ: ٖاٞنكاسب 
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ى اللهو عليو وآلو( وأّما التمّسك ُنديث عّمار وتقريره )صّلى اللهو عليو وآلو( إيّاه على عدـ التورية حيث دل ينّبو النيب )صلّ 
 عّماراً هبا، ففيو:

أّواًل: أّف جبللة قدر عّمار يقتضي أنّو وّرى ُب ذلك ودل يقصد الكفر والتّبّي من النيب )صّلى اللهو عليو وآلو( ودينو حقيقة، 
ب عليهما، ولذا دل فأظهر الكفر صورة، كما أّف الكافر إذا اكره على الشهادتٌن يوّري فيهما من دوف قصد اٞنعىن وعقد القل

 يأمر النيب )صّلى اللهو عليو وآلو( هبا.

وثانياً: ال يبعد القوؿ بعدـ إمكاف التورية ُب إظهار الكفر والتّبّي كما ال ٬نكن ذلك ُب السّب واٟنتك، فبل يكوف التورية رافعاً 
خصاً فاجراً لُضرب على فعلو، ألّف ٠نرد ٜنرمتو، مثبًل إذا سّب أحد بعض األكابر علناً على رؤوس األشهاد وقصد ُب نفسو ش

 قصد غًنه ال يرفع عنواف ىتك اٞنؤمن الكبًن وقبحو، فليس ُب عدـ تنبيو النيب )صّلى اللهو عليو وآلو( للتورية تقرير لعدـ لزومها.

تورية أراد بو حديث والظاىر أّف ما ذكره اٞنصّنف )ر٘نو اللهو( من صراحة بعض األخبار ُنسب اٞنورد ُب فرض التمّكن من ال
 عّمار، ألّف غًنه ال ظهور لو ُب ذلك فضبًل عن الصراحة.

ـّ أيضًا ٞنا  وأّما التمّسك برواية ابن سناف اٞنتقّدمة بدعوى أّف الغالب التمّكن من التفّصي عن إكراه الوالدين والزوجة، فغًن تا
 إاّلصورة عدـ التمّكن من ٢نالفتهم وترّتب الضرر عليها. عرفت من أّف اٞنوضوع فيها عنواف إكراه الوالدين والزوجة فبل يعمّ 

نعم يستفاد منها أمر، وىو كفاية الضرر اٝنفيف ُب رفع األثر الوضعي كاليمٌن وإف دل يكن رافعًا لؤلثر التكليفي كاٜنرمة 
اً مثل النزاع واٛنداؿ الداخلي ال لضعفو وقّلتو فتأّمل، ألّف الغالب أّف الضرر اٞنرتّتب على ٢نالفة األبوين أو الزوجة ضعيف جدّ 

 يرفع اٜنكم التكليفي، ولذا ال يكتفى ّنثلو ُب رفع اٜنرمة إذا أكرىت الزوجة
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 (.ٔقولو )ر٘نو اللهو(: إذا اكره الشخص على أحد األمرين احملّرمٌن )

- 

الداخلي، ولكن يرتفع بو األثر الوضعي ُب اٞنعامبلت ومنها اليمٌن زوجها على شرب اٝنمر وال يرتّتب على تركو إاّلاالختبلؿ 
 فتأّمل.

 فالصحيح اعتبار العجز عن التفّصي ُب صدؽ االكراه.

وأّما التفصيل بٌن االكراه من حيث اٞنوضوع دوف اٜنكم، بدعوى أّف جرياف حكم االكراه مع القدرة على التورية تعّبدي، فلم 
٪نتاج إذل قياـ الدليل على ثبوت حكم االكراه لغًن االكراه وىو مفقود، ىذا كّلو ُب بياف أصل نعرؼ لو وجهاً، ألّف ذلك 

 االكراه فيقع الكبلـ ُب فروعو.

( احملكي عن ٗناعة صّحة العقد إذا اكره على اٛنامع بينو وبٌن غًنه كما إذا اكره على بيع داره أو طبلؽ زوجتو فطّلقها، ٔ)
ارج ليس بشخصو متعّلقًا لبلكراه، ألّف االكراه إ٧ّنا تعّلق باٛنامع دوف الشخص، فهو صادر عن بدعوى أّف ما وقع ُب اٝن

 طيب النفس فيرتّتب عليو األثر.

أّواًل: بالنقض وأّف االكراه على اٛنامع لو دل يكن رافعًا ألثر ما وقع ُب اٝنارج لكونو  «ٔ» وقد أورد عليو اٞنصّنف )ر٘نو اللهو(
النفس لـز عدـ ترّتب األثر على االكراه مطلقاً، ألّف االكراه دائمًا يكوف على اٛنامع والطبيعي واٝنصوصيات واقعًا عن طيب 

تكوف خارجة عن حّيز االكراه، مثبًل يكره على البيع وأّما من حيث اٝنصوصيات الشخصية من اٞنكاف والزماف والفارسية 
 النفس. وغًنىا، فلم يتعّلق هبا إكراه ويكوف ٓنققها بطيب

 وفيو: أّف النقض غًن وارد ألّف اٝنصوصيات على قسمٌن:

______________________________ 
 .ٕٖٓ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)
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ما تكوف دخيلة ُب موضوع األثر بل تكوف ىي اٞنوضوع حقيقة كما ُب االكراه على اٛنامع بٌن البيع والطبلؽ، فاّف  منها:
ؽ ىي اٞنؤثّر ُب أثر البينونة واٞنفروض ٓنققها بطيب النفس، وليس ذاؾ األثر مرتتّبًا على اٛنامع الذي تعّلق خصوصية الطبل

 بو االكراه، فما تعّلق بو االكراه ليس موضوعاً لؤلثر وما ىو اٞنوضوع لؤلثر دل يتعّلق بو االكراه.



ما ال تكوف دخيلة ُب األثر أصبًل كاٝنصوصيات الشخصية ُب البيع فاّّنا وإف دل تكن متعّلقة لبلكراه إاّلأّّنا ال يرتّتب  ومنها:
 عليها أثر أصبًل، وإ٧ّنا األثر للطبيعي واٞنفروض تعّلق االكراه بو فبل يقاس إحدى اٝنصوصيتٌن باالخرى.

باٛنامع بٌن األفراد العرضية ولو انتزاعيًا ليس كل من أفراده ِنصوصو متعّلقاً  والذي ينبغي أف يقاؿ: إنّو إذا تعّلق االكراه
لبلكراه، ٞنا عرفت من أّف الفعل إ٧ّنا يكوف مكرىاً عليو فيما إذا كاف صادراً عن خوؼ ترّتب ضرر على تركو، ومن الواضح أّف 

ذا كاف تركًا إذل بدؿ، أي تركو باتياف الفرد اآلخر وىكذا ترؾ كل من األفراد أو الفردين العرضيٌن ال يرتّتب على تركو الضرر إ
العكس، فليست األفراد حينئذ مكرىًا عليها، وإ٧ّنا ىي مصداؽ للمكره عليو ال نفسو، وكذلك اٜناؿ ُب االضطرار إذل 

 اٛنامع.

أو الشيئٌن، وأّما األفراد  وقد ذكرنا ُب ُنث األوامر أّف متعّلق األمر ُب الوجوب التخيًني ليس إاّل عنواف أحد األشياء
ِنصوصياهتا فليست متعّلقة لؤلمر مثبًل إذا قاؿ اٞنوذل: صّل أو صم ليس اٞنأمور بو خصوص الصـو وال خصوص الصبلة، 
ُنيث من ٫نتار الصبلة كانت ىي الواجبة ُب حّقو، ومن اختار الصـو كاف ىو الواجب عليو، فانّو مناٍؼ لبلشرتاؾ ُب 

 األفراد يكوف مصداقاً للمأمور بو، و٩نري ىذا ُب تعّلق كل من االكراه أو االضطرار إذل اٛنامع. التكليف، بل كل من

  إذا عرفت ىذا نقوؿ: صور االكراه على اٛنامع ٙنسة: ألنّو تارًة يتعّلق
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مر أو قتل النفس. واخرى يتعّلق باٛنامع بٌن االكراه أو االضطرار باٛنامع بٌن ١نّرمٌن فيكرىو على أحد األمرين من شرب اٝن
اٜنراـ واٞنباح. وثالثة يتعّلق باٛنامع بٌن اٞنباح واٞنعاملة. ورابعة يتعّلق باحدى اٞنعاملتٌن باٞنعىن الشامل للعقود وااليقاعات. 

 وخامسة يتعّلق باٛنامع بٌن اٜنراـ واٞنعاملة أي بٌن ما تعّلق بو اٜنكم التكليفي والوضعي.

وىي تعّلق االكراه بأحد احملّرمٌن، فقد عرفت أّف كبًل منهما ِنصوصو ليس مكرىاً عليو، وإ٧ّنا االكراه متعّلق  ا الصورة االوذل:أمّ 
باٛنامع فرتتفع حرمتو باالكراه فيجوز ارتكابو بل قد ٩نب، ولكن ّنا أّف اٛنامع ال ٬نكن إ٩ناده إاّلُب ضمن إحدى 

ٛنامع اٞنكره عليو يضطر اٞنكّلف إذل ارتكاب إحدى اٝنصوصيتٌن، فيثبت الرتخيص ُب اٝنصوصيتٌن فمقّدمة الرتكاب ا
 إحدا٨نا بنحو التخيًن، فإذا أتى باٛنامع ُب ضمن إحدا٨نا دل يرتكب ١نّرماً.

نعم، إذا أتى باٛنامع ُب ضمن كلتا اٝنصوصيتٌن، فقد ارتكب احملرـّ لعدـ ثبوت الرتخيص إاّلُب إحدا٨نا. فإذا كانت 
ٝنصوصيتاف متساويتٌن ُب األ٨نية يتخًّن اٞنكّلف بينهما، وإف كانت إحدا٨نا أىم كما إذا اكره على شرب اٝنمر أو شرب ا

 اٞناء اٞنتنّجس تعٌّن ارتكاب اٞنهم دوف األىم، ألّف شرب اٝنمر ُب اٞنثاؿ مشتمل على شرب النجس وزيادة.



اٜنراـ واٞنباح، فهو غًن رافع ٜنرمة اٜنراـ، وإف صدؽ االكراه على اٛنامع بينو وىي االكراه على اٛنامع بٌن  وأّما الصورة الثانية:
وبٌن اٞنباح، وال أثر ٞنثل ىذا االكراه ألّف اٛنامع بٌن اٜنراـ واٞنباح دل يكن حراماً، وليس اٞنكّلف مضطرًا إذل ارتكاب 

قاـ نظًن ما إذا كاف اٞنكّلف متمّكنًا من التفّصي بغًن اٝنصوصية احملّرمة مقّدمة الرتكاب اٛنامع الذي اكره عليو، بل يكوف اٞن
 التورية.

 وىي تعّلق االكراه باٛنامع بٌن اٞنباح واٞنعاملة، كما وأّما الصورة الثالثة:
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اختارىا، ٞنا تقّدـ ُب الصورة إذا اكره أحد على السكوت أو بيع داره مثبًل، فاالكراه فيها أيضًا ال يرفع أثر اٞنعاملة إذا 
السابقة، فاّف اٞنعاملة ُب الفرض تكوف صادرة عن طيب النفس، إذ ال نعين هبا إاّلما يقابل اٞنعاملة الصادرة عن اٝنوؼ ومن 

 الظاىر أّف االقداـ عليها ُب الفرض ليس من أجل اٝنوؼ على الرتؾ فتصح.

 اٞنعاملة الصحيحة والفاسدة بأف قاؿ لو: بع دارؾ أو أوقع معاملة غررية ومن ىنا ظهر اٜناؿ فيما إذا اكره على اٛنامع بٌن
مثبًل، فاّف االكراه على الفاسدة ال أثر لو، فإذا اختار الصحيحة صّحت إذا كاف عاٞنًا بفساد اٞنعاملة الغررية، لصدورىا عن 

ذ ليس ُب ترؾ الصحيحة ضرر ليكوف صدورىا طيب النفس ال االكراه وال االضطرار اٛنامع بينهما خوؼ الضرر على الرتؾ، إ
عن إكراه أو اضطرار. وىكذا ظهر اٜناؿ إذا اكره على اٛنامع بٌن اٞنعاملة الصحيحة وما يكوف مورد حق الغًن، كما إذا اكره 

 على اٛنامع بٌن بيع داره وإيفاء َدينو.

جتو أو بيع داره، فتفسد فيها اٞنعاملة اليت ٫نتارىا وىي ما إذا اكره على إحدى اٞنعاملتٌن كطبلؽ زو  وأّما الصورة الرابعة:
اٞنكره، وذلك ألّف االكراه وإف دل يتعّلق بكل من اٞنعاملتٌن، وإ٧ّنا تعّلق باٛنامع، إاّلأّنك عرفت اضطرار اٞنكره إذل ارتكاب 

، وىذا االضطرار يرفع إحدى اٝنصوصيتٌن مقّدمة لدفع الضرر اٞنرتّتب على ترؾ اٛنامع، فهو مضطر إذل إحدى اٞنعاملتٌن
 األثر عّما ٫نتاره اٞنكره خارجاً.

وىذا االضطرار ال يقاس باالضطرار الذي قلنا بعدـ كونو رافعًا لؤلثر الوضعي، ألّف مشوؿ حديث الرفع لو خبلؼ االمتناف، 
ي أعين الضرر اٞنرتّتب وذلك ألّف االضطرار ىناؾ كاف ناشئًا عن الضرر اٝنارجي، وُب اٞنقاـ االضطرار ناٍش من ضرر داخل

 على ترؾ اٛنامع من جهة االكراه عليو، وىذا رافع لؤلثر الوضعي أيضاً، بل يناُب طيب النفس.
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وىي ما إذا تعّلق االكراه باٛنامع بٌن اٜنكم التكليفي والوضعي، كما إذا اكره على بيع داره أو شرب  وأّما الصورة اٝنامسة:
ثبًل، فبلبّد من التكّلم فيها من وجهٌن: أحد٨نا من حيث اٜنكم التكليفي وأنّو يرتفع اٜنرمة باالكراه أو ال، وثانيهما اٝنمر م

 من حيث اٜنكم الوضعي.

أّما اٜنكم التكليفي فالظاىر عدـ ارتفاعو، وذلك ألّف اٞنعاملة ليست من احملّرمات وإ٧ّنا ىي من اٞنباحات، فيكوف اٞنقاـ من 
الكراه على اٛنامع بٌن اٜنراـ واٞنباح، فيكوف اٞنكّلف متمّكناً من التفّصي عن ارتكاب اٜنراـ باختيار اٞنعاملة، فاٜنرمة ال قبيل ا

 ترتفع بذلك.

وأّما اٜنكم الوضعي إذا اختار البيع، فالظاىر عدـ ترتّبو عليو، وذلك لصدوره عن خوؼ ترّتب الضرر على الرتؾ، بعد فرض 
الطرؼ اآلخر. وبعبارة اخرى: شرب اٝنمر ضرر ُب نفسو فيرتّتب على ترؾ البيع أحد ضررين: إّما شرب بقاء اٜنرمة ُب 

اٝنمر، وإّما الضرر اٞنتوّعد عليو من طرؼ اٞنكره، فليس صادرًا عن طيب النفس بل يكوف صادرًا عن خوؼ الضرر اٛنامع 
 األفراد العرضية. بٌن االكراه واالضطرار، ىذا كّلو ُب االكراه على اٛنامع بٌن

وأّما االكراه على اٛنامع بٌن األفراد الطولية، كما إذا اكره على فعل ١نرـّ ُب اليـو أو ُب الغد مثبًل، أو اكره على بيع داره ُب 
اليـو أو بعده، فهل يكوف رافعًا لؤلثر عن أحد٨نا، من غًن فرؽ بٌن الفرد السابق والبلحق مطلقاً، أو يفّصل بٌن التكاليف 
والوضعّيات، ففي التكليفّيات ال يرتفع األثر إاّلعن الفرد البلحق، ِنبلؼ الوضعيات فانّو يرتفع األثر باالكراه فيها ولو اختار 

  الفرد السابق لسراية االكراه إليو، ولتساوي الفردين بالنسبة إذل اٛنامع اٞنكره عليو، كما ذكره احملّقق النائيين
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 تعٌّن الفرد السابق ُب التكليفيات ُب صورة واحدة: «ٕ»  وذكر ُب االصوؿ «ٔ» ر٘نو اللهو()

وىي ما إذا كاف الفرد البلحق أىم ُب نظر الشارع، كما إذا اكره على شرب النجس ُب اليـو أو قتل مؤمن ُب الغد، فانّو 
الفرد البلحق يكوف معّجزًا شرعّيًا عنو فيجب حفظ القدرة على يتعٌّن عليو دفع االكراه بالفرد السابق واختياره، ألّف أ٨نية 

 الفرد البلحق بارتكاب الفرد السابق.

ـّ، توضيح ذلك: أّف االكراه على اٛنامع  ـّ، وأّما ما ذكره من التفصيل فغًن تا نقوؿ: أّما ما أفاده ُب فرض أ٨نية البلحق فهو تا
ق صادرًا عن خوؼ الضرر على تركو الذي ىو اٛنامع بٌن االكراه واالضطرار، بٌن األفراد الطولية ال يوجب كوف الفرد الساب

لعدـ ترّتب ضرر على تركو ُب نفسو، وإ٧ّنا يرتّتب الضرر على تركو اٞننضّم إذل ترؾ الفرد البلحق، ولذا ال ٩نوز للمكّلف 
 ارتكابو.



بٌن طوليٌن ال ٩نوز لو ترؾ الفرد األوؿ حفظًا للقدرة وىكذا اٜناؿ ُب التكاليف الوجوبية إذا اكره اٞنكّلف على ترؾ أحد واج
 على ارتكاب الفرد البلحق، بل البّد لو من االتياف بالواجب اٞنتقّدـ، فيتعٌّن ترّتب الضرر على الثاين فيجوز تركو ال ١نالة.

ّهد مثبًل ُب الركعة الثانية أو نعم ٫نتص ما ذكرناه بالواجبات االستقبللية دوف الضمنية، كما إذا اكره أو اضطر إذل ترؾ التش
 الرابعة، فانّو ال يتعٌّن فيو ترؾ الفرد

______________________________ 
 .ٜٖ٘: ٔ( منية الطالب ٔ)

 .ٕٛٚ -ٕٚٚ: ٗ( أجود التقريرات ٕ)
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 سقط بتعّذر بعض أجزائو ال ١نالة.البلحق واالتياف بالسابق إاّلُب اٞنوارد اٞننصوصة، وذلك ألّف األمر باٞنركب ي

إاّل أنّو ُب الصبلة ثبت األمر باٞنقدار اٞنيسور منها، إّما لبلٗناع، أو للروايات، أو لغًن ذلك. وىذا األمر اٜنادث بعد التعّذر 
ركعة األخًنه، أو يدور أمره بٌن أف يكوف متعّلقًا بالصبلة مع التشّهد ُب الركعة الثانية، أو ِنصوص الصبلة مع التشّهد ُب ال

مع التشّهد ُب اٛنملة، فيكوف من صغريات دوراف األمر بٌن التعيٌن والتخيًن، وقد بّينا ُب االصوؿ أّف األصل يقتضي الّباءة 
عن التعيٌن، فبل يقاس االضطرار أو االكراه على اٛنامع ُب الواجبات الضمنية بالواجبات االستقبللية، ألّف الشّك ىناؾ ُب 

 ليف عن الفرد األوؿ باالكراه على اٛنامع وُب اٞنقاـ ُب حدوث التكليف وتعّلقو ِنصوص الفرد األوؿ.سقوط التك

نعم، ُب بعض األجزاء يظهر من األدلّة تعٌّن االتياف بالفرد السابق مع االضطرار إذل ترؾ اٛنامع كالقياـ لقولو )عليو السبلـ(: 
ُب الركعة االوذل إذا دل يتمّكن منو إاّلُب إحدى الركعات، ىذا كّلو ُب فانّو يصدؽ التمّكن منو  «ٔ» «إذا قوي فليقم»

 التكاليف.

وقد ظهر اٜناؿ ُب الوضعيات أيضاً، فاّف الفرد السابق من اٞنعاملة اليت اكره على اٛنامع بينها وبٌن الفرد البلحق ليس ٣نّا 
ليكوف مكرىًا عليها أو مضطرًا إليها، فإذا اختارىا اٞنكره كاف ٫ناؼ الضرر على تركها ُب نفسو إاّل منضّمًا إذل ترؾ اآلخر، 

صدورىا عن طيب نفسو واختياره فتصّح، وىذا ِنبلؼ الفرد البلحق فانّو يصدر عن خوؼ الضرر على تركو بعد ما ترؾ 
 الفرد األوؿ ال ١نالة.

ع إمكاف التفّصي باٝنروج عن احملل الذي ىو نعم، بناًء على ما اختاره ُب اٞننت من عدـ ٓنقق طيب النفس ّنجرد االكراه م
 فيو ولو دل يكن فيو حرج وال ضرر وال مشقة، أمكن القوؿ بعدـ ترّتب األثر على الفرد األوؿ من اٞنعاملة ُب اٞنقاـ إذا



______________________________ 
 .ٖح  ٙ/ أبواب القياـ ب ٜ٘ٗ: ٘( الوسائل ٔ)

 ٖٖٛ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

 (.ٔ)ر٘نو اللهو(: ٍبّ إّف إكراه أحد الشخصٌن ... اخل )قولو 

- 

 اختارىا، إاّلأّنك عرفت فساد اٞنبىن.

( إكراه أحد الشخصٌن أو األشخاص يكوف نظًن الواجب الكفائي الذي ذكرنا تعّلق الوجوب فيو باٛنامع بٌن الشخصٌن ٔ)
ه ىو اٛنامع بينهما، وىو تارًة يكوف ُب مورد األحكاـ أو األشخاص، ففي إكراه أحد الشخصٌن أيضًا يكوف متعّلق االكرا

التكليفية، واخرى ُب األحكاـ الوضعية. وعلى الثاين تارة يكوف اٞنكره عليو متعّدداً مع قطع النظر عن اٞنصدر، واخرى يكوف 
 تعّدده بلحاظ اٞنصدر فاألقساـ ثبلثة:

عن فعل كل  -أي اٜنرمة -ـ، فالظاىر أنّو ال يرفع األثر التكليفيأعين إكراه أحد الشخصٌن على فعل ١نرّ  أّما القسم األّوؿ:
منهما، إاّلإذا اطمأّف بأّف اآلخر ال يأٌب بو، أو احتمل ذلك احتمااًل عقبلئيًا ٝنوؼ الضرر على تركو، وذلك ألّف التكليف 

آلخر أجنيب عنو، وال يسقط ينحّل إذل تكاليف عديدة ُنسب أفراد اٞنكّلفٌن، ويكوف لكل منهم تكليف مغاير لتكليف ا
التكليف عن كّل منهما إاّلإذا اطمأّف بالضرر فانّو حّجة، أو احتملو احتمااًل عقبلئياً، وإاّل فإذا احتمل أّف اآلخر يرتكبو 

 ٩نوز لكونو غًن مباٍؿ بالدين مثبًل ُنيث ارتفع عنو خوؼ الضرر على الرتؾ، فالتكليف اٞنتعّلق بو باٍؽ البّد لو من امتثالو وال
 ٢نالفتو.

وىو ما إذا تعّلق االكراه باٛنامع بٌن الشخصٌن ُب الوضعيات مع فرض تعّدد اٞنكره عليو ُب نفسو، كما  وأّما القسم الثاين:
إذا أكره اٛنائر أحد الشخصٌن على بيع داره، فاّف بيع كل من الدارين ُب نفسو يغاير بيع الدار اآلخر، وىذا القسم يكوف 

األوؿ، فاّف كبًل منهما إف احتمل احتمااًل عقبلئيًا رافعًا للخوؼ صدور البيع من اآلخر ومع ذلك أقدـ على  ملحقًا بالقسم
  بيع داره فبل ١نالة يكوف بيعو بطيب
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 (.ٔقولو )ر٘نو اللهو(: واعلم أّف االكراه قد يتعّلق ... اخل )



- 

رر فيكوف صحيحاً، وأّما إذا دل ٪نتمل ذلك، أو احتملو ودل يكن احتمااًل رافعاً نفسو، وال يكوف صادرًا عن خوؼ الض
 للخوؼ، فيكوف العقد الصادر منو مستنداً إذل اٝنوؼ فيكوف فاسداً.

وىو الفرض مع آّناد اٞنكره عليو ُب نفسو وكوف تغايره بلحاظ تغاير اٞنصدر، كما إذا اكره أحد الوكيلٌن  وأّما القسم الثالث:
لى بيع دار موّكلو الشخصية، فاّف اٞنكره عليو حينئذ يكوف أمرًا شخصيًا خارجيًا واالختبلؼ يكوف من ناحية ُمصدر بيع ع

 الدار الشخصية، أو نفرض تعّلق االكراه ّنا يعم الوكيلٌن واٞنوّكل.

ر فيو ليس ىو العقد الصادر عن والظاىر ارتفاع األثر عن العقد ُب ىذا القسم على ٗنيع التقادير، وذلك ألّف موضوع األث
أي العقد اٞنستند إذل  -الوكيل ّنعناه اٞنصدري، وإ٧ّنا ىو العقد اٞنستند إذل اٞنوّكل باٞنعىن االسم اٞنصدري، والعقد هبذا اٞنعىن

 ال يكوف صادراً عن طيب النفس، بل يكوف صادراً عن إكراه ولو دل يكن ّنعناه اٞنصدري كذلك. -اٞنوّكل

رى: مورد االمضاء الشرعي ىو العقد الصادر عن اٛنامع بٌن الوكيلٌن ال عن خصوص كل منهما، واٞنفروض كوف وبعبارة اخ
صدر بعدـ إقداـ اآلخر عليو أو احتملو أو علم ِنبلفو.

ُ
 العقد الصادر عن اٛنامع مكرىاً عليو، فيكوف فاسداً سواء علم اٞن

باٞنالك العاقد كما ىو الغالب وقد يتعّلق باٞنالك دوف العاقد، وقد ينعكس  ( صور اٞنسألة ثبلثة: ألنّو قد يتعّلق االكراهٔ)
 األمر فيتعّلق االكراه بالعاقد دوف اٞنالك.

 فقد تقّدـ الكبلـ فيها وأّف االكراه فيها رافع لؤلثر أّما الصورة االوذل:
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 سواء كاف وضعياً أو تكليفياً على تفصيل تقّدـ.

كما إذا اكره اٞنالك على توكيل غًنه ُب بيع داره، وبعد ٓنقق الوكالة باعها الوكيل باختياره وطيب نفسو،   ّما الصورة الثانية:وأ
فاالكراه فيها ال ١نالة يكوف ُب التوكيل فيكوف فاسداً. فاف حصل للمالك طيب النفس بالوكالة ُب أثناء االكراه ووقوع العقد، 

ى صّحة العقد الصادر عن إكراه إذا ٜنقو طيب نفس مالكو، فتنفذ معاملة الوكيل مطلقاً، وإاّل فتكوف فتصح الوكالة بناء عل
اٞنعاملة الصادرة عن الوكيل فضولية، فاف كانت قابلة للحوؽ االجازة هبا وٜنقتو االجازة صّحت كما ُب العقود وأّما إذا دل 

لى توكيل غًنه ُب طبلؽ زوجتو فوّكلو فطّلقها اختياراً، فاّّنم اّدعوا االٗناع تكن قابلة بأف كانت إيقاعاً، كما إذا اكره الزوج ع
على بطبلف االيقاع الفضورل وعدـ قابليتو للحوؽ االجازة بو، وإف كاف مشمواًل لدليل صّحة الفضورل على ما سيأٌب الكبلـ 

 لبلجازة ولكن دل ٩نزىا اٞنالك. فيو، فبل ١نالة تكوف فاسدة ال يرتّتب عليها األثر، وىكذا إذا كانت قابلة



ىو اٞنالك،  -بالكسر -وىي ما إذا تعّلق االكراه بالعاقد دوف اٞنالك، وُب ىذه الصورة تارًة يكوف اٞنكره وأّما الصورة الثالثة:
 وكيبًل عن اٞنالك للعقد واخرى يكوف شخصاً أجنبياً عنو. -بالفتح -واخرى يكوف غًنه، وعلى الثاين تارًة يكوف اٞنكره

ة عادل البلد على تزويج نفسها لشخص خاّص، أو أكرىو اٞنالك على بيع أّما إف كاف اٞنكره ىو اٞنالك كما إذا أكرىت اٞنرأ
 ء من أدلّة رفع األثر عن االكراه للمقاـ. داره، فالظاىر ىو الصحة وال يرتّتب األثر على االكراه، وذلك لعدـ مشوؿ شي

  فؤلنّو إ٧ّنا يعتّب الرتاضي «ٔ» «ِإاله َأْف َتُكوَف ِْنَارًَة َعْن تَػرَاضٍ »  أّما قولو سبحانو

______________________________ 
 .ٜٕ: ٗ( النساء ٔ)
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ُب التجارة، وال تصدؽ التجارة على فعل ٠ُنري الصيغة ليعتّب صدوره عن طيب نفسو، واٞنعتّب فيها على ما استظهرناه من 
 يل دوف غًنه، واٞنفروض ٓنققو ُب اٞنقاـ.اآلية رضا اٞنالك ومن ّننزلتو من الورل والوك

فهو وإف كاف شامبًل  «ٔ» «ال ٪نّل ماؿ امرئ مسلم إاّل بطيب نفسو»وأّما النبوي وىو قولو )صّلى اللهو عليو وآلو(: 
، إاّلأّف اٞنعتّب ُب اٜنّل طيب نفس من ل و اٞناؿ دوف للتصرفات االعتبارية مثل النقل واالنتقاؿ ألّف حذؼ اٞنتعّلق يفيد العمـو

 غًنه.

وأّما حديث الرفع فؤلنّو ال يعم إاّلما يكوف موردًا للوضع لوال االكراه أو االضطرار، وفعل ٠نري الصيغة بنفسو ليس موضوعاً 
 لؤلثر فتأّمل.

ليعّمو حديث الرفع الذي عرفت وروده ُب مقاـ  -فتأّمل -وبعبارة اخرى: ليس ُب رفع األثر ُب الفرض مّنة على اٞنالك
 االمتناف.

أجنبياً، فبل أثر إلكراىو لعٌن البياف اٞنتقدـ، فيكوف العقد الصادر منو  -بالفتح -وأّما إف كاف اٞنكره غًن اٞنالك وكاف اٞنكره
 فضولياً يصح إذا كاف قاببًل للحوؽ االجازة بو وٜنقتو، وإاّل فيفسد.

وذىب فيو إذل فساد  «ٕ»  قد استشكل فيو صاحب اٞنسالكوكيبًل مفّوضًا من قبل اٞنالك، ف -بالفتح -وأّما إف كاف اٞنكره
 العقد.



والتحقيق: أّف الوكيل اٞنفّوض يكوف لطيب نفسو ورضاه موضوعية ُب صّحة العقد ولذا يصح منو العقد ولو كاف معزواًل ما دل 
  يصل إليو عزلو، لكن ّنا أنّو بدؿ

______________________________ 
 )مع اختبلؼ يسًن(. ٔح  ٖواب مكاف اٞنصّلي ب / أبٕٓٔ: ٘( الوسائل ٔ)

 .ٖٕ: ٜ( اٞنسالك ٕ)

 ٕٖٗ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

 تنزيلي عن اٞنوّكل.

 (.ٔقولو )ر٘نو اللهو(: ولو أكرىو على بيع واحد غًن معٌّن ... اخل )

- 

اٞنالك راضيًا بالعقد دوف الوكيل، وإف شئت قلت: إّف اٞنعتّب إ٧ّنا ىو رضا أحد الشخصٌن من الوكيل واٞنوّكل وعليو إف كاف 
فالعقد الصادر منو يكوف صحيحًا ٞنا عرفت من أّف االكراه على إصدار العقد ّنعناه اٞنصدري ال أثر لو، وإف دل يكن راضياً 

ٞنالك، بو، فاف ٜنقو الرضا من اٞنوّكل أو الوكيل يصح، بناء على ما سنبّينو من صّحة العقد الواقع عن إكراه إذا ٜنقو رضا ا
 وإاّل فيفسد.

ولعّل الوجو فيما ذكره صاحب اٞنسالك من الفساد حّت إذا رضي اٞنوّكل، ىو أّف من صدر منو العقد عن إكراه دل يتحقق 
دل يكن العقد صادراً منو، وقد عرفت أّف صدور العقد باٞنعىن اٞنصدري ال يرتّتب  -وىو اٞنوّكل -منو الرضا، ومن رضي بالعقد

 .عليو أثر أصبًل 

ويؤّكده الفرع اآلٌب وىو صّحة عقد اٞنكره إذا تعّقبو طيب نفس اٞنالك، فاّف حيثية صدوره عن إكراه ال يرتفع بالرضا اٞنتأخر، 
 فلو كاف لو أثر دل يرتفع بالرضا بالعقد فيما بعد، وىذا ظاىر.

إذا اختلف اٞنكره عليو مع ما وقع ُب ( بعد ما عرفت من أّف االكراه رافع لؤلثر حّت األثر الوضعي، يقع الكبلـ فيما ٔ)
 اٝنارج، وُب فرض االختبلؼ تارة يكوف الواقع ُب اٝنارج أمراً مبايناً مع اٞنكره عليو، واخرى يكوف أكثر أو أقل منو.

يكوف اٞنكره أّما إذا كاف ما وقع ُب اٝنارج أكثر من اٞنكره عليو، كما إذا أكرىو اٛنائر على بيع أحد عبديو فباعهما معاً، فتارًة 
ء، وال إشكاؿ ُب صحة اٞنقدار الزائد ُب  عليو ىو األقل بشرط ال عن الزيادة، ويكوف ما أوقعو اٞنكره ُب اٝنارج بشرط شي



ىذا الفرض، ألنّو مباين للمكره عليو، ودل يتعّلق بو االكراه كما ىو ظاىر. واخرى ال يكوف اٞنكره عليو بشرط ال عن الزيادة، 
  االكراهبل ما وقع عليو 
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 ىو اٛنامع بٌن األمرين كما ُب اٞنثاؿ.

وعليو أيضًا تارة يكوف النضماـ كل من الشيئٌن دخل ُب مالية اآلخر كفردي النعاؿ أو مصراعي الباب، وُب ىذا الفرض إذا 
خوؼ ضرر اٛنائر، فاّف اٞنكره عليو وإف كاف  أكرىو اٛنائر على بيع أحد٨نا فباعهما معاً، بطل البيع ُب اٛنميع الستناده إذل

بيع أحد٨نا، إاّلأنّو إ٧ّنا ٫نتار بيع كليهما من باب كونو أقل ضرراً، إذ لو باع واحدًا منهما لبقي اآلخر ببل فائدة، وال ٪نصل 
ع أحد٨نا دوف اآلخر تضّرر رغبة ُب شرائو، فبعد ما اكره على بيع أحد٨نا، إذا دل يبع شيئًا منهما يقع ُب ضرر اٛنائر، وإذا با 

من جهة بقاء اآلخر ببل راغب يرغب ُب شرائو، وال ينتفع بو، فبل ١نالة يبيعهما معاً، فيكوف بيع كليهما مستندًا إذل خوؼ 
 ضرر اٛنائر فيبطل.

ما معاً دفعة واخرى ال يكوف النضماـ كل من الشيئٌن دخل ُب مالية اآلخر، كما إذا أكرىو اٛنائر على بيع أحد فرسيو فباعه
وىو بيع   -، ألف ما وقع خارجاً «ٔ» واحدة كما ىو اٞنفروض، فهل يصح البيع ُب كليهما كما اختاره اٞنصنف )ر٘نو اللهو(

دل يكن مكرىًا عليو، أو يعٌّن الصحيح منهما بالقرعة، أو يبطل البيعاف، ألف صّحتهما معًا غًن ٣نكن، لكوف  -كليهما
ٌّن لو ُب الواقع فيبطل كبل البيعٌن، إذ ال معىن المضاء أحد٨نا غًن اٞنعٌّن، كما عن بعض مشا٫ننا أحد٨نا مكرىًا عليو وال تع

 ؟ وجوه.«ٕ» احملققٌن )ر٘نهم اللهو(

والظاىر ىو صحة أحد٨نا، ويتعٌّن باختيار البائع من دوف حاجة إذل القرعة. أّما صحة البيع ُب أحد٨نا، فئلطبلؽ األدلة من 
  َحله اللهوُ أَ » قولو تعاذل:

______________________________ 
 .ٕٖٗ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 .ٗ٘: ٕ( حاشية اٞنكاسب )االصفهاين( ٕ)

 ٖٗٗ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

و٥نوه. وأّما فساده ُب اآلخر فللعلم بأف عمومات البيع قد خصصت ُب أحد الشيئٌن قطعاً ُنديث رفع االكراه،  «ٔ» «اْلَبْيعَ 
إذا أكره أحد على شرب أحد االناءين اللذين فيهما اٝنمر فشرهبما معاً، فانو ال ٠ناؿ فيو للقوؿ ُنرمة كبل  وىذا نظًن ما



الشربٌن وتعدد العقاب، الطبلؽ دليل حرمة شرب اٝنمر، فانو ٢نصص ُب أحد٨نا بدليل رفع االكراه قطعاً، كما ال ٠ناؿ 
 بواحد منهما، بل يكوف أحد الشربٌن مباحًا واآلخر حرامًا عليو، واٞنقاـ للقوؿ َنواز شرب كليهما، ألف االكراه دل يتعّلق إاّل 

 أيضاً كذلك، فيكوف أحد البيعٌن جائزاً الطبلقات األدلة، وأحد٨نا فاسداً ٜنديث رفع االكراه.

ىذه اٛنهة من بيع الكّلي  وأّما كوف التعيٌن باختيار البائع، فؤلّف ما تعّلق بو طيب النفس إ٧ّنا ىو بيع أحد اٞنبيعٌن، فيكوف من
 ُب اٞنعٌّن، فتكوف اٝنصوصيات الشخصية خارجة عن اٞنبيع، وتبقى ُب ملك البائع فيكوف تعيٌن الكّلي باختيار البائع.

نعم ُب بعض اٞنوارد ال يكوف التعيٌن باختيار البائع، فبل مناص فيها من الرجوع إذل القرعة، وىي ما إذا كاف اٞنشرتي متعّدداً،  
إذا باع من شخصٌن ببيع واحد بناء على صحة ذلك، فانّو ال ٠ناؿ حينئذ لكوف البائع ٢نًّنًا ُب تعيٌن الصحيح من  كما

 البيعٌن، فاّف كبًل من اٞنشرتيٌن يريد صحة شرائو، فبلبّد من القرعة.

القرعة، وقد عمل هبا الفقهاء ّنا إذا كاف الواقع معّينًا ُب نفس األمر مدفوع باطبلؽ دليل  -أي القرعة -وتوىم اختصاصها
 فيما ال تعٌّن لو واقعاً، كما فيما إذا

______________________________ 
 .ٕ٘ٚ: ٕ( البقرة ٔ)

 ٖ٘ٗ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

كاف لرجل ثبلث زوجات، وتزوج بنفسو وبوكيلو بالرابعة واٝنامسة ُب آٍف واحد فاّف تزويج إحدا٨نا صحيح من دوف تعٌّن، 
 أّف ذلك يعٌّن بالقرعة، إذل غًن ذلك من اٞنوارد، ففي اٞنقاـ أيضاً يعٌّن الصحيح بالقرعة. فذكروا

تعّيين. ٍب إّف ما ذكرناه إ٧ّنا ٩نري فيما إذا دل يكن اٞنكره عليو معّيناً، إّما بتعيٌن اٞنكره وإّما بتعٌّن ذلك، نظًن الوضع التعييين وال
اٛنائر على بيع أحد العبدين معّينًا فباعهما معاً، فيكوف الفاسد بيع اٞنكره عليو دوف غًنه،  وأّما إذا كاف متعّينًا كما إذا أكرىو

وىكذا إذا تعٌّن بفعل البائع، كما إذا باع العبدين تدر٩نًا فاّف اٞنبيع أّواًل يتعٌّن ُب كونو مكرىًا عليو، فيبطل دوف بيع الفرد 
 اآلخر.

ًا عليو باختيار البائع، نظًن تبديل االمتثاؿ بامتثاؿ آخر، فاّف موضوع االكراه ينتفي وال ٠ناؿ حينئذ لتوىم جعل الثاين مكرى
باالتياف بالفرد األوؿ، فكيف ٬نكن أف يكوف الفرد الثاين مصداقًا للمكره عليو، وىذا واضح. ىذا كّلو فيما إذا كاف الواقع ُب 

 اٝنارج أكثر من اٞنكره عليو.

 ذا أكرىو اٛنائر على بيع داره أو عبده فباع نصف ذلك.وأّما إذا كاف أقّل منو كما إ



فتارًة يكوف بيع النصف مع كونو عازمًا على بيع النصف اآلخر، غاية األمر يأٌب بو تدر٩نًا لزعمو أّف اٞنكره عليو ىو اٛنامع 
وجو ٞنا ذكره اٞنصّنف )ر٘نو بٌن البيع التدر٩ني والدفعي، وُب ىذا الفرض ال إشكاؿ ُب فساد البيع لكونو مكرىًا عليو، وال 

 «ٔ» اللهو( وإشكالو ُب ٚناع دعوى ذلك ُب مقاـ االثبات بقولو: لكن ُب ٚناع دعوى البائع ذلك مع عدـ األمارات نظر
 فاّف نفس االكراه قرينة على صدؽ دعواه.

اؿ ُب الفساد، ألف االكراه على  واخرى يبيع النصف الحتماؿ أّف اٛنائر يكتفي بو عن اجملموع، وُب ىذا الفرض أيضاً ال إشك
 كل مقدار ينحّل إذل االكراه على أبعاضو، مثبًل االكراه على دفع مائة درىم إكراه على دفع اٝنمسٌن.

______________________________ 
 .ٕٖ٘: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 ٖٙٗ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

 (.ٔ... اخل )قولو )ر٘نو اللهو(: قاؿ ُب التحرير لو اكره على الطبلؽ 

- 

ء ويأٌب اٞنكره باألقل بشرط ال. وُب ىذا الفرض رّنا يتوىم أّف ما وقع مغاير للمكره عليو  وثالثًة يكوف اٞنكره عليو بشرط شي
 فيكوف صحيحاً.

فرضنا أّف  ونقوؿ: نفرض الكبلـ فيما إذا كاف الواقع ُب اٝنارج مباينًا حقيقة مع اٞنكره عليو ويّتضح بو حكم اٞنقاـ، مثبًل إذا
اٛنائر أكرىو على بيع كتابو فباع رداءه بداًل عنو من باب أ٨نيتو لديو أكثر من الرداء، كاف بيع الرداء فاسدًا مع كونو مبايناً 

 للمكره عليو، وذلك ألف الدليل لرفع االكراه كاف أمرين:

 عليو.أحد٨نا: حديث الرفع، وىو غًن شامل للمقاـ، ألّف بيع الرداء دل يكن مكرىاً 

وىو شامل للمقاـ فاّف بيع الرداء على الفرض دل يكن بطيب  «ٔ» «ِإاله َأْف َتُكوَف ِْنَارًَة َعْن تَػرَاضٍ » ثانيهما: قولو تعاذل:
النفس، فيكوف أكل اٞناؿ بسببو من األكل بالباطل، ففي اٞنقاـ أيضاً بيع نصف الدار أو العبد دل يكن صادراً عن طيب نفس 

 أكل اٞناؿ بو من أكل اٞناؿ بالباطل.اٞنالك، فيكوف 

 ( البّد ُب تفصيل االكراه على الطبلؽ و٥نوه من بياف أقساـ االكراه، فانّو يتصّور على صور:ٔ)



أف يكرىو اٛنائر على الطبلؽ و٥نوه، إاّلأنّو متمّكن من دفع ضرر اٞنكره، أو يوّطن نفسو على ٓنّمل الضرر ومع  إحداىا:
 .«ٕ» إشكاؿ ُب الصحة ُب ىذه الصورة، والظاىر خروجو عن مورد كبلـ العبّلمة )ر٘نو اللهو(ذلك يوقع الطبلؽ، وال 

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٜٕ: ٗالنساء 

 .ٔ٘: ٗ( التحرير ٕ)

 ٖٚٗ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

أف يكرىو على الطبلؽ فيوقعو خوفًا من ضرر اٛنائر، وال إشكاؿ ُب الفساد ُب ىذه الصورة أيضاً، من غًن فرؽ بٌن   ثانيها:
معتقدًا صحة العقد الواقع عن إكراه ٛنهلو باٞنسألة، أو اعتقد بأّف دفع الضرر ال يكوف إاّلبقصد  -بالفتح -كوف اٞنكره

 اّف ذلك ال يناُب صدؽ االكراه.حقيقة العقد أو الطبلؽ فقصده وبٌن غًنه، ف

ويؤيّده: ٕنّسك االماـ )عليو السبلـ( ُنديث رفع ما استكره عليو لفساد اٜنلف إكراىًا على الطبلؽ والعتاؽ من غًن 
يروف صّحة ذلك  «ٔ» استفصاؿ بٌن من يرى صحة اٜنلف الصادر عن إكراه وبٌن من يرى فساده، مع أّف أغلب العاّمة

 صّحة كما زعمو اٞنصّنف )ر٘نو اللهو( ُب الفرض ال يناسب مقامو )قّدس سرّه(.ووقوعو فاحتماؿ ال

ٍّب إنّو ال فرؽ ُب ٓنقق االكراه بٌن أف يكوف الضرر اٞنوجود متوجهًا إذل نفس اٞنكره أو مالو أو عرضو، أو يكوف متوجهًا إذل 
قتلت نفسي فطّلقها بطل، ألّف موت الولد ضرر على  بعض متعّلقيو كولده مثبًل، فإذا قاؿ الولد لوالده: طّلق زوجتك وإاّل 

 الوالد، ولذا لو أوعده األجنيب بقتل ولده على ترؾ عمل، صدؽ عليو عنواف االكراه، وىذا ظاىر.

ـّ  وثالثتها: أف يكرىو اٛنائر على الطبلؽ ويكوف لو الداعي النفساين على الطبلؽ أيضاً، إاّلأنّو ليس كل من األمرين تا
فإذا انضّم أحد٨نا إذل اآلخر ّٕنت داعويتو، فكاف كل من االكراه والداعي النفساين جزء اٞنقتضي. وُب ىذا الفرض  الداعوية،

يكوف الطبلؽ مستندًا إليهما معًا فيكوف فاسداً، ألنّو وإف دل يكن مصداقًا للمكره عليو، وال ٬نكن التمسك فيو ُنديث رفع 
  طيب النفس أيضاً، لصدوره عن كبل األمرين معاً، وقد ذكرنا أّف مقتضى قولواالكراه، إاّلأنّو ال يكوف صادراً عن 

______________________________ 
 فما بعدىا. ٖٛٔ( تقّدـ ٔنر٩نو ُب الصفحة ٔ)



 ٖٛٗ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

 اعتبار صدوره عن طيب النفس وىو مفقود. «ٔ» «ِإاله َأْف َتُكوَف ِْنَارًَة َعْن تَػرَاضٍ » تعاذل:

تاـ الداعوية لطبلؽ  -كسوء ُخُلق الزوجة ُب نفسو ُب اٞنثاؿ اٞنذكور  -أف يكوف كل من االكراه والداعي النفساين ورابعتها:
بّد من اٜنكم الزوج، ُنيث لو فقد أحد٨نا أثّر اآلخر، إاّلأّف األثر الفعلي ال ١نالة يستند إليهما معاً، ففي ىذه الصورة ال

بالصحة، الستناد األثر إذل طيب النفس التاـ ُب مقاـ الداعوية، وانضماـ االكراه إليو ال يوجب عدـ تأثًنه، ألّف االكراه ليس 
ال  -وىو طيب النفس -مقتضيًا للفساد وال مانعًا من الصّحة، وإ٧نا نقوؿ بفساد اٞنعاملة الصادرة عن االكراه لعدـ اٞنقتضي

الفساد، فانضمامو إذل الداعي النفساين اٞنقتضي للصحة ال ٬ننع عن تأثًنه، وكثًنًا ما ينضم الداعي النفساين  لوجود مقتضى
 إذل الداعي القريب ُب العبادات، ويكوف كل منهما تاـ الداعوية ُب نفسو، وال ٫نّل بعباديتها.

بدعوى استناد األثر  «ٕ» ها كما عن اٞنًنزا )ر٘نو اللهو(وعليو فبل وجو لقياس ىذه الصورة بالصورة السابقة والقوؿ بالبطبلف في
ُب كلتا الصورتٌن إذل ٠نموع االكراه والداعي النفساين، فاّف الداعي النفساين ُب الصورة السابقة دل يكن تاـ الداعوية، ِنبلفها 

 ضياً للصحة.ُب ىذه الصورة، فاّف طيب النفس فيها تاـ الداعوية، غايتو أنّو انضم إليو ما ليس مقت

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٜٕ: ٗالنساء 

 .ٙٓٗ: ٔ( منية الطالب ٕ)

 ٜٖٗ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

ٍّب مع التنّزؿ وفرض كوف االكراه مانعًا عن الصحة نقوؿ: مشوؿ دليل رفع االكراه ٞنثل اٞنقاـ الذي يكوف اٞنالك طّيب النفس 
 خبلؼ االمتناف.

إذا ٕنّكن من التورية ودل يفعل، فالظاىر عدـ صدؽ االكراه ٞنا قولو )ر٘نو اللهو(: لو رضي اٞنكره ّنا فعلو صح ٍّب إّف اٞنكره 
 (.ٔالعقد )

- 



ذكرنا سابقاً من تقّوـ االكراه بالعجز حّّت عن التورية، وأّف ٠نرد القضية الشرطية ال ٪نقق عنواف االكراه، ولعل ىذا مورد حكم 
 .«ٔ»  راده من قولو: لو طّلق ناوياً فاألقرب وقوع الطبلؽالعبّلمة بالصحة وم

 ( رّنا يقاؿ بعدـ ترّتب األثر على عقد اٞنكره حّت بعد ٜنوؽ الرضا بو والوجو ُب ذلك أحد أمرين:ٔ)

 اعتبار مقارنة طيب نفس اٞنالك ورضاه مع العقد ُب مفهومو، فبل يصدؽ عنواف العقد مع عدـ مقارنة الرضا. األّوؿ:

ء من تلك  أّف العقد ليس إاّلكبقية اٞنفاىيم مثل األكل والشرب و٥نو٨نا، ومن الواضح أّف الداعي ال دخل لو ُب شي و:وفي
اٞنفاىيم، فاألكل يصدؽ على األكل اٝنارجي بأّي داع حصل من طيب النفس أو االكراه أو غًن ذلك، وىكذا مفهـو 

ؽ العقد على بيع الفضورل وعدـ صدقو على بيع اٞنكره ُنق، فبلبّد الشرب، وكذلك مفهـو العقد. ولوال ذلك لـز عدـ صد
 وأف يكوف ترّتب األثر عليو بالتعّبد الشرعي ال ّنا أنّو عقد، وىو كما ترى.

اعتبار مقارنة رضا اٞنالك ُب صحة العقد ال ُب مفهومو. وىذا وإف دل يكن كسابقو بديهي الفساد إاّلأّف اعتبار ذلك  الثاين:
مع صدؽ العقد بدونو ٪نتاج إذل دليل، وال دليل على اعتباره وإاّل لـز بطبلف عقد الفضورل وإف ٜنقتو االجازة  ُب الصحة

 لعدـ اقرتانو برضا اٞنالك.

  وىناؾ وجهاف آخراف، وىو اعتبار مقارنة رضا العاقد ُب مفهـو العقد أو ُب

______________________________ 
 .ٔ٘: ٗ( التحرير ٔ)

 ٖٓ٘، ص: ٔ البيع، جمكاسب 

صحتو. وقد ظهر اٛنواب عنهما ّنا تقّدـ، مضافًا إذل أّف الزمو فساد بيع العاقد اٞنكره على إنشاء الصيغة من قبل اٞنالك، 
 وقد مّر صحتو.

وباٛنملة: صحة بيع الفضورل بلحوؽ الرضا تستلـز صحة بيع اٞنكره بلحوؽ طيب نفس اٞنالك، بل ُب بيع اٞنكره مرّجح 
ة، وىو صدور العقد من اٞنالك دوف بيع الفضورل، فاّّنما مشرتكاف ُب عدـ مقارنة العقد لطيب نفس اٞنالك، إاّلأّف للصح

االنشاء أيضًا ُب بيع الفضورل غًن ناٍش من اٞنالك ِنبلؼ بيع اٞنكره. اللهم إاّلأف يّدعى الفرؽ بٌن بيع الفضورل وبيع اٞنكره، 
 مقارنة العقد مع الرضا.ويّدعى قياـ الدليل على اعتبار 



توجو اٝنطاب إذل اٞنبّلؾ ووجوب وفاء كل  «ٔ» «أَْوفُوا بِاْلُعُقودِ » أّما الفرؽ بٌن بيع الفضورل واٞنكره فهو أّف ظاىر قولو تعاذل:
ّف ظاىر قولو مالك بالعقد اٞنستند إليو وليس اٝنطاب متوجهًا إذل غًن اٞنبّلؾ وال إذل اٞنالك الذي دل يستند العقد إليو، كما أ

وجوب غسل كل شخص وجو نفسو ويديو، ال أف يغسل كل أحد  «ٕ» «فَاْغِسُلوا ُوُجوَىُكْم َوأَْيِدَيُكْم ِإذَل اْلَمرَاِفقِ » تعاذل:
 وجو غًنه ويديو، فاألمر بالوفاء بالعقد أيضاً كذلك ال يراد بو لزـو وفاء اٞنالك بالعقد الصادر عن غًنه.

قبل  «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  يكوف عقداً للمالك وال يستند إليو قبل إجازتو ورضاه، وعليو فخروجو عن عمـوٍب إّف عقد الفضورل ال 
ٜنوؽ االجازة بو يكوف بالتخصص، لعدـ كونو عقدًا للمالك، فإذا ٜنقتو االجازة يدخل حينئذ ُب عنواف العقود فيعّمو 

اآلية إ٧ّنا يكوف بالتخصيص ّنقتضى حديث رفع االكراه، ألنّو قبل  حكمها، وىذا ِنبلؼ عقد اٞنكره، فإّف خروجو عن عمـو
 ٜنوؽ االجازة أيضاً عقد

______________________________ 
 .ٔ: ٘( اٞنائدة ٔ)

 .ٙ: ٘( اٞنائدة ٕ)

 ٖٔ٘، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

 إذل دليل، وىذا ىو الفارؽ بينهما. مستند إذل اٞنالك، فإذا خرج عن العمـو بالتخصيص، فرجوعو إليو بعد ٜنوؽ الرضا ٪نتاج

كما ىو الصحيح، ألف االستثناء فيو متصل ال منقطع   «ِإاله َأْف َتُكوَف ِْنَارًَة َعْن تَػرَاضٍ » ٍّب إذا استفدنا اٜنصر من قولو تعاذل:
كما زعمو اٞنصّنف ُب اٞنقاـ، واٞنعىن ال تأكلوا أموالكم بوجو من الوجوه فإنّو باطل إاّلأف تكوف ْنارة عن تراٍض، فيفيد حصر 

ال يصدؽ التجارة سبب حل األكل بالتجارة عن تراض، ويصدؽ التجارة عن تراٍض على بيع الفضورل إذا ٜنقتو االجازة، و 
 الناشئة عن الرضا على بيع اٞنكره بعد ٜنوؽ الرضا إليو، لتأّخر الرضا عن ْنارة اٞنالك.

وباٛنملة: ٬نكن الفرؽ بٌن بيع اٞنكره وبيع الفضورل ّنا ذكرناه من أّف بيع اٞنكره من حٌن صدوره يستند إذل اٞنالك، فإذا خرج 
يص فعوده إليو بعد ٜنوؽ الرضا ٪نتاج إذل دليل، وىذا ِنبلؼ بيع الفضورل فانّو إ٧ّنا يستند بالتخص «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  عن عمـو

 إذل اٞنالك ويدخل ُب موضوع اآلية حٌن ٜنوؽ االجازة، فيثبت لو اٜنكم ويرتّتب عليو األثر.

 استدّؿ على صحة بيع اٞنكره بعد ٜنوؽ الرضا بوجهٌن: «ٔ»  إاّل أّف اٞنصّنف

خبلؼ االمتناف عليو، فبل يعّمو حديث الرفع، إذ لعل  -أعين صحتو حينئذ -ع أثر بيع اٞنكره بعد ٜنوؽ رضاهأّف رف أحد٨نا:
 [ ترّتب األثر عليو قبل ٜنوؽ الرضا بو موافق لبلمتناف. البيع يكوف صبلحاً لو فًنضى بو. نعم ]عدـ



الرفع إ٧ّنا يرفع اآلثار اٞنرتتّبة على اٞنوضوعات  من أّف حديث «ٕ»  أّف ما أفاده مناٍؼ ٞنا أوضحو ُب ُنث االصوؿ وفيو:
 بعناوينها إذا كاف رفعها موافقاً 

______________________________ 
 .ٖٖٔ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 .ٖٖٙ: ٔ( فرائد االصوؿ ٕ)

 ٕٖ٘، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

و٥نوه من االمور اٞنذكورة ُب اٜنديث، وعليو فصحة بيع لبلمتناف، وال يعّم األثر اٞنرتّتب عليها بعنواف العمد أو بعنواف االكراه 
اٞنكره إذا ٜنقو الرضا إف دّؿ عليها دليل يكوف حكمًا ثابتًا لعنواف االكراه، فبل يعّمها حديث الرفع، سواء كاف رفعها موافقاً 

 .لبلمتناف أو ٢نالفاً لو. نعم ال دليل ُب مقاـ االثبات على صحة عقد اٞنكره بعد ٜنوؽ الرضا

ما أطاؿ فيو الكبلـ وحاصلو: منع حكومة حديث الرفع على أدلّة صّحة البيع ووجوب الوفاء بالعقود، وذلك ألّف  ثانيهما:
٢نصص باٞنرضي ُنكم العقل وغًنه، فليس لو إطبلؽ، وعليو فالعقد غًن  «َأَحله اللهُو اْلَبْيعَ » و «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ » قولو تعاذل:

وضوعًا ألدلّة الصحة ليعّمو حديث الرفع، وأّما اٞنرضي بو، فإف كاف الرضا بو مقارنًا يستحيل أف يتعّلق بو اٞنرضي بو ليس م
االكراه أيضًا ويكوف مكرىًا عليو أيضاً، فاّّنما متناقضاف فبل يعّمو رفع االكراه، وأّما إف كاف الرضا بو الحقًا فذات العقد 

لؤلدلة ليعّمو حديث رفع االكراه، فعلى أّي تقدير ليس حديث الرفع حاكماً  اٞنلحوؽ بالرضا جزء للسبب وليس موضوعاً 
 على أدلّة صّحة العقود.

ال ٪نل ماؿ امرئ مسلم »أنّو إ٧ّنا يتّم لو كاف ٔنصيص دليل الوفاء بالعقد ُنديث الرفع ُب طوؿ ٔنصيصو ُنديث  وفيو:
وغًنه ٣نّا دّؿ على اعتبار الرضا ُب صحة العقد،  «ٕ» «ِْنَارًَة َعْن تَػرَاضٍ َتُكوَف   ِإاله أَفْ »  وقولو تعاذل «ٔ» «إاّلبطيب نفسو

وليس األمر كذلك، بل ٔنصيصو بكل من اٞنخصصٌن عرضي، فاّف حديث الرفع أيضًا ٢نصص لعمـو الوفاء بالعقود غايتو 
  بلساف اٜنكومة، وقد ذكرنا ُب ُنث انقبلب

______________________________ 
 )باختبلؼ يسًن(. ٔح  ٖ/ أبواب مكاف اٞنصّلي ب ٕٓٔ: ٘ائل ( الوسٔ)

 .ٜٕ: ٗ( النساء ٕ)

 ٖٖ٘، ص: ٔ مكاسب البيع، ج



أنّو إذا ورد ٢نصصاف على عاـ واحد ٫نصص هبما معاً، وعليو فيخصص عمـو اآلية بكل من حديث رفع  «ٔ» النسبة
االكراه وما دّؿ على اعتبار طيب النفس، و٫نرج عنو العقد اٞنكره عليو، ورجوعو إذل حكم العاـ بعد ٜنوؽ الرضا ٪نتاج إذل 

 صنف الكبلـ فيهما.ء من الوجهٌن اللذين أطاؿ اٞن دليل وىو مفقود، فبل يتم شي

إاّل أّف الصحيح مع ذلك كّلو صّحة عقد اٞنكره بعد ٜنوؽ الرضا بو، وذلك ألنو ليس اٞنراد من العقد إنشاؤه الذي ال بقاء لو، 
 بل اٞنراد بو األمر االعتباري من اٞنبادلة وحصوؿ النقل واالنتقاؿ الذي لو بقاء واستمرار ُب عادل االعتبار، وعليو فما دل يلحق

 بو الرضا يكوف العقد مكرىاً عليو فيعّمو حديث رفع االكراه، وأّما إذا ٜنقو الرضا فليس العقد بقاء مصداقاً للمكره عليو.

ومن الواضح أّف حديث رفع االكراه إ٧ّنا يرفع األثر ما داـ االكراه متحققًا ويصدؽ عليو عنواف اٞنكره عليو، فإذا رضي بو 
 اقاً للتجارة عن تراٍض، فيعّمو دليل الصحة.اٞنالك بقاًء صار العقد مصد

وبعبارة اخرى: إذا كاف للعاـ أو اٞنطلق استمرار فورد عليو اٞنخصص ُب مقدار من الزماف، ال مانع من التمسك بو ُب الزائد 
داـ العقد كاف لو استمرار من حيث الزماف، وقد خصص ما  «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ » على ذلك اٞنقدار من الزماف فقولو تعاذل:

مكرىًا عليو، وأّما إذا رضي بو اٞنالك وخرج عن عنواف اٞنكره عليو فيعّمو اآلية اٞنباركة، ويؤّكده اٞنقابلة بٌن التجارة عن تراٍض 
وأكل اٞناؿ بالباطل ُب اآلية الشريفة، فانو إذا غصب أحد من غًنه شيئًا فهو مصداؽ ألكل اٞناؿ بالباطل ما دل يرض بو 

 فإذا رضي دل يكن من األكل بالباطل، فبل ١نالة يكوف مصداقاً للتجارة عن تراٍض.اٞنالك، 

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٚٙٗ(: ٛٗ)موسوعة اإلماـ اٝنوئي  ٖمصباح االصوؿ 

 ٖٗ٘، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

يستشكل فيها ّنا ذكر فارقًا بٌن عقد اٞنكره وعقد واٜناصل: أّف الظاىر صحة عقد اٞنكره إذا ٜنقو رضا اٞنالك، إاّلأنو رّنا 
ِنبلؼ  «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  الفضورل، من أّف عقد الفضورل إ٧ّنا يستند إذل اٞنالك مقارناً ٜنصوؿ طيب نفسو ورضاه، فيعّمو عمـو

عقد اٞنكره فانّو يكوف مستندًا إذل اٞنالك قبل طيب نفسو ورضاه، ومع ذلك دل يكن مشمواًل لعمـو الدليل، فشمولو لو بعد 
 الرضا ٪نتاج إذل دليل.

ولكّنك قد عرفت أّف ىذا الفرؽ ليس بفارؽ، فاّف عقد اٞنكره وإف دل يكن مقارنًا مع رضا اٞنالك حدوثًا إاّلأنّو مقارف معو 
 بقاء كما عرفت، فبل فرؽ بينو وبٌن عقد الفضورل. «أَْوفُوا بِاْلُعُقودِ »  بقاء، فيعّمو عمـو



ٍب إنّو ٬نكن تقريب صحة بيع اٞنكره بوجو آخر يقرب من أّوؿ الوجهٌن اٞنذكورين ُب كبلـ اٞنصنف: وىو أّف اآلثار اٞنرتتّبة على 
افقًا لبلمتناف مطلقًا كاألحكاـ التكليفية كحرمة شرب اٝنمر، فاّف رفعها األفعاؿ بعناوينها األّولية منها ما يكوف رفعها مو 

موافق لبلمتناف ُب مورد االكراه واالضطرار واٝنطأ والنسياف مطلقاً. ومنها: ما يكوف رفعها ٢نالفًا لبلمتناف كذلك كاآلثار 
ما يكوف رفعها موافقًا لبلمتناف ُب بعض  الوضعية ُب مورد االضطرار، فاّف رفعها ٢نالف لبلمتناف على االطبلؽ. ومنها:

يكوف رافعًا ٞنا ىو من قبيل األّوؿ  -كما ىو الظاىر  -اٜناالت دوف بعض، فحديث الرفع بناًء على كونو واردًا مورد االمتناف
تنانًا وال يكوف رافعاً مطلقاً، وال يكوف رافعًا ٞنا ىو من قبيل الثاين مطلقاً، وُب الثالث يرفع األثر ُب اٜناؿ الذي يكوف رفعو ام

لو فيما ليس رفعو امتناناً، ففي اٞنقاـ ارتفاع أثر بيع اٞنكره قبل ٜنوؽ الرضا موافق لبلمتناف فًنتفع، وُب حاؿ ٜنوؽ الرضا 
 ٢نالف لبلمتناف فبل يرتفع.

ٓنقق العقد إذل األبد، ففي بيع اٞنكره  إطبلؽ أزماين، فيثبت بو اٞنلكية مستمرة من زماف «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  وبعبارة اخرى: لدليل
  يقّيد إطبلقو ُنديث الرفع ُب

 ٖ٘٘، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

 (.ٔقولو )ر٘نو اللهو(: الرضا اٞنتأّخر ناقل أو كاشف )

- 

عليو وأّما ُب غًنه فيتمسك باطبلؽ اآلية ويرتّتب  -وىو ما قبل ٜنوؽ الرضا -اٜناؿ الذي يكوف فيو الرفع موافقًا لبلمتناف
 األثر لعدـ جرياف حديث الرفع فيو.

والفرؽ بٌن ىذا الوجو وما أفاده اٞنصنف واضح، فانّو )قّدس سرّه( ذكر أّواًل أّف اٞنرفوع ُب حديث الرفع ىو اٞنؤاخذة، ٍّب ذكر 
بيع اٞنكره إذا بعد ذلك أّف رفع صّحة بيع اٞنكره بعد ٜنوؽ رضاه ٢نالف لبلمتناف، وقد أوردنا عليو بعدـ الدليل على صحة 

 ٜنقو الرضا، وأّما على ما ذكرناه فإطبلؽ اآلية بنفسو دليل على ترّتب األثر على بيع اٞنكره إذا ٜنقو الرضا كما عرفت.

( ال ريب ُب أّف مقتضى األصل العملي ىو النقل، إاّلأنّو رّنا يّدعى وجود الدليل على الكشف، وىو ما ورد ُب إرث ٔ)
 تزّوجو كبًن أو كبًنة أو صغًن مثلو ٍّب مات فإذا بلغ أجاز النكاح، من أنّو يستحلف على إجازتو وانّو الصغًن أو الصغًنة اليت

مع أّف إرثو منو مبين على الكشف ليتحقق موضوع موت الزوج أو الزوجة  «ٔ»  لو كاف حّيًا أيضًا ألجاز النكاح فًنث منو
 للتهمة وأّف االجازة من جهة االرث، ىذا.عن وارث، واإلستحبلؼ إ٧ّنا ىو من جهة كونو مورداً 



إاّل أّف الرواية واردة ُب الفضورل، والتعّدي إذل اٞنكره مبين على إلغاء اٝنصوصية، وأّف اٞنيزاف إ٧ّنا ىو تعّلق االجازة أو الرضا 
شف حكم ٢نتص ّنورده بالعقد السابق، وىو موجود ُب عقد اٞنكره أيضًا كما يتعّدى إذل غًن النكاح باألولوية، وإاّل فالك

 وىو النكاح الفضورل، وال يتعّدى عن مورد النّص.

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٔٔ/ أبواب مًناث األزواج ب ٜٕٔ: ٕٙراجع الوسائل 

 ٖٙ٘، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

اٞنتأّخر وبٌن اشرتاطها بغًنه  ولكن قد يدعى أّف الكشف يكوف على القاعدة، إذ فرؽ بٌن اشرتاط صحة العقد بالرضا 
كالقبض ُب الصرؼ واٟنبة، ألّف الرضا واالجازة إ٧ّنا يتعّلق بالعقد السابق، فإذا قاـ دليل على اعتباره البّد من ترتيب األثر من 

ن منصرفاً عن حٌن العقد، نظًن ما إذا باع أحد داره فعبًل قبل عشرة أيّاـ، وقاـ دليل على اعتباره ولو كاف العمومات لو دل يك
 مثل ذلك لكونو خبلؼ اٞنتعارؼ، فاّف الزمو الكشف وترتيب آثار اٞنلكية السابقة، واالجازة أيضاً كذلك.

ٍّب أورد عليو اٞنصّنف ّنا حاصلو: أّف االجازة دل تتعّلق باٞنلكية من حٌن العقد، وإ٧ّنا تعّلقت بطبيعي اٞنلكية، ومقتضى ظاىر 
فس االجازة ُب صحة العقد وترّتب األثر عليو ال وصف التعّقب، عدـ ترّتب األثر إاّل بعد حصوؿ األدلّة اليت تعتّب اشرتاط ن

 الشرط، وىو ال يناُب تعّلق االجازة بالعقد السابق.

ٍّب أجاب ّنا حاصلو: أنّو إ٧ّنا يتم لو قلنا بالكشف اٜنقيقي، وأّما الكشف اٜنكمي أعين حكم الشارع بعد حصوؿ االجازة 
 اٞنلكية السابقة من زماف البيع، فبل يناُب شرطية نفس االجازة والرضا.والرضا ب

 .«ٔ» ٍبّ أشكل عليو بأّف اٞنلكية عٌن حكم الشارع، فبل ٬نكن ٔنّلفهما

عبارة عن نفس االعتبار، واٞنلكية تكوف  -وىو اٜنكم -وفيو: ما نبّينو ُب ُنث الفضورل من أّف اٛنعل غًن اجملعوؿ، فاٛنعل
٬نكن أف يكوف  -كما ُب الوصية  -حكم وىو اجملعوؿ، فكما ٬نكن أف يكوف االعتبار فعلّيًا ومتعّلقو أمرًا الحقاً متعّلقة لل

بأف يكوف االنشاء فعلّياً  -ء أحد فعبًل ملكية داره لزيد من قبل سنة االعتبار فعلّيًا ومتعّلقو أمرًا سابقاً، وىذا نظًن أف ينشى
  رضنا قياـ الدليلفإذا ف -واٞننشأ أمراً متقّدماً 

______________________________ 
 .ٖٖٙ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)
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 (.ٔقولو )ر٘نو اللهو(: وإف شئت توضيح ما ذكرنا فبلحظ مقتضى فسخ العقد )

 (.ٕقولو )ر٘نو اللهو(: مسألة: ومن شروط اٞنتعاقدين إذف السّيد )

- 

كونو خبلؼ اٞنتعارؼ ومشلتو االطبلقات، لـز اٜنكم برتّتب آثار اٞنلكية من األوؿ ال من حٌن على صّحتو كما إذا فرض عدـ  
 العقد، واالجازة أيضاً كذلك فبلـز تعّلقها بالعقد السابق ترّتب آثاره من حٌن حدوثو، وذلك ألّف مقتضى إطبلؽ قولو تعاذل:

إمضاء اعتبار اٞنتعاملٌن من حٌن حدوثو، وقد رفعنا اليد عن ذلك ُب مقدار من الزماف ٜنديث رفع  «ٔ» «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »
االكراه، وبعد ارتفاعو وحصوؿ الرضا يكوف مقتضى إطبلؽ العاـ إمضاء اعتبار اٞنتعاملٌن اٞنتحقق سابقاً، وىذا معىن 

 الكشف.

زة إ٧ّنا ىو الرّد، وإف كاف ٗنيعها متعّلقًا بالعقد السابق، فبل وجو ( الفسخ يقابلو اإلمضاء ال اإلجازة، وما يقابل اإلجأ)
لقياس االجازة وجعلها مقابلة للفسخ وذلك ألّف االجازة عبارة عن إمضاء العقد من حينو، ويقابلو رّد العقد الذي ىو عبارة 

أي بقاًء ال  -عقد من حٌن الفسخوأّما الفسخ ُب مقابل اإلمضاء فهو عبارة عن حّل ال -أي حدوثاً  -عن فسخو من حينو
كما ىو ظاىر أدلّة اٝنيار ُب موارد ثبوتو كخيار اٜنيواف واجمللس و٥نو٨نا، فكوف الفسخ حّل العقد بقاًء ومن قبيل   -حدوثاً 

 النقل ال يستلـز كوف االجازة إمضاًء للعقد كذلك، فالقياس مع الفارؽ.

 شرطّية إذف السّيد

  العقد كوف العاقد حرّاً، فلو فرض كونو ( ذكروا من ٗنلة شروط صّحةٕ)

______________________________ 
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 -عبداً دل يصح ما دل يأذف مواله، فجعل العبد حّد وسط بٌن اٜنّر وبٌن الصيب واجملنوف فاّف اٜنّر مستقل ُب تصرفاتو، واجملنوف
انشاؤه مطلقا حّّت مع إذف الورل، وأّما العبد فهو وسط بينهما، فليس كاٜنّر ُنيث يستقل ُب  ساقط -وكذا الصيب على قوؿ

تصرفاتو، وليس كاجملنوف ُنيث ال ينفذ تصّرفو أصبًل حّت مع إذف الورل، بل ينفذ تصّرفو مع إذف اٞنالك وال ينفذ بدوف إذنو، 



ء واٞنراد  حيث وصف العبد بكونو غًن قادر على شي «ٔ» «ءٍ  ْقِدُر َعَلى َشيْ َعْبدًا ٣َنُْلوكًا اَليػَ »  واستدؿ على ذلك بقولو تعاذل
 بالقدرة اٞننفّية إ٧ّنا ىو استقبللو ُب التصرؼ ال أصل التصرؼ، فاّف من ال يكوف مستقبًل ُب تصرفو فهو ليس بقادر عليو.

ء منهما ُب القدرة  اىة أّف الرقية واٜنرية ال دخل لشيء األفعاؿ اٝنارجية، بد ٍّب إنو ليس اٞنراد بالقدرة القدرة العقلية وبالشي
العقلية على االمور اٝنارجية، فمن يقدر على اٝنياطة فهو قادر عليها تكوينًا عبدًا كاف أو حراً، فيحتمل أف يراد من القدرة 

ء، وىذا أيضًا ال  وع عن كل شيالقدرة الشرعية، والتعبًن عن اٞننع الشرعي بعدـ القدرة متعارؼ، فيكوف اٞنعىن أّف العبد ٣نن
٬نكن االلتزاـ بو، بداىة عدـ حرمة ٗنيع األفعاؿ على العبد بدوف إذف سيده حّت األفعاؿ الضرورية كالتنّفس وٓنريك اليد 

ِدُر َعَلى اَليَػقْ »  فيكوف اٞنراد من قولو -أعين النفوذ -والرأس والعٌن والتكّلم و٥نو ذلك، فبلبّد وأف يراد بالقدرة القدرة الوضعية
 نفي نفوذ تصرفاتو. «ءٍ  َشيْ 

فيقع الكبلـ ُب أّف اٞننفي نفوذ تصرفو ُب خصوص نفسو ومالو، أو أعم منو ومن تصرفو ُب ماؿ سّيده، أو أعم من ذلك ومن 
  تصرفو فيما ال يرجع إذل سيده

______________________________ 
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ىو األخًن، وكأنّو أرسلو إرساؿ اٞنسّلمات وشرع ُب إجازة  «ٔ»  كالة ُب إنشاء العقد عن غًنه؟ وجوه، ظاىر اٞنصنفكالو 
إاّلأّف مناسبة اٜنكم واٞنوضوع تقتضي أف يكوف اٞننفي نفوذ  «ٕ» السّيد وحكمها، وتبعو ُب ذلك احملقق النائيين )ر٘نو اللهو(

الناس »نظًن قولو )عليو السبلـ(:  -كما ىو أحد القولٌن ُب اٞنسألة  -لنا بأنّو ٬نلكتصرؼ العبد ُب نفسو وُب مالو لو ق
 .«ٖ» «مسّلطوف على أمواٟنم أو على أنفسهم

ُب اآلية، مع أّف العبد واٞنملوؾ مرتادفاف البّد وأف يكوف لنكتة وليس قيدًا توضيحياً   «٣َنُْلوكاً »  ويؤّكدىا: أف ذكر قولو تعاذل
والنكتة ُب ذلك إ٧ّنا ىي عّلية اٞنملوكية للحكم، وعليو فبلبّد وأف يكوف اٞننفي ما يكوف  «ٗ» كما ذكره اٞنًنزا )ر٘نو اللهو(

لو، فيصح أف يقاؿ: ال يصح تصرفو ُب نفسو ألنّو ٣نلوؾ، وأّما اٞنملوكية عّلة لو، وليس ذلك إاّلنفوذ تصرفو ُب نفسو وما
التصرؼ ُب ماؿ السيد فعدـ نفوذه ليس معلواًل للمملوكية، ولذا ال ينفذ تصرؼ اٜنّر ُب ماؿ غًنه أيضاً، وىكذا الوكالة عن 

إذل العمومات  -للغًن وىو إنشاء العقد -الغًن ُب إنشاء العقد، وال أقل من االٗناؿ فًنجع ُب مورد إٗناؿ اٞنخصص
 واالطبلقات.

 وعليو فبلبّد من التفصيل بٌن وكالة العبد عن الغًن ُب ٠نرد إنشاء الصيغة



______________________________ 
 .ٖٖٛ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 .ٖٕٗ: ٔ( منية الطالب ٕ)

 .ٕٕٚ: ٕ، ُنار األنوار ٜٗح  ٕٛٓ: ٖ( عوارل الآلرل ٖ)

 .ٕٕٗ: ٔ( منية الطالب ٗ)
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وتوكيلو الغًن، وااللتزاـ بالفساد ُب الثاين ألّف العبد دل يكن لو التصرؼ بنفسو فضبًل عن توكيلو الغًن، وبالصحة ُب األوؿ لعدـ 
ظ و٥نوه الدليل على توقف إنشاء العبد على إذف السيد، كما أّف الظاىر عدـ كونو حراماً تكليفاً لعدـ الدليل على حرمة التلفّ 

 (.ٔقولو )ر٘نو اللهو(: وأّما مع االجازة البلحقة فيحتمل )

- 

 من التصرفات الضرورية، وعلى فرض حرمتو تكليفاً فهي ال تدّؿ على الفساد لعدـ تعّلقها بعنواف اٞنعاملة.

سبة اٜنكم واٞنوضوع أو النصراؼ اآلية عن مثلو ٞننا -( أّما بناًء على اٞنختار من عدـ توقف إنشاء العبد على إذف سيدهٔ)
  ال تشمبلف االنشاء اجملرد، لورود٨نا ُب تزويج العبد لنفسو «ٔ»  لظهور أخذ اٞنملوؾ ُب العّلية وألّف الروايتٌن

______________________________ 
/ ٔٓٔ: ٕٕ[ وىو مذكورُب الوسائل ٖٚٙٔ/ ٖٓ٘: ٖ( أحد٨نا: ما نقلو الشيخ ُب صدر ىذه اٞنسألة ]عن الفقيو ٔ)

 .ٔح  ٘ٗأبواب مقدمات الطبلؽ ب 

 وإليك نّص الرواية:

اٞنملوؾ ال »١نّمد بن علي بن اٜنسٌن باسناده عن ابن اذينة، عن زرارة، عن أيب جعفر وأيب عبداللهو )عليهما السبلـ( قاال: 
َضَرَب اللهُو َمَثبًل َعْبداً »السيد  ٩نوز طبلقو وال نكاحو إاّلباذف سيده، قلت: فاّف السّيد كاف زّوجو بيد من الطبلؽ؟ قاؿ: بيد

 «.ء الطبلؽ أفشي« ءٍ  ٣َنُْلوكاً اَليَػْقِدُر َعَلى َشيْ 



ٍب إّف إطبلؽ الرواية اٞنذكورة معارضة ّنا ورد من ْنويز طبلؽ العبد إف كانت زوجتو حرّة أو من غًن مواله، وقد عقد ُب 
عن أ٘ند، عن ابن فّضاؿ، عن مفضل بن صاحل، عن ليث اٞنرادي  الوسائل بابًا لذلك، منها ما رواه عن ١نّمد بن يعقوب،

َعْبداً »سألت أبا عبداللهو )عليو السبلـ( عن العبد ىل ٩نوز طبلقو؟ فقاؿ: إف كانت أمتك فبل، إّف اللهو عّزوجّل يقوؿ: »قاؿ: 
/ أبواب مقّدمات الطبلؽ ب ٜٛ: ٕٕ]الوسائل  «وإف كانت أمة قـو آخرين أو حرّة جاز طبلقو« ءٍ  ٣َنُْلوكًا اَليَػْقِدُر َعَلى َشيْ 

 [.ٕح  ٖٗ

وظاىر ىذه الرواية عدـ اٞننافاة بٌن جواز طبلؽ العبد لزوجتو إف كانت حرّة أو أمة لغًن مواله. وبٌن كونو ٣نلوكاً ال يقدر على 
 ء. شي

ألة اٞنذكورة أيضاً، وقد ذكره ُب الوسائل ثانيهما: ما استعاف بو الشيخ )ر٘نو اللهو( ونقل بعض فقراتو مؤيّدًا لكبلمو ُب اٞنس
 وإليك نّصو: ٔح  ٕٗ/ أبواب نكاح العبيد واالماء ب ٗٔٔ: ٕٔ

١نّمد بن يعقوب، عن علي بن إبراىيم، عن أبيو، عن ابن أيب عمًن، عن عمر بن اذينة عن زرارة، عن أيب جعفر )عليو 
ذاؾ إذل سّيده إف شاء أجازه وإف شاء فّرؽ بينهما، قلت:  سألتو عن ٣نلوؾ تزّوج بغًن إذف سّيده فقاؿ:»السبلـ( قاؿ: 

أصلحك اللهو، إّف اٜنكم بن عتيبة وإبراىيم النخعي وأصحاهبما يقولوف: إّف أصل النكاح فاسد وال ٓنل إجازة السيد لو فقاؿ 
واه الصدوؽ باسناده عن ابن ور «. أبو جعفر )عليو السبلـ(: إنّو دل يعص اللهو وإ٧ّنا عصى سّيده، فإذا أجاز فهو لو جائز

 [.ٕٖٗٔ/ ٖٔ٘: ٚورواه الشيخ أيضاً ُب التهذيب  ٘ٚٙٔ/ ٖٓ٘: ٖبكًن، عن زرارة. ]الفقيو 
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وطبلقو زوجتو ولو زّوجو السيد، وكبل٨نا من التصرؼ ُب نفس العبد، وىذا أجنيب عن إنشائو الصيغة للغًن، ولذا يكوف فاسداً 
ء للصيغة غًن اٞنملوؾ أي وّكل غًنه ُب إنشاء العقد، بل لوال ما ورد ُب ذيل الرواية من تطبيق اآلية على ذلك  نشىولو كاف اٞن

فبل ٠ناؿ للبحث عن نفوذ إجازة  -القتصرنا فيها على خصوص نكاح العبد وطبلقو ودل نتعّد إذل سائر تصرفاتو ُب نفسو
 السيد بعد ذلك وعدمو.

فيقع الكبلـ ُب نفوذ إنشاء اٞنملوؾ إذا ٜنقتو اجازة السيد وعدمو، وقد احتمل اٞنصنف أّواًل كبل  وأّما على مسلك اٞنصنف
نشأ وعدـ رضا اٞنالك بو، وإ٧ّنا ىو من جهة االنشاء الصادر، وما وقع ال 

ُ
األمرين، من عدـ النفوذ ألّف اٞننع ليس من جهة اٞن
وقع عليو بقاء، والنفوذ وٜنوؽ االجازة، لكوف اٞنعتّب ىو الرضا األعم من  ينقلب عّما وقع عليو، إذ ليس لو بقاء لينقلب عّما

اٞنقارف والبلحق، ٍب قّوى ىذا االحتماؿ واستدّؿ عليو بوجهٌن: أحد٨نا يرجع إذل نفي اٞنقتضي العتبار خصوص االذف 
 السابق، واآلخر يرجع إذل وجود الدليل على عدـ اعتباره.



 فحاصلو: أّف ما دّؿ عليو اٞنخصص إ٧ّنا ىو نفي استقبلؿ العبد  أّما الوجو األّوؿ
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ُب التصرؼ وعدـ نفوذه ُب نفسو من دوف ضميمة ال مطلقاً ولو ٜنقو إجازة السيد وال أقل من االٗناؿ فًنجع ُب مورده وىو 
 .«أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  ٜنوؽ االجازة إذل عمـو دليل

بعدـ االٗناؿ ُب اٞنخصص، فاّف اٞنأخوذ ُب الرواية عنواف االذف، حيث قاؿ )عليو السبلـ(:  «ٔ»  يو احملقق النائيينوأورد عل
 واالذف ظاىر ُب االذف اٞنقارف.« ال ٩نوز نكاحو وال طبلقو إاّلباذف سّيده»

عرفت من أّف الرواية أجنبية عن إنشاء العبد للغًن، أّف الظاىر أّف اٞنصّنف ناظر ُب اٞنخصص إذل اآلية ال الرواية، ٞنا  وفيو أّواًل:
وإ٧ّنا ىي واردة ُب نكاح العبد لنفسو أو طبلقو زوجتو، فبل تعم االنشاء اجملرد أصبًل، وليس ُب اآلية عنواف االذف ليّدعي ظهوره 

 ُب اٞنقارف.

لو تنزّلنا عن ذلك فلم يظهر لنا ظهور االذف ُب اٞنقارف، بل كل من االجازة واالذف يستعمل ُب الرضا السابق واٞنقارف  وثانياً:
والبلحق، فإذا فرضنا أّف أحدًا غصب دار غًنه مّدة وتصرؼ فيها ٍّب رضي بو اٞنالك يصح أف يقوؿ: أجزت تصرفاتو، أو 

 يقوؿ: أذنت فيها.

ُب الرواية قرينة على أّف اٞنراد بالنكاح والطبلؽ إ٧ّنا ىو اٞننشأ ال االنشاء، فاّف « ال ٩نوز»ليو السبلـ( وبعبارة اخرى: قولو )ع
اٞننشأ ىو القابل للجواز وعدـ اٛنواز، لقابليتو للبقاء دوف االنشاء، وعليو فاّف اٞننشأ قد ال يكوف مقرونًا باالذف أصبًل وقد 

يكوف مقرونًا باالجازة البلحقة فنفى اٛنواز عّما ليس مقرونًا باالذف أصبًل وأثبتو للمقروف  يكوف مقرونًا باالذف السابق، ورّنا
 باذف، سواء كاف سابقاً أو الحقاً.

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٖٓٗ: ٔمنية الطالب 

 ٖٖٙ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

 الراجع إذل وجود الدليل على نفي اعتبار خصوص االذف السابق فقرّبو بوجهٌن:  وأّما الوجو الثاين



األّوؿ: أّف االذف ُب الرواية أعم من االجازة البلحقة، ألنّو ذكر فيها النكاح، وال إشكاؿ ُب نفوذ نكاح العبد إذا ٜنقو إجازة 
 سّيده، فيكوف ذلك قرينة على إرادة األعم من االذف.

[ ىو األعم، وإاّل فِلَم  بايراد متٌن، وحاصلو: عدـ كوف النكاح ُب الرواية ]قرينة على أّف اٞنراد من االذف «ٔ» زاوأورد عليو اٞنًن 
ال ينعكس األمر ويقاؿ: إّف الطبلؽ اٞنذكور ُب الرواية وعدـ نفوذه باالجازة البلحقة إٗناعي، فيكوف ىذا قرينة على أّف اٞنراد 

ـّ.من االذف ىو خصوص االذف السا  بق، فهذا الوجو غًن تا

وحاصل الكبلـ: أنّو بناًء على توقف ٠نرد إنشاء العبد على إذف السّيد يقع الكبلـ ُب أنّو إذا أنشأ عن غًنه بدوف إذف سّيده 
د فأجازه السيد بعد ذلك ىل يكوف إنشاؤه قاببًل للحوؽ الرضا أـ ال؟ احتمل اٞنصنف أّواًل اٞننع من جهة عدـ تعّلق حّق السيّ 

ليكوف قاببًل لبلجازة، لعدـ كوف العوضٌن متعّلقًا ٜنّقو، وإ٧ّنا تعّلق حّقو ّنجرد االنشاء، وليس  -أعين اٞننشأ -ّنضموف العقد
 ىو قاببًل لبلجازة لعدـ البقاء فيو واالستمرار.

عن اعتبار أزيد من االذف ُب وىو ما يرجع إذل منع اٞنقتضي  األّوؿ: ٍّب قّوى قابليتو للحوؽ االجازة وأفاد ُب وجهو وجهٌن:
اَل يَػْقِدُر َعَلى » صحة إنشاء العبد مطلقاً، خرج عنو ّنقتضى قولو تعاذل: «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  اٛنملة، وحاصلو: أّف مقتضى عمـو

الداؿ على نفي استقبلؿ العبد ُب التصرؼ حّت االنشاء على الفرض واحتياجو إذل إذف السيد، ما إذا دل يكن إنشاؤه  «ءٍ  َشيْ 
 مقروناً بالرضا رأساً ال

______________________________ 
 .ٖٓٗ: ٔ( منية الطالب ٔ)

 ٖٗٙ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

 إنشائو اٞنلحوؽ باجازة السيد يرجع فيو إذل عمـو العاـ و٪نكم بصحتو. سابقاً وال الحقاً، وّنا أنّو ٠نمل باالضافة إذل

وىذا الوجو وإف كاف تامًا من حيث اٜنكم الفرعي إاّلأنّو ليس جوابًا عن االشكاؿ، فاٞنصنف )قّدس سرّه( وإف بٌّن اٜنكم 
فنقوؿ ُب حّلو: إّف االنشاء ليس إاّل ابرازاً  -[ انشاء العبد قاببًل لبلجازة أعين ]عدـ كوف -الفقهي إاّلأنّو دل ٩نب عن االشكاؿ

واالعتبار النفساين،  -أعين مضموف العقد -لبلعتبار، وال يرتّتب عليو ّنا ىو إنشاء أثر أصبًل، وإ٧ّنا األثر مرتّتب على اٞننشأ
بو، بل البّد وأف يلحق لكن ال مطلقًا بل ّنا أنّو مّبز فنفس االنشاء حيث ال يرتّتب عليو األثر ال معىن للحوؽ االجازة 

[ كونو متعّلقاً ٜنق مالك العبد لعدـ كونو مالكاً للعوضٌن ٣ننوع، فاّف تعّلق اٜنق ّنضموف  االجازة ّنضموف العقد. وتوىم ]عدـ
العقد ال ينحصر ّنا إذا كاف ذو اٜنق مالكًا ألحد العوضٌن، بل يثبت اٜنق ٞنالك العبد متعّلقًا ّنضموف العقد الذي أنشأه 

 لوكو من حيث كونو مّبَز ٣نلوكو.٣ن



وبعبارة اخرى: ما اعتّبه العبد ُب مقاـ االنشاء ىو متعّلق ٜنّق مالكو ويتعّلق بو االجازة، وىو أمر لو البقاء واالستمرار، 
ظاىر  وىو «ٔ» «ء الطبلؽ أفشي»ويؤّكده إسناد اٛنواز وعدمو ُب الروايتٌن إذل نفس الطبلؽ والنكاح، وقولو )عليو السبلـ( 

ء من ذلك إذل االنشاء فاالشكاؿ مندفع من أصلو. ونظًنه اعتبار اجازة  ُب حقيقة العقد أو االيقاع اٝناص، ودل يسند شي
العّمة واٝنالة ُب تزويج بنت أخيها أو بنت اختها، فاّّنا تتعلق ّنضموف العقد وواقع الزوجية ال باالنشاء السابق، ولذا 

 ودل نعتّب ُب صحتو االذف السابق منها. صّححنا فيها االجازة البلحقة

 الذي ذكره اٞنصنف الراجع إذل إقامة الدليل على كفاية  وأّما الوجو الثاين

______________________________ 
 .ٔح  ٘ٗ/ أبواب مقدمات الطبلؽ ب ٔٓٔ: ٕٕ( الوسائل ٔ)

 ٖ٘ٙ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

سرّه( قرّبو بوجهٌن: أّما الوجو األّوؿ فقد تقّدـ الكبلـ فيو فبل نعيده. وأّما الوجو الثاين االجازة اٞنتأّخرة فقد عرفت أنّو )قّدس 
 «فإذا أجازه فهو لو جائز»فهو التمسك بالروايات الواردة ُب تزويج العبد لنفسو من وجهٌن: أحد٨نا قولو )عليو السبلـ( فيها 

 ء للعقد. ومقتضاه صحة تزويج العبد لنفسو ولو كاف ىو اٞننشى «ٔ»

وبعبارة اخرى: تزويج العبد لنفسو غًن نافذ ألنّو تصرؼ ُب ٣نلوؾ اٞنوذل ولو كاف اٞننشئ للعقد شخصًا آخر، وإنشاؤه للعقد 
غًن نافذ ولو كاف التزويج لشخص آخر، وقد اجتمع كلتا اٛنهتٌن ُب مورد الرواية فحكم فيها بالصحة إذا ٜنقت االجازة، 

 زة بانشاء العبد أيضاً.فيستفاد منها ٜنوؽ االجا

وببياف ثالث: كل من تصرؼ العبد ُب نفسو وإنشائو العقد ٣ننوع عنو وضعاً واجتمعا ُب تزويج العبد لنفسو، ففيو جهتاف لعدـ 
بأف أنشأ العبد  -النفوذ ومع ذلك حكم االماـ )عليو السبلـ( بصحتو إذا ٜنقتو االجازة، فإذا دل يكن ُب البٌن إاّلجهة واحدة

 كاف أوذل بالصحة إذا ٜنقتو إجازة اٞنالك.  -كاح لغًنهالن

ّنا حاصلو: أّف ٜنوؽ االجازة بانشاء العبد بنحو اٞنعىن اٜنرُب، أي تبعًا الجازة مضموف العقد ال  «ٕ» وقد أورد عليو اٞنًنزا
 .-أي مستقبًل  -يستلـز ٜنوقها إليو بنحو اٞنعىن االٚني

اٜنرُب واالٚني ُب اٞنقاـ، فاّف االنشاء معىن حرُب دائماً، غاية األمر ُب مورد الرواية يكوف  وفيو: أنّا دل نفهم اٞنراد من اٞنعىن
إجازتو بالداللة االلتزامية، فاّف إجازة التزويج يستلـز إجازة االنشاء أيضاً، وُب غًنه يكوف ٜنوؽ االجازة بو باٞنطابقة، فإذا كاف 

 و باٞنطابقة أوقاببًل للحوؽ االجازة ال يفّرؽ فيو بٌن كون



______________________________ 
 .ٔح  ٕٗ/ أبواب نكاح العبيد واالماء ب ٗٔٔ: ٕٔ( الوسائل ٔ)

 .ٖٔٗ: ٔ( منية الطالب ٕ)

 ٖٙٙ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

ؤنتص « إذا أجاز جاز»بااللتزاـ، إاّلأف أصل استدالؿ اٞنصنف برتؾ االستفصاؿ فاسد، وذلك ألنّو )عليو السبلـ( قاؿ: 
االجازة ّنا يكوف قاببًل، فإذا فرضنا عدـ قابلية تزويج العبد لنفسو إذا كاف بانشائو للحوؽ االجازة، ال يعّمو إطبلؽ الرواية 

 و٫نتص بالصورة االخرى، أعين ما إذا كاف تزو٩نو لنفسو بانشاء غًنه.

إذا كاف ىو اٞننشئ لرفعنا اليد عن االشكاؿ وبعبارة اخرى: لو ورد نص باٝنصوص على ٜنوؽ االجازة بتزويج العبد فيما 
بسبب التعّبد، وأّما إذا دل يكن ُب البٌن إاّلإطبلؽ متوقف على جرياف مقدمات اٜنكمة فنفس ما بنينا عليو من استحالة 

 ٜنوؽ االجازة باالنشاء كاٍؼ ُب عدـ ٕنامية اٞنقدمات، فبل يتحقق االطبلؽ.

فانّو )عليو السبلـ( « إنو دل يعص اللهو وإ٧نا عصى سيده»ات، وىو قولو )عليو السبلـ(: الوجو الثاين: ٕنسكو بذيل بعض الرواي
ُب مقاـ تعليم االستدالؿ والرد على بعض العامة القائل بفساد إنشاء العبد بعد ٜنوؽ االجازة كابراىيم النخعي، بٌّن كّبى  

كما ُب احملّرمات الذاتية    -بالرضا الستحالة البداء ُب حّقو كّلية، وىي أّف اٞننع إف كاف من جهة عصياف من ال يبّدؿ عصيانو
كما   -ال يصّح االجازة، وأّما إف كاف من جهة عصياف من ٬نكن البداء ُب حّقو وتبّدلو بالرضا -كالتزويج باحملاـر أو ُب العّدة

فيصح بلحوؽ  -ويراه صبلحًا لنفسوء ٍب يبدو لو فًنضى بو  ُب عصياف اٞنوذل العرُب فاّف اإلنساف كثًنًا ما ال يرضى بشي
االجازة، وىذه الكّبى الكلية تنطبق على إنشاء العبد عن غًنه، فانّو ليس من احملّرمات الذاتية، بل اٞننع عنو إ٧ّنا ىو من جهة 

 عصياف السيد فًنتفع إذا تبدؿ بالرضا.

ؿ ما ذكرناه من اختصاص ذلك ّنا ىو قابل لبلنقبلب ويرد على ىذا الوجو االيراد اٞنتقدـ واٛنواب اٞنتقدـ، كما يرّد االستدال
  والتبّدؿ، فإذا فرضنا أّف االنشاء يوجد وينعدـ وال بقاء لو ويستحيل تبّدؿ العصياف فيو بالرضا فبل ١نالة يكوف

 ٖٚٙ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

 خارجاً عن ىذه الكّبى.

ذف السيد أصبًل وعلى تقدير توقّفو عليو فينفذ بلحوؽ االجازة، فتحّصل من ٗنيع ما ذكرنا: أّف إنشاء العبد ال يتوّقف على إ
 ال بنفس االنشاء ّنا ىو، وىو أمر مستمر قابل لذلك. -أعين ما أنشأه العبد -واالشكاؿ يندفع بأّّنا تتعّلق ّنضموف العقد



 ّيده أمراف:فذلكة البحث ونتيجة ما تقّدـ بنحو االٗناؿ: ىو أّف دليل اٞننع عن تصرؼ العبد بدوف إذف س

وال يصح أف يراد بو نفي القدرة تكليفاً، بداىة جواز كثًن من  «ءٍ  اَليَػْقِدُر َعَلى َشيْ » اآلية اٞنباركة، وىي قولو تعاذل: أحد٨نا:
وحينئذ ينحصر  -أي النفوذ -أفعالو اليسًنة الضرورية وعدـ توقفو على إذف سيده، فبلبّد وأف يراد بو نفي القدرة الوضعية

ّنا يكوف قاببًل للنفوذ وعدمو، فبل يعم إنشاءه للغًن، فاّف اإلنشاء ّنا أنّو إنشاء ال يرتّتب عليو األثر ليكوف قاببًل  موردىا
للنفوذ، كما أّف مقتضى أخذ عنواف اٞنملوؾ ُب اآلية اختصاصها ّنا يكوف رفع األثر عنو معلواًل للمملوكية فبل يعّم تصرفو ُب 

و ُب اإلنشاء من الغًن عن مورد اآلية لكوف اٞنراد من نفي القدرة القدرة الوضعية ّنعىن النفوذ، كما أمواؿ مواله، فيخرج وكالت
أّف تصّرفو ُب أمواؿ اٞنوذل ٫نرج عن اآلية، لظهور أخذ اٞنملوؾ ُب العّلية، وىذا مراد اٞنصنف من إٗناؿ اٞنخصص والرجوع إذل 

 العمومات.

وظاىر النكاح والطبلؽ ىو  «ٔ»  اٜنديث« اٞنملوؾ ال ٩نوز نكاحو وال طبلقو إاّلباذف سيده»قولو )عليو السبلـ(:  ثانيهما:
  نكاح العبد لنفسو وطبلقو لنفسو وىو تصرؼ ُب نفس العبد وال ربط لو بانشائو للغًن، وعلى فرض التنّزؿ ومشوؿ

______________________________ 
 .ٔح  ٘ٗ/ أبواب مقّدمات الطبلؽ ب ٔٓٔ: ٕٕ( الوسائل ٔ)

 ٖٛٙ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

 (.ٔقولو )قّدس سرّه(: لو أمر العبد آمر أف يشرتي )

- 

وظهور االذف ُب االذف السابق البّد من رفع اليد عنو، ال ٞنا ذكره اٞنصنف من قرينية ما دّؿ على  -ولو للغًن -ذلك النشائو
ذف مواله على أّف اٞنراد باالذف ُب الرواية أعم من السابق والبلحق، بل ٜنكومة قولو )عليو ٜنوؽ االجازة بنكاح العبد بدوف إ

وعليو فاّف ىذه الكّبى الكّلية ناظرة إذل نكاح العبد بدوف إذف « إنّو دل يعص اللهو وإ٧ّنا عصى سّيده فإذا أجاز جاز»السبلـ( 
إذا دل يكن عصياناً لو تعاذل غًن قابل لتبّدلو بالرضا، ولو دل يكن إٗناع السيد سابقاً، وقد حكم فيها بقابليتو للحوؽ االجازة 

على عدـ ٜنوؽ االجازة بااليقاعات لقلنا بصحة طبلقو أيضاً باالجازة البلحقة، فبل دليل على اعتبار خصوص االذف السابق 
 ُب صّحة انشاء العبد أصبًل.

السيد تكوف كاشفة أو ناقلة، فنقوؿ: أّما لو قلنا بالكشف اٜنكمي على ٍب كاف اٞنناسب أف يتعّرض اٞنصنف لبياف أّف إجازة 
القاعدة وأنّو مقتضى تعّلق االجازة بالعقد السابق فنقوؿ بو ُب اٞنقاـ أيضاً، وأّما لو قلنا بالكشف اٜنقيقي وأّف اٞنعتّب ُب صحة 



لقوؿ بالنقل ُب اٞنقاـ، ألصالة عدـ حصوؿ األثر إذل العقد تعّقبو بالرضا واالجازة، فحيث إنّو على خبلؼ القاعدة فبلبّد من ا
 زماف ٓنقق االجازة.

( حاصل ىذا الفرع: أنّو لو أمر العبد آمر بشراء نفسو من مواله أو بغًن الشراء من بقية العقود ففعل فهل يصح ذلك أـ ٔ)
 هٌن:بعد ما قّوى الصحة البطبلف عن القاضي، وقد استدّؿ عليو بوج «ٔ»  ال؟ حكى اٞنصنف

 استلزامو آّناد اٞنوجب والقابل، ألّف العبد ّننزلة اٞنالك. األّوؿ:

 أنّو أّواًل دل نعثر على ما يدّؿ على اعتبار تعدد اٞنوجب والقابل، فبل وفيو:

______________________________ 
 .ٖٖٗ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 ٜٖٙ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

 البائع واٞنشرتي، فأوجب العقد وقبلو.مانع من كوف شخص واحد وكيبًل عن 

 وثانياً: ال إشكاؿ ُب أّف العبد شخص مغاير للمالك، فهما شخصاف ال شخص واحد وال معىن لكونو ّننزلة اٞنالك.

أنّو يعتّب ُب صحة العقد وجداف كل من اٞنوجب والقابل لشرائط العقد من آف الشروع ُب العقد إذل حٌن انتهائو، ومن  الثاين:
اضح أّف العبد ليس واجدًا لشرط وىو إذف السيد حٌن ٓنقق اال٩ناب، فاّف االذف ُب االنشاء إ٧ّنا ٪نصل لو باال٩ناب الو 

 بالداللة االلتزامية، فحٌن اال٩ناب ليس قاببًل للقبوؿ.

لى فرض التسليم إ٧ّنا نسّلم أّواًل: أنّا ال نسّلم اعتبار ذلك كما مر ُب شرائط اٞنتعاقدين وسيأٌب إف شاء اللهو تعاذل، وع وفيو:
اعتبار البقاء ُب الشرائط اليت تكوف دخيلة ُب صحة ٠نموع العقد ال ُب خصوص اٞنوجب أو القابل كبقاء اٞناؿ ُب ملك 

خروج اٞناؿ عن ملك اٞنوجب ببيع وكيلو اٞناؿ لشخص آخر يبطل بيع  -بعد اال٩ناب وقبل القبوؿ -اٞنوجب مثبًل، فإذا فرضنا
ا ما يعتّب ُب اٞنوجب أو القابل فإ٧ّنا يعتّب فيو ما داـ موجبًا أو قاببًل ال قبلو وال بعده، مثبًل إذا جّن اٞنوجب بعد اٞنالك، وأمّ 

اال٩ناب وقبل القبوؿ أو اغمي عليو صح البيع بعد ٜنوؽ القبوؿ إذل اال٩ناب وىكذا ال يعتّب أف يكوف القابل واجداً ٞنا يعتّب 
ؿ ال سابقاً عليو ومن حٌن اال٩ناب، ومن الظاىر أّف العبد يكوف واجداً لشرط القبوؿ حٌن إنشائو ولو ُب القبوؿ إاّلحٌن القبو 

دل يكن واجداً لو حٌن اال٩ناب. ٍّب على فرض التنّزؿ أيضاً ال وجو للبطبلف، بل يصح ٜنوؽ االجازة كما عرفت، اللهم إاّلأف 
 يراد بالبطبلف ىذا اٞنعىن.



حّت ُب إذف العبد ُب شراء  -راء من اٞنالك، وأّما إذا أمره بالشراء من وكيل اٞنالك فاف كاف الوكيل مفّوضاً ىذا كّلو إذا أمر بالش
فحالو حاؿ اٞنالك ٩نري فيو ما ذكرناه، وأّما إذا كاف وكيبًل ُب خصوص البيع فبل ١نالة يكوف إنشاء العبد للقبوؿ  -نفسو

 بدوف إذف اٞنالك فيتوّقف على إجازة اٞنالك.

 ٖٓٚ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

 (.ٔقولو )قّدس سرّه(: ومن شروط اٞنتعاقدين أف يكونا مالكٌن أو مأذونٌن )

- 

  بيع الفضورل

 

 اشرتاط كوف اٞنتعاقدين مالكٌن أو مأذونٌن.

إشكاؿ ُب وىذا ال  -أي من لو السلطنة على العقد، سواء كاف مالكًا أو مأذوناً  -( تارة يكوف العقد صادرًا من اٞنالكٔ)
صحتو من ىذه اٛنهة. واخرى يكوف صادرًا من غًن اٞنالك من دوف أف يلحقو االجازة الحقاً، وىذا ال إشكاؿ ُب فساده، 

 وىناؾ وسط بينهما بأف يكوف العقد صادراً من غًن اٞنالك إاّلأنّو تلحقو االجازة، وىذا ىو مورد البحث ُب ىذه اٞنسألة.

 بل الشروع ُب البحث لبياف أمرين أحد٨نا:تعّرض ق «ٔ»  ٍبّ إّف اٞنصّنف

دخوؿ االيقاعات ُب البحث، أعين جرياف الفضورل ُب االيقاعات وصحتها بلحوؽ االجازة وعدمو. ثانيهما: أّف عقد 
يكوف خارجًا عن  -سواء علم بو العاقد من اٝنارج أو دل يعلم بو -الفضورل إذا كاف مقرونًا برضا اٞنالك من دوف مّبز

وال ٪نتاج إذل االجازة، ُنيث ٩نب على اٞنالك بينو وبٌن اللهو إذا كاف راضيًا بالعقد حٌن ٓنققو تنفيذه أو ٪نتاج إذل  الفضورل
 االجازة أيضاً.

فدخوؿ االيقاعات ُب الفضورل مبين على كوف صحة عقد الفضورل على القاعدة وعدمو. فاف قلنا بأّف  أّما األمر األّوؿ:
  صّحتو على القاعدة ّنقتضى عمـو

______________________________ 
 .ٖٙٗ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)
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وىي العهود كما ىو الصحيح، فبل ١نالة البّد وأف يكوف إخراج االيقاعات عنها بالدليل، ودل يقم دليل على  «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »
 على بطبلف الفضورل ُب االيقاعات. «ٔ» ذلك سوى االٗناع اٞننقوؿ ُب غاية اٞنراد

الظاىر أّف ناقل االٗناع ُب اٞنقاـ  وفيو: أنّو قد ذكرنا ُب ١نّلو عدـ حّجية نقل االٗناع خصوصًا إذا دل يكن متكّرراً، فافّ 
منحصر بغاية اٞنراد فانّو موىن لصحة النقل، وعلى فرض حصوؿ االتّفاؽ فالظاىر أّف مورده خصوص العتق والطبلؽ فبل يعّم 

الطبلؽ ( »سائر االيقاعات كاالبراء و٥نوه. مضافاً إذل احتماؿ استنادىم إذل ما ورد ُب الطبلؽ من قولو )صّلى اللهو عليو وآلو
ء من ذلك على اعتبار  وال داللة لشي «ٖ» «ال عتق إاّلُب اٞنلك»وقولو )عليو السبلـ( ُب العتق  «ٕ» «بيد من أخذ بالساؽ

 .«ٗ» «ال بيع إاّلُب ملك»االذف السابق، فانّو نظًن ما ورد ُب البيع من أنّو 

قاع الفضورل أيضًا حّت الطبلؽ والعتق، وأّما بناًء على  وباٛنملة: فبناء على صّحة الفضورل على القاعدة الظاىر صحة االي
كوف صّحتو على خبلؼ القاعدة ّنقتضى النص، فااليقاعات وإف كانت خارجة لعدـ ورود نص فيها، إاّلأّف الـز ذلك عدـ 

 و لو.صّحة الفضورل ُب ٗنلة من العقود أيضاً كاٟنبة واالجارة، الختصاص النص بالنكاح والبيع، فالتعّدي ال وج

فظاىر اٞنصّنف صحة العقد الفضورل إذا كاف مقرتنًا مع رضا اٞنالك وطيب نفسو وعدـ احتياجو إذل ٜنوؽ  وأّما األمر الثاين:
 االجازة، واستدّؿ عليو بوجوه:

______________________________ 
 .ٖٚ: ٖ( غاية اٞنراد ٔ)

 .ٖح  ٕ٘طو ب كتاب الطبلؽ أبواب مقّدماتو وشرائ  ٖٙٓ: ٘ٔ( اٞنستدرؾ ٕ)

 )مع اختبلؼ يسًن(. ٙ، ٕ، ٔح  ٘/ كتاب العتق ب ٘ٔ: ٖٕ( الوسائل ٖ)

 .ٖح  ٔ/ أبواب عقد البيع وشروطو ب ٖٕٓ: ٖٔ( اٞنستدرؾ ٗ)
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. الثالث: قولو )عليو «ٕ» «ِإاله أَْف َتُكوَف ِْنَارًَة َعْن تَػرَاضٍ »  . الثاين: قولو تعاذل«ٔ» «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  األّوؿ عمـو قولو تعاذل
فاّف الرضا وطيب النفس موجود على الفرض. الرابع: رواية عروة  «ٖ» «ال ٪نل ماؿ امرئ مسلم إاّلعن طيب نفسو»السبلـ( 

إاّلأّف قبضو وإقباضو ال ٪نل بدوف الرضا  ، فاّف انشاء العقد على ماؿ الغًن بدوف إذنو وإف دل يكن ٣ننوعًا منو«ٗ»  البارقي



اٞنقارف وإاّل فيكوف حراماً، وتقريره )صّلى اللهو عليو وآلو وسّلم( لفعل عروة يدؿ على كفاية الرضا اٞنقارف. اٝنامس: ما ورد ُب 
 .«ٙ» وىكذا ما ورد ُب سكوت البكر وانّو رضا منها «٘»  نكاح العبد وسكوت مواله

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٔ: ٘اٞنائدة 

 .ٜٕ: ٗ( النساء ٕ)

 )مع اختبلؼ يسًن(. ٔح  ٖ/ أبواب مكاف اٞنصّلي ب ٕٓٔ: ٘( الوسائل ٖ)

 .ٔح  ٛٔ/ كتاب التجارة ب ٕ٘ٗ: ٗٔ( اٞنستدرؾ ٗ)

 ( عقد ُب الوسائل باباً ٟنذه اٞنسألة نقل فيها ثبلثة أحاديث وإليك بعضها:٘)

جاء رجل إذل أيب »بن ٪نٍن، عن أ٘ند بن ١نمد، عن علي بن اٜنكم عن معاوية ابن وىب قاؿ:  ١نّمد بن يعقوب، عن ١نّمد
عبداللهو )عليو السبلـ( فقاؿ: إيّن كنت ٣نلوكًا لقـو وإيّن تزّوجت امرأة حرّة بغًن إذف موارّل ٍّب أعتقوين بعد ذلك، فاجّدد 

ّوجت امرأة وأنت ٣نلوؾ ٟنم؟. فقاؿ: نعم وسكتوا عيّن ودل يغًّنوا نكاحي إيّاىا حٌن أعتقت؟ فقاؿ لو: أكانوا علموا أّنك تز 
/ أبواب نكاح ٚٔٔ: ٕٙ]الوسائل «. علّي، قاؿ فقاؿ: سكوهتم عنك بعد علمهم إقرار منهم. اثبت على نكاحك األّوؿ

 [.ٔح  ٕٙالعبيد واالماء ب 

ظهر منو عدـ الكراىة ُب استيذاّنا، وإليك ( ذكر ُب الوسائل روايات ثبلث دّلت على كفاية سكوت البكر على ٥نو يٙ)
 بعضها:

١نّمد بن يعقوب، عن ١نّمد بن ٪نٍن، عن أ٘ند بن ١نمد، عن أ٘ند بن ١نمد بن أيب نصر قاؿ: قاؿ أبو اٜنسن )عليو 
 [.ٔح  ٘/ أبواب عقد النكاح ب ٕٗٚ: ٕٓ]الوسائل «. ُب اٞنرأة البكر إذّنا صماهتا، والثّيب أمرىا إليها»السبلـ(: 
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ٍب انّو )قّدس سرّه( ذكر أنّو لو اشكل ُب عقود غًن اٞنالك فبل ينبغي االشكاؿ ُب عقد العبد نكاحًا أو بيعًا مع العلم برضا 
 ناقش ُب كفاية الرضا اٞنقارف مطلقاً، وأصّر ُب االنكار على اٞنصنف، ونقوؿ: «ٔ» السيد ولو دل يأذف لو، ولكن اٞنًنزا



الصحيح ىو التفصيل بٌن ما إذا كاف العقد مستنداً إذل من يعتّب استناده إليو مع قطع النظر عن الرضا واالجازة، وما إذا كاف 
استناده إليو غًن ثابت واريد إثباتو بالرضا اٞنقارف، فيكفي الرضا وطيب النفس ُب األّوؿ دوف الثاين. أّما عدـ الكفاية ُب الثاين 

 ٞنصنف بالوجوه اٞنتقّدمة:فلفساد استدالؿ ا

أّما الوجو األّوؿ: فًنّده ما ذكرناه من أنّو خطاب إذل العاقدين، وال يكوف العقد عقد اٞنالك وال يستند إليو ّنجرد رضاه ما دل 
 ٩نزه الحقاً أو يأذف فيو سابقاً.

يصدؽ ّنجرد رضا اٞنالك بعقد غًنه أنّو  وأّما الوجو الثاين: فكذلك يرّده أف التجارة والتكّسب ال يصدؽ إاّلبعد اإلذف، وال
 اْنر أو تكّسب.

لو استدؿ بو أحد، فاّف موضوعو أيضًا ىو البيع  «ٕ» «َأَحله اللهُو اْلَبْيعَ » وهبذا يظهر اٛنواب عن االستدالؿ بقولو تعاذل:
 اٞنستند إذل اٞنالك.

ِْنَارًَة َعْن »  اٞنصنف فزعم أنّو معطوؼ على قولو تعاذلؤنّيل بعض احملّشٌن أنو آية تو٨ّنًا من عطف « ال ٪نل»وأّما حديث 
وىو ظاىر الفساد، ففيو: أّف اٜنل لو اريد بو اٜنل التكليفي فهو خارج عن ١نل الكبلـ، ألنّو ليس ُنثنا ُب جواز  «تَػرَاضٍ 

ما ىو الظاىر، ألف اٜنل ّنعىن ك  -إيقاع االنشاء على ماؿ الغًن تكليفًا برضاه أو بدونو فانّو أمر واضح، وإف اريد بو األعم
 فًند -االرساؿ وفتح الطريق ُب مقابل السد

______________________________ 
 .ٖ: ٕ( منية الطالب ٔ)

 .ٕ٘ٚ: ٕ( البقرة ٕ)

 ٖٗٚ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

لة االستثناء على رّدًا على أيب حنيفة، حيث استدّؿ على عدـ دال «ٔ»  عليو ما ذكرناه ُب مبحث اٞنفاىيم من االصوؿ
وقلنا إنّو ُب موارد نفي اٜنقيقة ليس « ال صبلة إاّلبفآنة الكتاب»و « ال صبلة إاّلبطهور»اٜنصر بقولو )عليو السبلـ( 

االستثناء حقيقيًا كقولو: جاء القـو إاّلزيدًا ليدّؿ على اٜنصر، وإ٧ّنا ىي صورة استثناء وُب اٜنقيقة إشارة إذل الشرطية أو 
 اٛنزئية.

عند فقداف القيد ال االثبات، أعين كفايتو ُب الصحة  -أي نفي الصحة -وبعبارة اخرى: لساف ىذه الرتاكيب لبياف النفي
اعتبارىا فيها، ال أّف حقيقة الصبلة ىي القراءة « ال صبلة إاّلبفآنة الكتاب»وكونو عّلة تاّمة ٟنا، فمعىن قولو )عليو السبلـ( 



والنبوي أيضًا من ىذا القبيل ليس فيو داللة على اٜنصر بل غاية مفاده اعتبار طيب النفس ُب أو الطهور ليدّؿ على اٜنصر، 
 اٜنل، وأّما كوف اٜنل بو فقط فبل يستفاد منو فبل ينافيو اعتبار االستئذاف بدليل.

ّلى اللهو عليو وآلو وسّلم( وأّما رواية عروة فيحتمل أف تكوف أجنبية عن الفضورل رأسًا وكونو وكيبًل مفّوضًا من قبل النيب )ص
 ألّّنا واردة ُب قضية شخصية. وثانياً:

ما يستفاد منها إ٧ّنا ىو كفاية الرضا ُب التصرفات اٝنارجية من القبض واالقباض وال إشكاؿ ُب كفاية الرضا الباطين فيها، وإ٧ّنا 
 الكبلـ ُب كفايتو ُب التصرفات االعتبارية وال داللة فيها على ذلك.

ما ٕنسك بو )قّدس سرّه( ٣نّا دّؿ على أّف علم اٞنوذل بنكاح العبد وسكوتو إقرار منو، وىكذا ما ورد ُب سكوت الباكر، وأّما 
  ففيو: أّما سكوت الباكر فبل يبعد أف

______________________________ 
 .ٕٜٕ(: ٙٗ)موسوعة اإلماـ اٝنوئي  ٗ( ١ناضرات ُب اصوؿ الفقو ٔ)

 ٖ٘ٚص: ، ٔ مكاسب البيع، ج

يكوف كاشفًا عرفيًا عن الرضا، فاّّنا لعّفتها ٔنجل عن التصريح فتسكت وإاّل فمن أين يستكشف رضاىا، وعليو فبل ربط لو 
 (.ٔباٞنقاـ. وأّما سكوت اٞنوذل فيمكن أيضاً قولو )قّدس سرّه(: مع أّف كلمات األصحاب )

 (.ٕقولو )قّدس سرّه(: لو سّلم كونو فضولياً )

- 

اً عرفياً ويكوف إذناً منو، ومع التنّزؿ البّد من االقتصار على مورد الرواية وما يكوف من قبيلو، أي العقود اليت يكوف كونو كاشف
االستناد فيها متحققًا مع قطع النظر عن الرضا كالتزويج ببنت أخي الزوجة أو ببنت اختها، فاّف استناد العقد إذل الزوج 

ّمة أو اٝنالة، فيكفي طيب نفسها ولو دل يكن مّبزاً، وىكذا بيع العٌن اٞنرىونة، وال يتعّدى عن موجود، وإ٧ّنا اعتّب فيو رضا الع
ذلك إذل العقد الفاقد لبلستناد كبيع الفضورل اٞنقروف بطيب نفس اٞنالك، فعليو البّد من التفصيل بٌن القسمٌن كما ذكرناه، 

 ذف أو االجازة ُب كبل القسمٌن.وال وجو ٞنا ذكره اٞنًنزا )ر٘نو اللهو( من اعتبار اال



( ٕنسك )قّدس سرّه( بكلمات بعض العلماء، واستظهر منها كفاية الرضا اٞنقارف ُب صحة العقد، كقوٟنم ُب االستدالؿ ٔ)
على صحة الفضورل إذا ٜنقو الرضا: إّف الشرائط كّلها حاصلة إاّلرضا اٞنالك، وأّف السكوت ال يكفي ُب االجازة ألنّو أعّم 

 الرضا.من 

ال يبعد أف يكوف مرادىم خصوص الرضا اٞنّبز، فاّّنم ذكروا من ٗنلة شروط العقد االختيار، والظاىر أّف مرادىم  وفيو أّواًل:
ليس كلماهتم آية وال رواية لتكوف حّجة  وثانياً: بالرضا ُب اٞنقاـ ىو االختيار الذي اعتّبوه، وىو عبارة عن الرضا اٞنّبز.

 يتمسك هبا.

ذكر أنّو ولو سّلم كوف عقد الفضورل اٞنقارف لرضا اٞنالك داخبًل ُب الفضورل موضوعاً إاّلأنّو ليس كل فضورل متوقفاً على ( ٕ)
  االجازة، لعدـ ثبوت دليل مطلق ُب اٞنقاـ، كما احتمل عدـ التوقف على االجازة ُب من باع ملك غًنه ٍبّ 

 ٖٙٚ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

 (.ٔأنّو ٬نكن االكتفاء ) قولو )قّدس سرّه(: مع

- 

 ملكو.

وفيو: أنّو إف دّؿ دليل على كفاية الرضا اٞنقارف ُب صحة العقد فالعقد اٞنقروف بو ال يكوف فضولياً، وإاّل فبلبّد من االجازة 
 البلحقة.

للعقد الفضورل اٞنقروف برضا اٞنالك فبل وجو  «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  وبعبارة اخرى: إف قلنا بتحقق االستناد ّنجرد الرضا ومشوؿ عمـو
 لكونو فضولياً، وإاّل فبلبّد من االجازة وال يكفي الرضا اٞنقارف، وال واسطة بٌن اٜنّدين.

( االكتفاء بالرضا اٜناصل بعد البيع ولو آناً ما ُب االجازة ال معىن لو، ألنو لو كاف مّبزاً يكتفى بتحققو مقارناً للعقد، وإاّل ٔ)
  يكتفى بالرضا اٜناصل بعد البيع كما ال يكتفى باٞنقارف منو.فبل

ال تشرتىا إاّلمن مالكها »ٍب إنّو قد يستدؿ على صحة العقد اٞنقروف برضا اٞنالك ّنا ورد من قولو )عليو السبلـ( ُب الضيعة 
  إحدا٨نا ال بأس هبا من «ٔ»  حيث قرف الرضا بأمر اٞنالك، وقد ورد ىذا اٞنضموف ُب روايتٌن« أو بأمر منو أو برضاه

______________________________ 
( ١نّمد بن اٜنسن، عن اٜنسن بن ١نبوب، عن العبلء، عن ١نّمد بن مسلم، عن أيب جعفر )عليو السبلـ( ُب حديث ٔ)



ولوف ىي من سألو رجل من أىل النيل عن أرض اشرتاىا بفم النيل وأىل األرض يقولوف ىي أرضهم، وأىل االستاف يق»قاؿ: 
 «.أرضنا، فقاؿ: ال تشرتىا إاّلبرضا أىلها

 ورواه الكليين، عن عّدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأ٘ند بن ١نّمد، عن ابن ١نبوب.

أ٘ند بن علي بن أيب طالب الطّبسي ُب كتاب االحتجاج عن ١نمد بن عبداللهو بن جعفر اٜنمًني أنّو كتب إذل صاحب 
أّف بعض أصحابنا لو ضيعة جديدة َننب ضيعة خراب، للسلطاف فيها حصة واكرتو رّنا زرعوا » الزماف )عليو السبلـ(:

وتنازعوا ُب حدودىا، وتؤذيهم عّماؿ السلطاف، وتتعّرض ُب الكل من غبّلت ضيعة، وليس ٟنا قيمة ٝنراهبا، وإ٧ّنا ىي بائرة 
ة من ىذه الضيعة كانت قبضت من الوقف قد٬ناً منذ عشرين سنة، وىو يتحرّج من شرائها ألنّو يقاؿ: إّف ىذه اٜنصّ 

وصبلحاً لو وعمارة لضيعتو، وأنّو يزرع ىذه اٜنصة من  -أو صواباً  -للسلطاف، فاف جاز شراؤىا من السلطاف كاف ذلك صوناً 
ف شاء اللهو. القرية البائرة بفضل ماء ضيعتو العامرة، وينحسم عن طمع أولياء السلطاف، وإف دل ٩نز ذلك عمل ّنا تأمره بو إ

 ٔ/ أبواب عقد البيع ب ٖٖٚ، ٖٖٗ: ٚٔ]الوسائل «. فأجابو: الضيعة ال ٩نوز ابتياعها إاّلمن مالكها أو بأمره أو رضا منو
 [.ٛ، ٖح 
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 (.ٔقولو )قّدس سرّه(: ٍب اعلم أّف الفضورل قد يبيع للمالك )

- 

 ُب بيع األراضي اٝنراجية.حيث السند، والظاىر أّف اٞنصّنف ذكرىا 

ال »وكيف كاف يرد عليو أّواًل: أنّو ال يبعد أف يراد بو الرضا اٞنّبز ال مطلقًا وعلى فرض التنّزؿ يكوف نظًن قولو )عليو السبلـ( 
وقد ذكر أّف لسانو النفي دوف االثبات، وال يستفاد منو صحة العقد ّنجرد رضا  «ٔ» «٪نّل ماؿ امرئ مسلم إاّل بطيب نفسو

 اٞنالك، كما ال يستفاد منو االكتفاء ّنجرد أمره، أو كوف الشراء من اٞنالك وعدـ اعتبار بقية الشرائط، وىذا واضح.

اٞنبيع للمالك من دوف أف يسبقو منع ( ذكر أّف البحث عن الفضورل يقع ُب مسائل ثبلث: االوذل: أف يبيع من ال ٬نلك ٔ)
 منو. الثانية: أف يبيع للمالك مع سبق اٞننع منو. الثالثة: أف يبيع لغًن اٞنالك إّما لنفسو وإّما لشخص ثالث.

ومن الظاىر أّف اٞنسألة االوذل تكوف أساسًا للمسألتٌن األخًنتٌن، فانّو لو قلنا بالفساد ُب اٞنسألة االوذل من جهة عدـ 
  البيع مستنداً إذل اٞنالك فبلبّد من القوؿ بالفساد ُب الثانية والثالثة أيضاً، ألف تلك اٛنهة جهة مشرتكة بٌن اٞنسائل حدوث



______________________________ 
 )باختبلؼ يسًن(. ٔح  ٖ/ أبواب مكاف اٞنصّلي ب ٕٓٔ: ٘( الوسائل ٔ)
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ء زائد، وىو سبق منع اٞنالك ُب الثانية ووقوع البيع لغًن  األخًنتاف مشتملتاف على تلك اٛنهة مع شيالثبلث، فاٞنسألتاف 
اٞنالك ُب الثالثة، فإذا أوجب ذلك فساد البيع ُب االوذل ألوجبو فيهما أيضاً، وأّما لو قلنا بصحة البيع ُب اٞنسألة االوذل لعدـ 

لك الفساد، فيكوف للبحث عن اٞنسألتٌن األخًنتٌن ٠ناؿ، فيبحث عن أّف سبق اٞننع استلزاـ عدـ استناد البيع حدوثًا إذل اٞنا
 من اٞنالك يوجب الفساد أـ ال؟ وعن أّف قصد وقوع البيع لغًن اٞنالك الذي ىو مناٍؼ ٞنقتضى العقد يوجب الفساد أـ ال؟

  بيع الفضورل للمالك

واٞنشهور بٌن القدماء  «ٔ» ة الفضورل كما ذكره اٞنصنف )ر٘نو اللهو(أّما اٞنسألة االوذل: فهي اٞنتيّقن من مورد اٜنكم بصح
، ويدؿ على صحتو عمـو قولو «ٖ» والسيد الداماد «ٕ»  فيها ىو الصحة، وقد خالف فيها بعض اٞنتأّخرين كاألردبيلي

 تعاذل:

فانّا ذكرنا أّف اٝنطاب فيهما إذل اٞنبّلؾ ال إذل غًنىم، ، «٘» «َأَحله اللهُو اْلَبْيعَ »  وإطبلؽ قولو تعاذل «ٗ» «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »
فبلبّد وأف يكوف البيع مستندًا إذل اٞنالك ليعّمو العمـو أو االطبلؽ، إاّلأنّو ال ٫نتص ّنا إذا كاف العقد مستندًا إذل اٞنالك 

رية ليست كاألفعاؿ اٝنارجية اليت ال حدوثاً، بل يعم ما إذا كاف مستندًا إليو ولو بقاء، ومن الظاىر أّف التصرفات االعتبا
 تستند إذل غًن الفاعل باالذف وال باالجازة كاألكل أو

______________________________ 
 .ٜٖٗ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 .ٛ٘ٔ: ٛ( ٠نمع الفائدة ٕ)

 .ٙ٘( ضوابط الرضاع )كلمات احملققٌن(: ٖ)

 .ٔ: ٘( اٞنائدة ٗ)

 .ٕ٘ٚ: ٕ( البقرة ٘)

 ٜٖٚص: ، ٔ مكاسب البيع، ج



 (.ٔقولو )قّدس سرّه(: بقضية عروة البارقي )

- 

الشرب فانّو ال يكوف أكل اآلذف الذنو فيو، بل ىي قابلة لبلستناد إذل اٞنالك إّما حدوثاً كما ُب عقد الوكيل وإّما بقاًء كما ُب 
بو، فيكوف بقاًء عقد اٞنالك، فيعّمو العقد الفضورل إذا ٜنقو إجازة اٞنالك، فانّو أمر لو استمرار وبقاء قابل للحوؽ االجازة 

 العمـو واالطبلؽ.

والظاىر أّف ىذا مراد اٞنصنف من قولو: وىو مدفوع باألصل، أي األصل اللفظي، أعين أصالة العمـو أو أصالة االطبلؽ ال 
 يقتضي الفساد.األصل العملي، إذ ليس ُب اٞنقاـ أصل عملي يقتضي نفي اعتبار مقارنة االذف للعقد، بل األصل العملي 

وباٛنملة: فنفس العمـو أو االطبلؽ كاٍؼ ُب صحة العقد الفضورل إذا ٜنقو االجازة من دوف حاجة إذل التمسك بدليل 
 خاص.

فاّف بيعو كاف فضوليًا ببل إشكاؿ كما أفاد  «ٔ»  ( استدؿ على صحة الفضورل بروايتٌن: إحدا٨نا رواية عروة البارقئ)
شرائو أيضًا فضولياً، فاّف ما أذف النيب )صّلى اللهو عليو وآلو( فيو إ٧ّنا كاف شراء شاة واحدة ال  ، و٪نتمل كوف«ٕ»  اٞنصنف

 شاتٌن، فشراؤ٨نا يكوف فضولياً ال ١نالة.

، ولكن «ٖ»  وقد اجيب عنو: بأّف اٞنأذوف فيو إ٧ّنا كاف شراء طبيعي الشاة ال خصوص الواحدة كما ذكره السيد ُب حاشيتو
  اٞنأذوف فيو إ٧ّنا كاف الشاة الواحدة لبُلضحية ال جنس الشاة، إاّلأنّو مع ذلك دل يكن الشراء فضولياً، ألفّ الظاىر أّف 

______________________________ 
 .ٔح  ٛٔ/ كتاب التجارة ب ٕ٘ٗ: ٗٔ( اٞنستدرؾ ٔ)

 .ٖٔ٘: ٖ( اٞنكاسب ٕ)

 .ٖ٘ٔ( حاشية اٞنكاسب )اليزدي(: ٖ)

 ٖٓٛ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

شراء الشاة الواحدة بدينار كاف مأذونًا فيو باٞنطابقة وشراء الشاتٌن بدينار بااللتزاـ أو باألولوية فتأّمل، فالشراء دل يكن 
 فضولياً.



وقد ذكر اٞنصنف أّف االستدالؿ هبا مبين على أف يكوف العقد اٞنقروف برضا اٞنالك داخبًل ُب الفضورل، ألّف ظاىر تقرير النيب 
للهو عليو وآلو( أّف قبض عروة وإقباضو دل يكن حراماً، فبلبّد إّما من االلتزاـ باقرتاف البيع والقبض واالقباض برضا )صّلى ا

اٞنالك، أو القوؿ َنواز التصرؼ ُب البيع الفضورل إذا علم عروة بلحوؽ االجازة أو علم برضا النيب باقباض مالو للمشرتي حّّت 
ٞنشرتي على ٥نو استئماف البائع، ٍّب اختار أّف الظاىر ىو األوؿ، فيكوف االستدالؿ هبا مبنيّاً يستأذف، وكوف دفع الثمن من ا

 على ما ذكره.

 ونقوؿ: يرد على االستدالؿ هبذه الرواية:

اّّنا ضعيفة السند ألّّنا عامية مروية من طرقهم، ودل يعلم استناد األصحاب إليها، فاّّنم وإف ذكروىا ُب مقاـ االستدالؿ  أّواًل:
ومن تأّخر عنو، إاّلأّف اعتمادىم عليها ُب مقاـ العمل والفتوى غًن ثابت، ألّّنم  «ٔ»  على صحة عقد الفضورل من الشيخ

 ما تذكر رواية عامية ُب ضمن األدلّة للتأييد و٥نوه من غًن اعتماد عليها. ذكروىا ُب ٗنلة األدلّة، وكثًناً 

أّّنا قضية خارجية، ومن احملتمل أّف عروة كاف وكيبًل مفّوضًا من قبل النيب )صّلى اللهو عليو وآلو( ففعلو خارج عن  وثانياً:
 الفضورل.

 سبلـ( قاؿ:صحيحة ١نّمد بن قيس عن أيب جعفر الباقر )عليو ال ثانيتهما:

قضى أمًن اٞنؤمنٌن )عليو السبلـ( ُب وليدة باعها ابن سيدىا وأبوه غائب فاستولدىا الذي اشرتاىا فولدت منو غبلمًا فجاء »
 سيدىا فخاصم سيدىا اآلخر

______________________________ 
 .ٖ٘ٛ( راجع النهاية: ٔ)

 ٖٔٛ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

اذين، فقاؿ )عليو السبلـ(: اٜنكم أف يأخذ وليدتو وابنها، فناشده الذي اشرتاىا، فقاؿ لو: خذ  فقاؿ: وليدٌب باعها ابين بغًن
ابنو الذي باعك الوليدة حّت ينفذ البيع لك، فلّما رآه أبوه قاؿ لو: ارسل ابين. قاؿ: ال واللهو ال ارسل ابنك حّّت ترسل ابين 

 .«ٔ» «فلّما رأى ذلك سّيد الوليدة أجاز البيع

استدؿ هبا على صحة الفضورل باالجازة، وىي من حيث السند صحيحة ال بأس هبا، وإ٧ّنا الكبلـ ُب داللتها، فانّو رّنا  وقد
فاّّنا فاسدة إٗناعاً، فبلبّد من رّد علمها إذل أىلها، والشاىد  -وىو االجازة بعد الرد -يقاؿ: إّّنا غًن معموؿ هبا ُب موردىا

ألوؿ أخذ الوليدة وابنها، بل وحكمو )عليو السبلـ( بو على ٥نو االطبلؽ، فانّو ظاىر ُب رد البيع على الرد فيها امور ثبلثة: ا



 عرفاً. الثاين: ٢ناصمتو إذل أمًن اٞنؤمنٌن )عليو السبلـ( وال معىن لو لوال الرّد. الثالث: مناشدة اٞنشرتي لو )عليو السبلـ(، فانّو
 لب من االماـ )عليو السبلـ( عبلجاً لرّده.أيضاً ظاىر ُب رّد البائع وأّف اٞنشرتي ط

ء منها على الرّد، ألّف الرّد إ٧ّنا ىو ّنعىن حل العقد، وىو غًن الكراىة، والبّد لو من مّبز،  ولكن الظاىر عدـ الداللة ُب شي
ُب ملك اٞنالك األّوؿ، فلو  وليس أخذ الوليدة وابنها مّبزاً ٜنل العقد، بل ىو أعّم منو، فاّّنا ما دل يتحقق االجازة تكوف باقية

أف يأخذ مالو حّت يتأّمل ُب الرد واالجازة، فاف رّد فهو وإف أجاز يرد اٞناؿ إذل اٞنشرتي، واطبلؽ حكمو )عليو السبلـ( 
 باألخذ تكوف من ىذه اٛنهة.

اٞنشرتي حّت يتأّمل ُب أّف وىكذا اٞنخاصمة فاّّنا إ٧ّنا كانت من جهة بقاء اٞناؿ على ملك اٞنالك األوؿ فأراد استنقاذىا من 
 صبلحو ُب الرد أو ُب االجازة. وأّما مناشدة اٞنشرتي لبلماـ )عليو السبلـ( فيمكن أف يكوف من جهة عبلج عدـ االجازة

______________________________ 
 )مع اختبلؼ(. ٔح  ٛٛ/ أبواب نكاح العبيد واالماء ب ٖٕٓ: ٕٔ( الوسائل ٔ)
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 ال الرّد، فسأؿ االماـ أف يعّلمو طريقاً ألف ينتهي األمر إذل إجازة اٞنالك، فاذف ليس مورد الرواية االجازة بعد الرّد.

واٜناصل: أّف الصحيحة ليس فيها أدىن ظهور ُب أّف االجازة بعد الرّد وذلك ألّف الرّد ليس ٠نرد عدـ الرضا وإ٧ّنا ىو ّنعىن حّل 
فبلبّد فيو من مّبز إّما لفظ صريح أو فعل يكوف الزماً مساوياً للرّد، كما أّف الفسخ بالفعل أيضاً ال يكوف العقد نظًن الفسخ، 

إاّلبفعل مساٍو لو، مثبًل إذا باع اٞنالك لنفسو ُب اجمللس مالو لشخص آخر ثانياً فانّو الـز مساٍو لفسخ البيع األّوؿ، وىكذا إذا 
اٝنيار فانّو مساٍو للفسخ فيكوف فسخاً، وىكذا ُب الرجوع فاّف النظر إذل اٞنطّلقة ّنا ال ٩نوز ء األمة اليت باعها ُب زماف  وطى

 النظر إليها لغًن الزوج أو وطأىا يكوف الزماً مساوياً للرجوع فيدّؿ عليو بااللتزاـ.

من األفعاؿ الثبلثة الزمًا مساوياً ء  وأّما إذا دل يكن الفعل الزمًا مساويًا لذلك فبل يكوف مصداقًا لو، وُب الصحيحة ليس شي
 للرّد بل كّلها الـز أعّم لو فاّّنا الـز لعدـ الرضا، فليس فيها داللة التزامية على الرّد. أّما األخذ فؤلنّو ٬نكن أف يكوف من جهة

ا مناشدة اٞنشرتي عدـ رضاه بالبيع، وكوف الوليدة باقية ُب ملكو وال يرضى ببقائها ٓنت يد األجنيب، وىكذا اٞنخاصمة. وأمّ 
 فيحتمل أف يكوف طلباً لعبلج عدـ رضا السيد بالبيع، فليس ُب ىذه االمور داللة على الرد لتكوف االجازة بعد الرّد.

واٞنصّنف حيث سّلم ظهورىا ُب الرّد قّرب االستدالؿ بالصحيحة بوجو آخر وحاصل ما أفاده: ىو أّف االستدالؿ ليس 
بعد الرّد ليكوف التعّدي منحصرًا ّنا يساويو ُب اٝنصوصيات وىو االجازة اٞنسبوقة بالرّد باٜنكم الشخصي وىو االجازة 



واٞنفروض قياـ االٗناع على عدـ نفوذىا فبل ٬نكن ذلك، بل االستدالؿ يكوف بذيل الصحيحة، أعين قولو )عليو السبلـ( 
 «فلّما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز البيع»
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 الصريح ُب صحة بيع الفضورل بلحوؽ االجازة، وإف دل ٬نكن تطبيق ذلك على مورد الصحيحة.

وفيو: ما ال ٫نفى، فاّف الرواية إف كانت مشتملة على عمـو أو إطبلؽ يستفاد منها كّبى كلية ودل ٬نكننا تطبيقها على اٞنورد 
وإ٧ّنا يستدّؿ بالكّبى الكّلية فيما ليس من قبيل اٞنورد أمكن القوؿ بأّف االستدالؿ ليس باٜنكم الشخصي الثابت للمورد، 

وإف دل يعرؼ تطبيقها عليو نظًن ما ورد ُب رواية ابن بكًن اليت سأؿ فيها االماـ عن السنجاب والسّنور والفنك، فأخرج كتاباً 
ء منو غًن جائز وال يقبل اللهو  شي إّف الصبلة ُب وبر ما ال يؤكل ٜنمو وشعره وجلده وكلّ »بامبلء رسوؿ اللهو وفيو ما حاصلو: 

فاّف الصبلة ُب السنجاب جائز قطعاً، فالكّبى ال تعم موردىا،  «ٔ» «تلك الصبلة حّّت يصّليها ُب غًنه ٣نّا أحّل اللهو أكلو
 إاّلأنّو ٬نكن التمسك هبا لغًن ذاؾ اٞنورد.

______________________________ 
(ٔ) 

 ئل ىكذا:أصل الرواية على ما ُب الوسا

سأؿ زرارة أبا عبداللهو )عليو السبلـ( »١نمد بن يعقوب، عن علي بن إبراىيم، عن أبيو عن ابن أيب عمًن، عن ابن بكًن قاؿ: 
عن الصبلة ُب الثعالب والفنك والسنجاب وغًنه من الوبر، فأخرج كتابًا زعم أنّو إمبلء رسوؿ اللهو )صّلى اللهو عليو وآلو(: أّف 

ء منو فاسد، ال تقبل تلك الصبلة  ء حراـ أكلو فالصبلة ُب وبره وشعره وجلده وبولو وروثو وكّل شي وبر كل شيالصبلة ُب 
حّّت يصّلي ُب غًنه ٣نّا أحّل اللهو أكلو. ٍّب قاؿ: يازرارة ىذا عن رسوؿ اللهو )صّلى اللهو عليو وآلو( فاحفظ ذلك يازرارة فاف  

ء منو جائز إذا علمت أنّو ذكي وقد ذّكاه الذبح، وإف   بره وبولو وشعره وروثو وألبانو وكل شيكاف ٣نّا يؤكل ٜنمو فالصبلة ُب و 
]الوسائل « ء منو فاسد، ذّكاه الذبح أو دل يذّكو كاف غًن ذلك ٣نّا قد ّنيت عن أكلو وحـر عليك أكلو فالصبلة ُب كّل شي

 -أعين السنجاب -ىذه الرواية إ٧ّنا ال تنطبق على موردىا[. والكّبى اٞنذكورة ُب ٔح  ٕ/ أبواب لباس اٞنصّلي ب ٖ٘ٗ: ٗ
 لو فرض كوف السنجاب ٣نّا ٪نـر أكلو ومع ذلك ٩نوز الصبلة فيو، وإاّل فهي منطبقة على موردىا كما ىو واضح.

 ٖٗٛ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج



حكم شخصي ودل يكن معمواًل هبا ُب وأّما إذا دل تكن الرواية مشتملة على عمـو وال على إطبلؽ وإ٧ّنا كانت مشتملة على 
ذاؾ اٞنورد وأمثالو فليس ىناؾ حكم آخر يتمسك بو، واٞنقاـ من ىذا القبيل فاّف ما ذكر ُب الصحيحة ليس إاّل حكم القضية 

فإذا دل تكن معمولة هبا ُب ذلك اٞنورد وما يساويو ليس فيها عمـو أو  -أعين بيع الوليدة بتلك اٝنصوصيات -الشخصية
 يتمسك بو، ىذا. إطبلؽ

ولكن عرفت أنّو ليس فيها أدىن ظهور ُب الرد، فبل تصل النوبة إذل ىذه التطويبلت أصبًل، كما ال ٠ناؿ حينئذ ٞنا ذكره السيد 
من التمسك بالصحيحة ُب موردىا واٜنكم َنواز االجازة بعد الرد إذا كاف فعلياً، وذلك ألّف دليل عدـ نفوذ  «ٔ»  ُب حاشيتو

اف االجازة بعد الرد إ٧ّنا ىو االٗناع، وىو دليل ليّب البّد من االقتصار فيو على اٞنتيّقن، وىو ما إذا كاف الرّد قولياً دوف ما إذا ك
 لى جوازىا.فعلّياً لداللة ىذه الصحيحة ع

 نعم يرد عليو إشكاالف:

فضورل، لقوؿ السيد: وليدٌب باعها إبين  -وىو ابن السيد -أّف ظاىر الصحيحة أّف اٞنشرتي دل يكن عاٞنًا بأّف البائع أحد٨نا:
زانيًا من بغًن اذين، فانّو مشعر بعدـ كوف اٞنشرتي عاٞنًا بذلك، كما أّف عدـ تعرض االماـ )عليو السبلـ( ٛنهة كوف اٞنشرتي 

إقامة اٜند عليو أو طلب الشهود على ذلك أيضًا شاىد على جهلو باٜناؿ وأنّو اعتمد على يد ابن اٞنوذل، فاّّنا أمارة اٞنلكية 
أو الوكالة إذا علم عدـ كوّنا مالكية، وعليو فيكوف الولد حرًّا ألنّو من الوطء بالشبهة، وإذا كاف حرًّا ال وجو ٜنكمو )عليو 

 خذه.السبلـ( بأ

 وتوّىم أّف حبس الولد إ٧ّنا كاف المتناع اٞنشرتي من دفع قيمتو إذل السيد

______________________________ 
 .ٖ٘ٔ( حاشية اٞنكاسب )اليزدي(: ٔ)
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مدفوع  «ٕ» بو اٞنًنزا وصرّح «ٔ»  فانّو الذي أتلفو عليو فيستحق قيمة مثلو يـو الوالدة، كما يظهر من بعض كلمات اٞنصّنف
أّواًل: بأنّو لو قلنا بأّف اٞنديوف ٪نبس إذا تسامح ُب أداء الَدين فهو الذي ٪نبس، وال وجو ٜنبس حّر غًنه كالولد مع أنّو ليس 

سبلـ( ّنجـر أصبًل. وثانياً: نفرض إمكاف حبس الولد اٜنر لتسامح والده ُب أداء َدينو إاّل أنّو عليو ال يكوف االماـ )عليو ال
مبّينًا حكم اٞنسألة ُب الصحيحة، فاّف حكم السؤاؿ كاف أخذ الوليدة وأخذ قيمة الولد، وأّما حبسو عند امتناع اٞنشرتي من 

 الدفع فهو حكم آخر دل يكن مسؤواًل عنو ُب الرواية.



و لو. وتوىم أّف حبسو كاف من ما بّينو االماـ )عليو السبلـ( للمشرتي من أنو يأخذ ابن السيد، فانّو أيضًا ال وج ثانيهما:
وإتبلفو إيّاه، مدفوع أّواًل: بأنّو عليو كاف البلـز أف ٪نكم  -كما ىو اٞنتعارؼ ُب أغلب البيوع الفضولية  -جهة قبضو الثمن

و ٢نالف )عليو السبلـ( ابتداًء بأنو يطالبو بالثمن وّنا يغرمو للسيد من قيمة الولد، وإذا تسامح عن الدفع ٪نبسو. وثانياً: أنّ 
فانّو صريح ُب أّف حبسو دل يكن من « ال واللهو ال أرسل ابنك حّت ترسل إبين»لقوؿ اٞنشرتي عندما طالبو السيد بارساؿ ابنو 

جهة دفع الثمن وإ٧ّنا كاف من جهة أف ٩نيز السيد البيع، ودل نعرؼ لذلك وجهاً، ولعل القضية دل تنقل بتمامها إلينا وكاف فيها 
أخذ الولد، وكيف ما كاف ال يضر عدـ فهمنا لذلك باالستدالؿ ببقية ٗنبلت الصحيحة على صحة خصوصيات تقتضي 

 الفضورل باالجازة، وذلك واضح.

  و٣نّا استدؿ بو على صحة بيع الفضورل قولو )عليو السبلـ( ُب نكاح العبد بدوف

______________________________ 
 .ٖٗ٘: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 .ٗٔ :ٕ( منية الطالب ٕ)
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بدعوى أّف اٞنستفاد  «ٕ»  وقد ركن إليو احملقق النائيين «ٔ» «إنّو دل يعص اللهو وإ٧ّنا عصى سيده فإذا أجاز جاز»إذف سيده 
لسيد منو الكّبى الكّلية وىي أّف سبب عدـ نفوذ العقد إف دل يكن عصياف اللهو تعاذل كالنكاح ُب العّدة بل كاف عدـ رضا ا

 أو من ىو ّننزلة السيد كاٞنالك ينفذ بلحوؽ االجازة منو، والعصياف ُب بيع الفضورل ليس إاّل عصياف اٞنالك، فينفذ إذا أجاز.

الذي ىو خطاب إذل  «ٖ» «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  وفيو: أنّو إف استند عقد الفضورل إذل اٞنالك باالجازة البلحقة، ومشلو عمـو
ة إذل التمسك هبذه الرواية وأمثاٟنا، وإاّل فبل ٬نكن االستدالؿ هبا أيضاً، ألّف غاية مفادىا إ٧ّنا ىي كفاية الرضا اٞنبّلؾ، فبل حاج

اٞنتأّخر فيما إذا كاف العقد بنفسو مستندًا إذل من يلـز االستناد إليو، ولكّنو كاف فاقدًا لرضا من يعتّب رضاه فيو كما ُب مورد 
 لو كالتزويج ببنت أخي الزوجة أو بنت اختها حيث اعتّب رضاىا اٞنتأّخر أو االجازة اٞنتأّخرة.الرواية فنتعّدى إذل أمثا

وبعبارة اخرى: غاية مفاد الرواية أّف االجازة اٞنتأّخرة من السيد تكفي ُب حصوؿ الرضا، ال أّّنا تكفي ُب استناد العقد إذل من 
 يلـز استناده إليو.

ُب غنائم اٜنرب  «ٗ» أيضاً: األخبار الواردة ُب إباحة اٝنمس للشيعة وىي كثًنة: منها ما وردو٣نّا استدّؿ بو على الصحة 
  وشراء اٛنواري منها، فاّّنا إّما ملك



______________________________ 
 )مع اختبلؼ يسًن(. ٔح  ٕٗ/ أبواب نكاح العبيد واالماء ب ٗٔٔ: ٕٔ( الوسائل ٔ)

 .٘ٔ: ٕ( منية الطالب ٕ)

 .ٔ: ٘اٞنائدة ( ٖ)

 .ٕٓح  ٗ/ أبواب األنفاؿ ب ٕ٘٘: ٜ( الوسائل ٗ)
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لبلماـ )عليو السبلـ( بتمامها إذا دل يكن اٜنرب باذنو، وإّما لبلماـ فيها اٝنمس إذا كاف اٜنرب باذنو، وعلى أي تقدير أباح 
 االماـ ذلك لشيعتو لطيب والدهتم.

إنّا ما »ساكن واٞنتاجر، أي ما يشرتيو الشيعي ٣نّن ال يعتقد باٝنمس وقد ورد ُب بعضها ما مضمونو ُب اٞن «ٔ» ومنها: ما ورد
أي الوقت الذي دل يتمّكنوا من استنقاذ أمواٟنم من الناس لعدـ وصوؿ اٝنبلفة الظاىرية إليهم، « أنصفناكم إف كّلفناكم اليـو

 من العاّمة خبلؼ االنصاؼ. فاّف تكليف الشيعة حينئذ بأداء اٝنمس ٣نّا يشرتونو

وكيف كاف، ىذه األخبار بعضها صادرة عن موالنا أمًن اٞنؤمنٌن )عليو السبلـ( وُب بعضها تصريح بعدـ اختصاص االباحة 
 باماـ دوف إماـ، فيستفاد منها صحة اٞنعامبلت الواقعة على أمواٟنم )عليهم السبلـ( فضولة وبغًن إذّنم.

خبار يصح على تقدير وال يصح على تقدير آخر، فانّو إف قلنا ِنروج العقد عن عنواف الفضورل االستدالؿ هبذه األ ونقوؿ:
إذا كاف مسبوقًا بالرضا اٞنّبز مع عدـ وصولو إذل العاقد فبل ١نالة تكوف مورد ىذه األخبار خارجًا عن الفضورل، وأّما إف قلنا 

أعين وصوؿ الرضا اٞنّبز إذل العاقد وال يكفي ُب  -الك وىو متقّوـ باالذفبأّف اٝنروج عن الفضولية متقّوـ باستناد العقد إذل اٞن
فاالباحة ُب األخبار تدؿ على اٞنقصود، والظاىر ىو  -ذلك ٠نرد االبراز كما ال يكفي فيو الرضا النفساين اجملرد عن اٞنّبز

اٞنالك ومستنداً إليو، وأّما إذا فرض أّف اٞنالك رضي  الثاين، ألّف االستناد إذل غًن العاقد إ٧ّنا يكوف فيما إذا وقع العقد عن إذف
بالعقد بل وّكل غًنه ُب بيع داره مثبًل وأبرز ذلك ألىلو ولكن قبل وصوؿ ذلك إذل الوكيل باع الدار فضولة لعدـ مباالتو، ال 

ء ما تعّلق بو حق االماـ )عليو يقاؿ عرفًا إّف اٞنالك باع داره ّنجرد رضاه اٞنّبز مع عدـ وصولو إذل العاقد، وعليو يكوف شرا
 السبلـ( أيضاً من الفضورل وتكوف االباحة ّننزلة االجازة اٞنتأّخرة، فيمكن التمسك هبذه األخبار

______________________________ 
 .ٙح  ٗ/ أبواب األنفاؿ ب ٘ٗ٘: ٜ( الوسائل ٔ)
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 على الفضورل.

وقد ورد ُب  «ٔ»  ما ذكره اٞنصنف بقولو: ورّنا يستدؿ أيضاً بفحوى صحة عقد النكاح من الفضورل اخلو٣نّا يستدّؿ بو أيضاً 
  بعض األخبار صحة تزويج الورل العرُب كاالـّ البنو أو األخ ألخيو أو العم البن أخيو إذل غًن ذلك إذا أجازه الزوج بعد ذلك

من القوؿ بصحة تزويج الورل العرُب   «ٖ» جو ٞنا نسب إذل ابن ٘نزةومن الظاىر أف ال خصوصية للورل العرُب، فبل و  «ٕ»
ألنّو يكوف منو الولد كما صرّح بو ُب بعض  -كالورل الشرعي، وعليو فإذا صّح ٕنليك البضع باالجازة البلحقة مع أ٨نيتو

 فتمليك اٞناؿ يصح بطريق أوذل. -وىو أوذل ّنراعاة االحتياط فيو «ٗ» األخبار

ية النكاح من سائر اٞنعامبلت غًن قابلة لبلنكار كما صرّح بو ُب ٗنلة من األخبار، فاّف قواـ العادل بو ولذا رّغب أّف أ٨ن وفيو:
فيو الشارع وحّذر عن مقابلو وىو الزنا، إاّلأّف الكبلـ ُب أّف أ٨نية اٞنسّبب يوجب التضييق ُب سببو أو التوسعة فيو، فاّف 

أف يوّسع ُب سببو ليسهل الوصوؿ إليو لكل أحد، ال أف ٩نعل سببو ضّيقاً، فانّو مناسب اٞنناسب لؤلمر اٞنهم اٞنرغوب فيو 
لؤلمر اٞنكروه للشارع، كالطبلؽ الذي ىو مزيل للنكاح ولذا ضّيق ُب سببو من جهات، أال ترى أّف سبب النكاح لو خص 

القرى والّّب، ِنبلؼ ما إذا اكتفي بكل لغة.  باللفظ العريب الفصيح باللهجة العربية ٞنا أمكن الوصوؿ إليو ٛنملة من أىل
 وعليو فالتوسعة ُب سبب النكاح ال

______________________________ 
 .ٖٙ٘: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 ، وغًن٨نا.ٖح  ٖٔالباب  ٖٜٕ، والصفحة ٖح  ٚ/ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ٕٓٛ: ٕٓ( الوسائل ٕ)

 .ٖٓٓ( الوسيلة: ٖ)

 .ٖ، ٔح  ٚ٘ٔ/ أبواب مقّدمات النكاح ب ٕٛ٘: ٕٓ( الوسائل ٗ)

 ٜٖٛ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

 يستلـز التوسعة ُب سبب البيع الذي ليس بتلك اٞنرتبة من األ٨نية، ولذا دل يرّغب فيو شرعاً، فاألولوية ٣ننوعة.

العاّمة الفارقٌن بٌن تزويج الوكيل اٞنعزوؿ واٞنصنف )ر٘نو اللهو( ّنا أنّو مسّلم لؤلولوية جعلها معارضة بالنص الوارد ُب الرّد على 
مع جهلو بالعزؿ وبٌن بيعو بالصحة ُب الثاين دوف األّوؿ، ألّف اٞناؿ لو العوض ِنبلؼ البضع، قاؿ )عليو السبلـ( ُب رّدىم 



فانّو  «ٔ» «ولدسبحاف اللهو ما أجور ىذا اٜنكم وأفسده، فاّف النكاح أوذل وأجدر أف ٪نتاط فيو ألنّو الفرج ومنو يكوف ال»
)قّدس سرّه( زعم أّف اٞنراد باالحتياط ُب النكاح ىو اٜنكم بصحتو دوف البيع، فيمكن أف يصح النكاح ُب مورد دوف البيع 

 بعكس األولوية، فصّحة البيع بدوف إذف اٞنالك تستلـز صحة النكاح بدوف إذف الزوج دوف العكس.

بدوف إذف الزوج يدّؿ باألولوية على بطبلف البيع بدوف إذف اٞنالك أيضاً، فتنعكس نعم عليو إذا قاـ دليل على بطبلف التزويج 
 األولوية ّنقتضى ىذه الرواية.

ما ال ٫نفى، فاّف حكم العاّمة بصحة البيع ُب مفروض الرواية دل يكن مبنّياً على االحتياط، فاّف االحتياط فيو من حيث  وفيو:
بكل من الصحة والفساد، ألّف كبًل منهما مبين على وجوه استحسانية، فهو من  الفتوى إ٧ّنا يقتضي التوقف عن اٜنكم

ـْ َعَلى اللهِو تَػْفرَتُوفَ »  مصاديق قولو تعاذل . وأّما من حيث العمل فاألمر دائر بٌن ١نذورين، ألّف كبًل «ٕ» «ُقْل أَاللهُو أَِذَف َلُكْم َأ
للمشرتي أو ملكًا للبائع، فليس اٜنكم بأحد الطرفٌن موافقًا لبلحتياط، وإ٧ّنا من الثمن واٞنثمن يدور أمره بٌن أف يكوف ملكًا 

 [ االحتياط يقتضي الصلح باقالة أو بيع جديد أو ٥نو ذلك، كما أّف اٜنكم ]ُب النكاح

______________________________ 
 .ٕح  ٕ/ كتاب الوكالة ب ٖٙٔ: ٜٔ( الوسائل ٔ)

 .ٜ٘: ٓٔ( يونس ٕ)

 ٜٖٓ، ص: ٔ ج مكاسب البيع،

 (.ٔقولو )قّدس سرّه(: رّنا يؤيّد صحة الفضورل بل يستدّؿ عليها )

- 

 بصحتو أيضاً ليس موافقاً لبلحتياط، وىكذا اٜنكم بفساده.

أّما من حيث الفتوى فواضح، وأّما من حيث العمل فؤلّف القوؿ بالصحة إذا دل يطابق الواقع يوجب الوقوع ُب الزنا، والقوؿ 
لـز ٛنواز تزويج اٞنرأة نفسها للغًن، فإذا خالف الواقع لـز منو الزنا بذات البعل، فاالحتياط يقتضي ْنديد عقد بالبطبلف مست

 النكاح أو الطبلؽ.

األولوية من حيث اٜنكم بالصحة، ألّّنا ُب البيع دل  وعليو ال ٬نكن أف يراد بكوف النكاح أجدر وأحرى باالحتياط من البيع
اط بل ىي ٢نالفة لو، وإ٧ّنا يصّح ىذا التعبًن لو كانت صحة البيع من جهة االحتياط فبلبّد وأف يكوف تكن مبنية على االحتي



أّف العاّمة إذا ْنّرؤوا ودل ٪نتاطوا ُب البيع حيث دل يتوقّفوا ودل يرجعوا إذل أىل  -واللهو العادل -مراده )عليو السبلـ( من ذلك
اعتمادًا على وجوه عقلية، فاألجدر هبم أف يتوقّفوا عن ذلك و٪نتاطوا ُب النكاح  البيت )عليهم السبلـ( وأفتوا فيو بالصحة

 ال٨نيتو وأنّو يكوف منو الولد، فأولوية النكاح بالصحة عن البيع أجنبية عن ىذه الرواية.

مورداً  فقد ظهر من ٗنيع ما ذكرنا صحة العقد الفضورل باالجازة ّنقتضى العمومات وصحيحة ١نّمد بن قيس وإف كانت
 للمناقشة من عّدة جهات. وأّما ما ورد ُب النكاح الفضورل فبل داللة فيو على صحة غًنه من العقود الفضولية.

( من الوجوه اليت أيّد هبا صّحة الفضورل بلحوؽ االجازة ما ورد ُب اٞنضاربة ُب رجل دفع إذل رجل مااًل ليشرتي بو ضرباً ٔ)
 -بأف عٌّن لو طريقاً خاّصاً أو سلعة خاّصة فخالفو العامل ُب ذلك -أمره من اٞنتاع مضاربة فاشرتى غًن الذي
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 .«ٔ»  فقاؿ )عليو السبلـ(: ىو ضامن والربح بينهما على ما شرطو

الرواية أنّو يستأنس منو صحة الفضورل على تقدير ويستدؿ بو عليها على تقدير آخر، ألّف  «ٕ» وذكر اٞنصنف )قّدس سرّه(
لكاف موردىا خارجاً  -كما نسب ذلك إذل بعض األصحاب  -إذا ابقيت على ظاىرىا من عدـ توقف الصحة على االجازة

عن الفضورل، إاّلأنّو يستأنس منو عدـ اعتبار إذف اٞنالك سابقًا ُب صحة البيع، وأّما إف ٘نلناىا على صورة االجازة ّنقتضى 
حصوؿ النقل واالنتقاؿ ُب مالو لكاف موردىا من العقد الفضورل، واحتماؿ اختصاص ما دّؿ على اعتبار رضا اٞنالك ُب 

 وإف كاف موجوداً وال ٬نكن التعّدي عنها إاّلأّف ذلك يكوف مؤيّداً للمقاـ. -أعين اٞنضاربة -اٜنكم بالصحة ّنوردىا

الظاىر عدـ إمكاف التمسك هبذه األخبار أصبًل ال تأييدًا وال استدالاًل، أّما على التقدير األّوؿ فؤلّف اٜنكم بصحة  ونقوؿ:
[ ماؿ الغًن تعّبدًا ُب مورد بدوف إذف اٞنالك سابقًا وال إجازتو الحقًا أجنيب عّما ٥نن فيو من حصوؿ الصحة باالجازة  ]بيع

بل وجو الستيناسها منو أصبًل. وأّما على التقدير الثاين فؤلّف الظاىر ُنسب ما ىو اٞنرتكز ُب البلحقة اليت ىي ١نل الكبلـ، ف
أذىاف التّجار أّف اشرتاط اٞنالك على العامل أف يشرتي نوعًا خاّصًا من اٞنتاع أو ال يشرتي إاّلمن مكاف خاص ليس لغرض 

مل دوف غًنه فإذا كاف الربح ُب الواقع فيما منعو عنو وكاف اعتقاده شخصي وإ٧ّنا ىو العتقاده أّف الربح يكوف فيما يعّينو للعا
  ٢نالفاً للواقع فهو راٍض بتلك

______________________________ 
 .ٜح  ٔ/ كتاب اٞنضاربة ب ٛٔ: ٜٔ( الوسائل ٔ)

 .ٖٛ٘: ٖ( اٞنكاسب ٕ)
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 اٞنعاملة.

اٞنعاملة باذف اٞنالك على حسب اٞنضاربة، وإذا خسر يكوف ضامناً، ألنّو دل يعمل  وعليو فإذا خالفو العامل وربح تكوف
حسب شرط اٞنالك، فمورد الرواية أجنيب عن الفضورل بالكّلية. ويؤّكده أّف معاملة العامل لو كانت فضولية دل يكن وجو 

أّف الربح حينئذ كاف ٗنيعو للمالك ودل يكن للحكم بالصحة مطلقاً، بل كانت صحتها متوقّفة على إجازة اٞنالك مضافًا إذل 
 وجو للحكم بتقسيمو على حسب الشرط.

، مدفوع بأّف عملو لو سّلم كونو ١نرتماً  مع أنّو ٣ننوع وإاّل لـز دفع  -وتوّىم كوف التقسيم من جهة عملو فانّو عمل مسلم ١نرـت
 ء من الربح. جرة اٞنثل ال لشييوجب استحقاقو اُل  -االجرة إليو حّت ُب فرض اٝنسارة ودل يقل بو أحد

أّف اٞنصنف ذكر ما توضيحو: أّف ىذه األخبار الواردة ُب اٞنضاربة إذا ابقيت على ظاىرىا ودل يقّيد إطبلقها ّنا إذا  واٜناصل:
أجاز اٞنالك اْنار العامل فهي وإف كانت خارجة عن عنواف الفضورل بل مفادىا حكم تعّبدي إاّلأنّو ٬نكن استيناس صحة 

قف صحة العقد على االذف السابق، وإف قّيد إطبلقها بصورة ٜنوؽ االجازة ّنقتضى الفضورل منها، ألنّو يستفاد منها عدـ تو 
ما دؿ على اعتبار رضا اٞنالك ُب صحة العقد الواقع على مالو، فيكوف مورد الرواية داخبًل ُب عنواف الفضورل إاّلأّّنا لعدـ 

 وف مؤيّدة للمطلوب.اشتماٟنا على كّبى كّلية ٔنتص ّنوردىا وال يتعّدى عنو، إاّل أّّنا تك

الظاىر أنّو ال يستأنس منها صحة الفضورل على التقدير األوؿ، كما ال ٬نكن االستدالؿ هبا على التقدير الثاين. أّما  ونقوؿ:
على األوؿ فؤلّف اٜنكم بصحة العقد الواقع على ماؿ الغًن تعّبدًا من دوف إذنو ورضاه ال ربط لو بصحة بيع الفضورل مبنّياً 

ازة اٞنالك، فبل معىن ألف يستأنس من ذلك صحة البيع مثبًل باالجازة البلحقة. وأّما على التقريب الثاين فبل ٬نكن على إج
  االلتزاـ بكوف مورد الرواية داخبًل ٓنت عنواف الفضورل، ٞننافاتو مع حكمو )عليو السبلـ( فيها بأّف الربح يقّسم بينهما، فافّ 
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ع لو كاف فضوليًا لـز رجوع ٗنيع الربح إذل اٞنالك، وال وجو لتقسيمو حسب قرار اٞنضاربة، كما أنّو يناُب ذلك كوف البي
اٝنسارة على العامل، ألّف اٞنعاملة لو كانت فضولية دل تكن اٝنسارة على العامل على تقديري الصحة والفساد، ألنّو على 

تقدير الفساد وعدـ االجازة يأخذ اٞنالك عٌن مالو من اٞنشرتي إاّلإذا كانت  فرض الصحة تكوف اٝنسارة على اٞنالك وعلى
 تالفة، فحينئٍذ ٬نكن أف يغـر العامل.



ىذا كّلو ُب دفع االستدالؿ هبذه األخبار ُب اٞنقاـ، وأّما حكم ىذه اٞنضاربة وأّف تقسيم الربح بٌن اٞنالك والعامل وكوف 
على القواعد أو أنّو حكم تعّبدي، رّنا يوّجو التقسيم بأّف غرض اٞنالك اٞنضارب من اٝنسارة على العامل ىل ٬نكن تطبيقو 

ء أو السفر إذل بلد فليس ذلك لغرض  اٞنضاربة إ٧ّنا ىو االسرتباح على ما ىو شأف التّجار، فإذا منع العامل عن شراء شي
طئًا ُب التطبيق وفرضنا أّف العامل اّْنر ّنا منعو شخصي وإ٧ّنا ىو العتقاده الربح ُب ذلك واٝنسراف ُب اآلخر، فإذا كاف خا

اٞنالك عنو وربح يكشف منو رضا اٞنالك بو من أّوؿ األمر، فتكوف اٞنعاملة موردًا للمضاربة حقيقة وإف دل يفهمو اٞنالك من 
 باب اٝنطأ ُب التطبيق، ومن ىذه اٛنهة يقّسم الربح بينهما على حسب القرار.

لغرض والداعي أجنيب عن مداليل األلفاظ واٞنعتّب ىو الثاين، فإذا فرضنا أّف أحدًا وّكل شخصًا ُب شراء أّف باب ا وفيو أّواًل:
دار فرأى الوكيل أّف شراء الطعاـ أربح لو من شراء الدار فاشرتى لو الطعاـ لكونو موافقًا لغرضو فهل يتوّىم صحتو لذلك؟ 

كونو مثريًا فزّوجها الوكيل لرجل أثرى منو ٞنوافقتو لغرضها فهل ٬نكن القوؿ وىكذا إذا وّكلت اٞنرأة أحدًا ُب تزو٩نها لشخص ل
 بصحة التزويج، فاّف اٞنيزاف إ٧ّنا ىو مداليل األلفاظ ال الدواعي واألغراض.

لو أنّو ال ٬نكن دعوى أّف الغرض للتاجر اٞنضارب ُب تعيٌن متاع أو طريق للعامل ىو االسرتباح كّلية، إذ قد يكوف  وثانياً:
  غرض آخر كما إذا فرضنا أنّو
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 رجل مقّدس ٬ننع العامل من بعض اٞنعامبلت لكوّنا مكروىة شرعاً كالتعاطي ُب األكفاف مثبًل.

ىذا التوجيو أخّص من مورد الرواية، فانّو إ٧ّنا يتّم فيما إذا كاف ما فعلو العامل أكثر رُناً من اٞنعاملة اليت أمر هبا اٞنالك،  وثالثاً:
 وإاّل فبل يستكشف رضا اٞنالك اٞنضارب هبا واقعاً، فتوجيو تقسيم الربح فاسد.

 وأّما كوف اٝنسارة على العامل فقد وّجو على القاعدة بوجهٌن:

أنّو يكوف من جهة الشرط الضمين، فاّف مرجع اٞننع عن معاملة خاصة إذل اشرتاط كوف اٝنسارة على العامل عند  حد٨نا:أ
اٞنخالفة، وال يناُب ذلك ما ىو اٞنعروؼ اٞنسّلم من عدـ كوف العامل ضامنًا للخسارة ُب اٞنضاربة، فاّف اٞنراد بو أّف اٞنضاربة ال 

أّف  «ٔ»  مل، فبل ينافيو ثبوت الضماف باالشرتاط من اٝنارج، وقد ورد ُب بعض األحاديثتقتضي ضماف العامل ألنّو عا
العّباس كاف لو ماؿ كثًن وكاف يعطيو إذل الناس بعنواف اٞنضاربة ويشرتط عليهم أف ال ينزلوا بطن واٍد وال يشرتوا رطبًا وإاّل  

 كانت اٝنسارة عليهم.



أّف ذلك إ٧ّنا ىو على القاعدة ال من جهة الشرط، فاّف تصّرؼ العامل ٞنّا دل يكن على  وحاصلو: «ٕ» ما ذكره اٞنًنزا ثانيهما:
طبق الشرط فبل ١نالة يكوف عدواناً، فما كاف باقيًا من مالو ٓنت يد العامل ٩نب رّده إليو، وما تلف أو صار ُنكم االتبلؼ 

 باالّْنار يكوف ضامناً لو.

و ال وجو لرجوع تعيٌن الطريق اٝناص أو اٞنتاع اٞنخصوص إذل اشرتاط كوف اٝنسارة على ونقوؿ: أّما التوجيو األّوؿ ففيو: أنّ 
  العامل مطلقاً حّت من غًن اٞنلتفت

______________________________ 
 .ٚح  ٔ/ كتاب اٞنضاربة ب ٚٔ: ٜٔ( الوسائل ٔ)

 .ٕٚ: ٕ( اٞنكاسب والبيع ٕ)

 ٜٖ٘، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

 (.ٔاألخبار الواردة ُب اْنار غًن الورل ُب ماؿ اليتيم ) قولو )قّدس سرّه(:

- 

 إذل ذلك، مضافاً إذل أّف صحة ىذا الشرط ١نل الكبلـ بٌن األعبلـ، بل اٞنعروؼ عدـ كوف العامل ضامناً حّت باالشرتاط.

سارة على العامل على كبل تقديري وأّما التوجيو الثاين ففيو أّواًل: ما عرفت من أّف معاملة العامل لو كانت فضولية ال تكوف اٝن
أعين  -الواردة ُب اٞنقاـ، حيث جعل فيها الوضيعة «ٔ» الصحة والفساد. وثانياً: أنّو مناٍؼ ٞنا ىو ظاىر بعض األخبار

مقاببًل للضماف وقاؿ )عليو السبلـ( عند ٢نالفة العامل للشرط أنو يكوف ضامناً، ٍّب بعد ذلك قاؿ )عليو السبلـ(  -اٝنسارة
ربح يقّسم الربح بينهما وإف خسر كانت اٝنسارة على العامل، فاّف ظاىره أّف ضماف اٝنسارة والنقصاف يكوف مقاببًل  إف

ء من ىذه التوجيهات، بل الظاىر أّف تقسيم الربح  لضماف العٌن الثابت ّنقتضى على اليد أو حديث من أتلف، فبل يتم شي
بلؼ القاعدة، كما أّف نفوذ عقد الوكيل اٞنعزوؿ قبل وصوؿ عزلو إليو أيضاً وكوف اٝنسارة على اٞنالك حكم تعّبدي على خ

 على خبلؼ القاعدة، وقد ثبت بالتعّبد.

كاف موردىا داخبًل ُب الفضورل وإاّل   -كما صرّح بو بعض  -( تقريب االستيناس هبا ظاىر فاّّنا لو قّيدت بصورة إجازة الورلٔ)
االْنار ّناؿ الغًن بدوف إذف سابق وال اجازة الحقة تقتضي صحتها بعد االجازة  فيستأنس هبا لصحة الفضورل، ألّف صحة

 بطريق أوذل.



 أّف ٗنلة من األخبار الواردة ُب االْنار ّناؿ اليتيم واردة ُب اْنار وفيو:

______________________________ 
 وغًنه. ٔح  ٔ/ كتاب اٞنضاربة ب ٘ٔ: ٜٔ( منها ما ورد ُب الوسائل ٔ)

 ٜٖٙ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

 (.ٔقولو )قّدس سرّه(: ورّنا يؤيّد اٞنطلب برواية ابن أشيم )

- 

فالربح لو واٝنسارة عليو، وإاّل فالربح لليتيم  -أي بالضماف االختياري أعين االقرتاض -الورل وأنّو إف كاف مليًا وضمن اٞناؿ
ٚنعت أبا »، وُب بعضها: «ٔ» نّو ال يبعد ٘نلها على الورل أيضاً واٝنسارة على الورل، وبعض األخبار وإف كانت مطلقة إاّلأ

عبداللهو )عليو السبلـ( يقوؿ: ليس ُب ماؿ اليتيم زكاة إاّلأف يّتجر بو، فاف اّْنر بو فالربح لليتيم، وإف وضع فعلى الذي يّتجر 
 واٞنراد بالزكاة الزكاة اٞنستحّبة ُب االّْنار. «ٕ» «بو

[ غًن الورل مطلقاً، والورل إذا دل يكن مّليًا أو دل يضمن ماؿ اليتيم واّْنر بو لنفسو   من ىذه الروايات ]أفّ وباٛنملة: اٞنستفاد 
أي سواء كاف التصرؼ من الورل لنفسو  -كاف الربح لليتيم واٝنسارة عليو فانّو تصّرؼ عدواين ولو من الورل. وعلى أي تقدير

و، أّما لو كاف ىو األجنيب فلعدـ ذكر االجازة من الورل ُب الروايات أصبًل، بل لو  كاف أجنبّيًا عّما ٥نن في  -أو من األجنيب
 كاف مورداً لبلجازة لـز أف يكوف الوضيعة كاٝنسارة على اليتيم، ودل يكن وجو لكوف الربح لو واٝنسارة على التاجر.

بلـ إجازة من ٬نلك العقد وأّما الشارع فاجازتو وتوّىم أّف الشارع ورل الكل وىو أجاز ذلك، فيو: ما ال ٫نفى، فاّف ١نّل الك
حكمو، وىو إف كاف ثابتًا فثابت قبل العقد ال بعد ٓنققو، فالظاىر أّف ذلك حكم تعّبدي ثابت ُب ماؿ اليتيم وال ربط لو 

 بالفضورل أصبًل.

  ( مضموف الرواية أّف أحداً دفع إذل العبد اٞنأذوف ُب التجارة مااًل ليشرتئ)

______________________________ 
 [.ٓٙ -ٛ٘: ٗ( ]وٞنزيد التوضيح راجع مصباح الفقاىة ٔ)

 .ٕح  ٕ/ أبواب من ْنب عليو الزكاة ب ٚٛ: ٜ( الوسائل ٕ)

 ٜٖٚ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج



قي اٞناؿ فمات فاشرتى اٞنأذوف أباه وأعتقو ودفع إليو با -بصيغة اٞنبين للمفعوؿ -بو نسمة ويعتقها و٪نّجو عنو أو ٪نج عنو
وحج عنو ٍّب تنازع موذل اٞنأذوف وموذل األب وورثة الدافع واّدعى كل منهم أنّو اشرتاه ّنالو، فقاؿ أبو جعفر )عليو السبلـ( ما 
مضمونو: إّف اٜنج ٬نضي على ما ىو عليو، وأّما اٞنملوؾ فًنّد رقًا ٞنواله، وأّي الفريقٌن أقاموا البّينة بعد ذلك على أنّو اشرتي 

 .«ٔ»  و كاف رقّاً لو، اٜنديثّنال

وتقريب االستدالؿ أو التأييد هبا: أّف الشراء لو كاف ّناؿ مالك العبد اٞنعتق كاف فاسداً ألنّو اشرتي ّناؿ مالكو، وإف كاف ّناؿ 
الشراء كاف  مالك العبد اٞنأذوف صح ولكّنو خارج عن الفضورل، وأّما إف كاف ّناؿ اٞنّيت فبل ١نالة يكوف الشراء فضولياً، ألفّ 

بعد موتو بدوف إذف الورثة، واٞنفروض أّّنم أجازوه بعد ٓنققو، فاّف مطالبتهم للعبد يكوف إجازة للشراء، وقد حكم االماـ 
)عليو السبلـ( بأّّنم إذا أقاموا البّينة على أنّو اشرتي ّناٟنم كاف رقًا ٟنم، ومعناه صحة الشراء الفضورل إذا فرض أّّنم أقاموا 

 على ذلك، ىذا. البّينة

ضعف الداللة ألّف من احملتمل أّف الورثة أيضًا كاف ٟنم ماؿ عند  -مضافًا إذل ضعف السند بابن أشيم فانّو غًن ٣ندوح - وفيو
اٞنأذوف، فيّدعوف أّف العبد اشرتى ّناٟنم، فيخرج الشراء حينئذ عن الفضولية، فتأّمل. فكوف الشراء فضوليًا مبين على أحد 

أف يكوف دفع اٞنّيت اٞناؿ إذل اٞنأذوف بعنواف الوصية، ولكن الورثة يدعوف أّف العبد دل يشرت باٞناؿ الذي عّينو اٞنيت  أمرين: إّما
لذلك وإ٧ّنا اشرتاه ّناؿ آخر من اٞنيت دل يعّينو لذلك، وإاّل فإذا أقّروا بالوصية وأّف العبد اشرتى باٞناؿ الذي عّينو اٞنيت ودل 

ث دل يكن ٟنم حق اٞنخاصمة أصبًل. وإّما أّف الورثة ينكروف الوصية ويدعوف أّف اٞنّيت إ٧ّنا دفع اٞناؿ إذل يكن زائدًا على الثل
 اٞنأذوف بعنواف الوكالة وقد

______________________________ 
 .ٔح  ٕ٘/ أبواب بيع اٜنيواف ب ٕٓٛ: ٛٔ( الوسائل ٔ)

 ٜٖٛ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

 -فروض أّف الشراء كاف بعد موتو وانتقاؿ اٞناؿ إليهم فيدعوف أّف العبد اشرتى ّناٟنم. وىذا االحتماؿبطلت ّنوت اٞنوّكل، واٞن
 ٩نري ُب الرواية، إذ دل يصرّح فيها بأّف اٞنيت أوصى بذلك، كما أّف ظاىر ٢ناصمتهم أيضاً ذلك. -أي إنكار الوصية

ينافيها حكم االماـ )عليو السبلـ( بأّف العبد يعود ملكاً ٟنم إذا  «ٔ» -كما عن اٞنًنزا  -ودعوى أّّنم كانوا يطالبوف والء العتق
أقاموا البّينة، الظاىر ُب فعلية العود إذل الرقية. وكيف كاف ّنا أّف االحتماؿ األوؿ جاٍر ال ٬نكن االعتماد على الرواية ال 

 استدالاًل وال تأييداً، ىذا.

 مضافاً إذل جرياف إشكالٌن آخرين فيها:



: أّف االماـ )عليو السبلـ( كيف حكم برجوع العبد رقًّا إذل مالكو األوؿ، أعين بفساد البيع الذي ىو مقتضى أحد٨نا
االستصحاب مع وجود أصل حاكم عليو وىو أصالة الصحة ُب العقد، وقاعدة االقرار أعين من ملك شيئًا ملك االقرار بو 

 ّناؿ اٞنيت فكيف يقّدـ عليها االستصحاب.فاّف اٞنأذوف كاف مالكاً للعقد، وىو يعرتؼ بالشراء 

من اختصاصها ّنا إذا دل يكن الشك ُب أركاف  «ٕ» واٛنواب عنو: أّف أصالة الصحة غًن جارية ُب اٞنقاـ، ال ٞنا ذكره اٞنًنزا
شك ُب أصل العقد، بل ألّّنا إ٧ّنا ْنري فيما إذا كاف ٓنقق العقد مفروغًا عنو وشك ُب صحتو وفساده، ال فيما إذا كاف ال

ٓنقق العقد خارجًا كما ُب اٞنقاـ، فاّف الشراء لو كاف ّناؿ مالك العبد اٞنعتق دل يكن ىناؾ بيع حقيقة ودل تتحّقق مبادلة بٌن 
  اٞنالٌن أصبًل، إذ ال معىن للمبادلة بٌن مارل شخص

______________________________ 
 .ٖٕ: ٕ( منية الطالب ٔ)

 .ٕٗ: ٕ( منية الطالب ٕ)

 ٜٜٖ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

 واحد، بل ىنا صورة بيع، فاألمر دائر بٌن وقوع العقد وعدـ وقوعو، فليس مورداً ألصالة الصحة.

فليست مورداً لعمـو أو إطبلؽ، وإ٧ّنا ىي مستفادة من تسادل األصحاب، فبلبّد « من ملك شيئا ملك االقرار بو»وأّما قاعدة 
وىو ما إذا كاف حٌن االقرار مالكاً، وأّما إذا دل يكن لو السلطنة حٌن االقرار فبل اعتبار باقراره من االقتصار فيها على اٞنتيّقن 

وإف كاف لو السلطنة سابقاً، ومن ىنا إذا باع أحد داره وبعد ذلك اعرتؼ بأّّنا كانت مغصوبة من عمرو مثبًل دل يسمع 
اف إقرار اٞنأذوف قبل موت الدافع لكاف مسموعًا لسلطنتو على الشراء دعواه، وىكذا لو اّدعى أنّو كاف ٤نساً، ففي اٞنقاـ إذا ك

 لو، وأّما بعد موتو فبل يعتّب إقراره لزواؿ سلطنتو ّنوتو، فاٜنكم بالفساد ٕنّسكاً باالستصحاب ال بأس بو.

ابتة، وكيف يصح حج فيبقى االشكاؿ الثاين، وىو كيف حكم االماـ )عليو السبلـ( بصحة اٜنج مع ابتنائها على امور غًن ث
من حكم بكونو رقًّا ٞنالكو األّوؿ وكيف يستحق االجرة مع أنّو ملك الورثة ظاىرًا فبل ٬نكن االستدالؿ هبا من ىذه اٛنهة 

 .«ٔ»  ولبلحتماؿ اٞنتقّدـ

وباً ودل يشرتط عن الرجل يشرتي ث»صحيحة اٜنليب  منها:  ٍّب انّو قد استدّؿ على صّحة بيع الفضورل َنملة اخرى من الروايات
على صاحبو شيئاً فكرىو ٍّب رّده على صاحبو فأىب أف يقبلو إاّلبوضيعة، قاؿ: ال يصلح لو أف يأخذ بوضيعة فاف جهل فأخذه 



اليت ىي  -وقد حكم )عليو السبلـ( ُب ىذه الرواية ببطبلف االقالة «ٕ» «فباعو بأكثر من ٖننو رّد على صاحبو األّوؿ ما زاد
  عقد السابقعبارة عن فسخ ال

______________________________ 
 [. ( ]ّناية ما أوردناه من ١ناضرات ُب الفقو اٛنعفري مع تصحيح وٓنقيقٔ)

 .ٔح  ٚٔ/ أبواب أحكاـ العقود ب ٔٚ: ٛٔ( الوسائل ٕ)

 ٓٓٗ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

االقالة والفسخ حّل العقد وإرجاع كل من فيما إذا كانت بوضيعة عن العقد السابق، ألّف معىن  -وليست معاملة مستقّلة
العوضٌن إذل مالكو األّوؿ، وفيما إذا أخذ اٞنثمن بوضيعة أو بزيادة فهو ال يكوف إرجاعًا للمالٌن إذل مالكيهما فكأنّو يصًن 

 معاملة مستقّلة اخرى.

وعليو فإذا جهل البائع بذلك فأخذه من ظاىر ُب بطبلّنا، لتعّلقو باٞنعاملة، ال الكراىة، « ال يصلح»وقولو )عليو السبلـ( 
اٞنشرتي بوضيعة فباعو بأكثر ٣نّا أخذه من اٞنشرتي، يتحقق ىناؾ بيع الفضورل وىو بيع البائع اٞناؿ الذي أخذه من اٞنشرتي، 

عليو إذ اٞنفروض أنّو دل ينتقل إليو باالقالة لفسادىا ألجل الوضيعة وقد حكم االماـ )عليو السبلـ( بصّحتو حيث قاؿ )
ومعناه أّف بيع البائع صحيح غاية األمر ٩نب عليو رّد ما زاد على الثمن إذل اٞنشرتي « رّد على صاحبو األّوؿ ما زاد»السبلـ( 

بل ىذه الرواية تدّؿ على صّحة بيع الفضورل ُب غًن ذلك اٞنورد بطريق أوذل، ألّف مورد الرواية من أردأ أ٥ناء الفضورل وىو بيعو 
 لنفسو، ىذا.

ال ٫نفى عليك أّف الرواية أجنبية عن اٞنقاـ، ألّف بيع البائع على تقدير كونو فضوليًا ٪نتاج إذل إجازة اٞنشرتي على ٗنيع و 
التقادير، باعو بأكثر ٣نّا أخذه أو بأنقص منو، كاف عاٞنًا أـ كاف جاىبًل، فبل وجو لتخصيصو بصورة اٛنهالة. مضافًا إذل أّف 

 ـ رّد ٕناـ الثمن إذل اٞنشرتي واسرتداد ما دفعو إليو أّواًل باالقالة، ال رّد خصوص اٞنقدار الزائد.البيع لو كاف فضولّياً لز 

فالصحيح أّف الرواية أجنبية عن بيع الفضورل وأّف موردىا ىو البيع اٞنقروف بإذف اٞنالك، فإّف اٞنشرتي باستقالتو قد رضي 
جًا عن الفضولية إاّلأنّا إ٧ّنا قلنا بو فيما دل يكن الرضا مّبزًا باللفظ و٥نوه وأّما باستبداؿ مالو و٥نن وإف دل نر الرضا اٞنقارف ٢نر 

معو فيخرج عن الفضولية، وُب اٞنقاـ يكوف نفس إقداـ اٞنشرتي على االقالة دااًل على الرضا باٞنبادلة باألكثر بالداللة االلتزامية 
 حيث إنّو داّؿ بالداللة اٞنطابقية

 ٔٓٗص:  ،ٔ مكاسب البيع، ج



على رضاه بأخذ البائع الثوب بالوضيعة ويدّؿ على جواز أخذه باألكثر لغًن البائع بالداللة االلتزامية وإف دل يعرفو، وىي كافية 
ُب صّحة اٞنعاملة ٞنا ذكرناه ُب ١نّلو من أّف نظر البائع ُب اٞنعاملة إذل استبداؿ مالو من دوف نظر إذل مشرٍت خاّص، فهي قائمة 

 ال باٞنتعاقدين وقد استبدؿ مالو ّناؿ آخر وّنا أنّو زائد عّما أخذه البائع من اٞنشرتي حكم )عليو السبلـ( برّده إليو، باٞنالٌن
 فهو بيع صحيح وال ربط لو بالفضورل.

الستاذ فقد أرجعو شيخنا ا« رّد على صاحبو األّوؿ»بقيت كلمة ترجع إذل عبارة اٜنديث وىي أنّو ما اٞنراد بالضمًن ُب قولو 
إذل اٞناؿ ّنعىن أنّو يرّد إذل صاحب اٞناؿ األّوؿ الذي ىو اٞنشرتي، وبذلك استظهر أّف اٞناؿ خارج عن ملك  «ٔ» )قّدس سرّه(

اٞنشرتي وقد دخل ُب ملك البائع، وإاّل فبل معىن لتوصيف اٞنشرتي باٞنالك األّوؿ، فمنو يعلم أّف للماؿ مالكاً ثانياً أيضاً، غاية 
 الرواية تدّؿ على استحباب رّد ما زاد إذل اٞنشرتي فيما إذا استقالو بوضيعة وإاّل فلو أف ال يرّده إليو ىذا.األمر أّف 

فإّف وحدة السياؽ تقتضي « ردّ »وال ٫نفى أّف إرجاع الضمًن إذل اٞناؿ خبلؼ ظاىر اٜنديث ّنبلحظة قولو )عليو السبلـ( 
يعين أّف البائع يرّد إذل صاحبو أي طرؼ معاملتو األّوؿ الذي « ردّ »يو ضمًن إذل ما يرجع إل« صاحبو»إرجاع الضمًن ُب لفظة 

 ىو اٞنشرتي األّوؿ، وعليو فبل ٬نكن استظهار أّف البائع أيضاً مالك و٪نكم بذلك على استحباب رّد ما زاد ُب االقالة، ىذا.

 إذل اٞناؿ، إذ البائع حينئذ لو رّد ال يرّد إاّلإذل مضافًا إذل أنّا لو أغمضنا النظر عّما ذكرناه أيضًا ال ٬نكن إرجاع الضمًن
  اٞنشرتي وليس ىناؾ غًن اٞنشرتي مالك آخر يرد عليو ما زاد، فبل وجو لوصف اٞنشرتي باٞنالك األّوؿ دفعاً عن رّده إذل

______________________________ 
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ليس ىناؾ مالك إاّلاٞنشرتي والبائع، والبائع ال يرّد إذل نفسو فوصف اٞنشرتي باٞنالك األّوؿ ال ٫نلو عن  غًنه. وباٛنملة
 البشاعة.

قاؿ: سألت أبا عبداللهو )عليو السبلـ( عن السمسار يشرتي باألجر فيدفع إليو »موثّقة عبدالر٘نن بن أيب عبداللهو  ومنها:
الورؽ فيشرتط عليو أّنك تأٌب ّنا تشرتي فما شئت أخذتو وما شئت تركتو، فيذىب فيشرتي اٞنتاع ٍّب يأٌب باٞنتاع فيقوؿ: خذ 

 .«ٔ» «ما رضيت ودع ما كرىت، قاؿ: ال بأس

 ثبلثة: «ٕ» واالحتماالت فيها على ما ذكره شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(



أّف اٞنالك أعطى اٞناؿ للسمسار قرضًا ومّلكو لو حّّت يشرتي أجناسًا فيختار اٞنالك منها ما يشاء ببيع آخر، إذ لو دل  األّوؿ:
، ويكوف وصف السمسار بأنّو يشرتي باألجر ألجل بياف يعطو الورؽ ٞنا كاف متمّكنًا من االشرتاء ليختار اٞنالك ما يرضى بو

أّّنم بنوعهم يشرتوف للمبّلؾ باألجر ال أنّو ُب شخص القضية كذلك ليناُب أخذه االجرة كوف الورؽ ملكًا لو بالقرض، 
 ورل.واشرتاءه األجناس لنفسو ال لغًنه، وعلى ىذا االحتماؿ فالرواية أجنبية عّما ٥نن بصدده وال ربط ٟنا بالفض

، وإ٧ّنا يعطى  ولكن يدفعو: أّف ظاىر لفظ السمسار أّف الورؽ اعطي لو بعنواف أنّو ٚنسار ال بشخصو وبذاتو كما ىو معلـو
 اٞناؿ للسمسار ألجل أف يشرتي بو اٞنتاع ٞنالكو ويأخذ األجر كما ال ٫نفى.

يو جعل اٝنيار لنفسو بأف ال يشرتي األجناس جزماً أّف الدافع قد وّكل السمسار ُب أف يشرتي ّنالو أجناساً واشرتط عل الثاين:
 بل ٩نعل فيها اٝنيار

______________________________ 
 .ٕح  ٕٓ/ أبواب أحكاـ العقود ب ٗٚ: ٛٔ( الوسائل ٔ)

 .ٖٖٙ -ٕٖٙ: ٖ( اٞنكاسب ٕ)
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ما ال صبلح فيو، وىذا ىو الغالب ُب السمسارين، لصاحب الورؽ على بائع األجناس حّّت يأخذ ما ىو صبلح لو ويدفع 
 وعليو أيضاً ٔنرج الرواية عّما ٥نن فيو.

أنّو أعطى لو اٞناؿ ودفع إليو الورؽ على ٥نو ال ٫نرجو عن الفضولية كأنّو قاؿ لو: أعلم أّنك إذا اشرتيت ّنارل شيئاً من  الثالث:
دوف إجازة ميّن إليك فيمكن أف أرّد ما أشاء وأقبل ما ىو صبلح رل، وعليو فالرواية دالّة على صّحة بيع الفضورل ال ١نالة، 

 ـ( حكم بالصّحة من غًن تفصيل بٌن احملتمبلت فيعلم صّحة الفرض األخًن أعين الفضورل أيضاً.وّنا أّف اإلماـ )عليو السبل

وال ٫نفى أّف ترؾ االستفصاؿ إ٧ّنا يكوف دليبًل على العمـو فيما إذا كاف اٞنسؤوؿ عنو مرّددًا بٌن احتماالت وأجاب اٞنسؤوؿ 
ء  علم اٞنسؤوؿ مراد السائل بقرائن حالية أو مقالية فأجابو بشيَنواب كّلي يصّح مع كّل واحد من االحتماالت، وأّما إذا 

، مضافًا إذل أّف مراد السائل على  و٥نن دل نعلم اٞنراد وترّددنا بٌن االحتماالت، فهذا كيف ٬نكن أف يكوف دليبًل على العمـو
 عن البيع الفضورل. ما يظهر من اٜنديث ويساعده الغلبة ىو االحتماؿ الثاين، وعليو فتكوف الرواية أجنبية



على صّحة بيع الفضورل أيضًا بالتعليل الوارد ُب صّحة نكاح العبد من غًن إذف  «ٔ» واستدّؿ شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
بدعوى أنّو يستفاد منو أّف كّل ما كاف راجعًا إذل غًنه تعاذل من اٞنخلوقٌن « أنّو دل يعص اللهو وإ٧ّنا عصى سّيده»سّيده من 

 تاجاً إذل إجازتو فهو صحيح إذا أجاز، وّنا أّف بيع الفضورل غًن متوّقف إاّلعلى إجازة اٞنالك فيصّح إذا أجاز.وكاف ١ن

 على أّف العّلة عاّمة فيتعّدى منها «ٕ» وقد أصّر بعضهم ومنهم شيخنا االستاذ

______________________________ 
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 إذل كّل مورد ٪نتاج إذل إجازة الغًن.

والظاىر أنّو ال شهادة ُب الرواية على صّحة الفضورل، ألنّا وإف كّنا ال ننكر العمـو وال نّدعي أّف اٞنورد يوجب التخصيص 
ات الفضولية، بل غاية األمر التعّدي إذل كّل وأّّنا ٢نتّصة بنكاح العبد، إاّلأنّو ال ٬نكننا التعّدي منها إذل ٗنيع العقود وااليقاع

عقد يكوف استناده إذل من يعتّب استناد العقد إليو متحّققًا لكن يتوّقف نفوذ عقده على إجازة شخص آخر كالعبد ُب نكاح 
بنت أخيها، نفسو والراىن ُب بيع الرىن لنفسو فإنّو ٪نتاج إذل إجازة اٞنرهتن والزوج إذا عقد على بنت اخت زوجتو أو على 

  ألنّو ٪نتاج إذل إجازة اٝنالة أو العّمة اليت ىي الزوجة، وأّما ُب غًن ذلك من اٞنوارد ٣نّا كاف العقد الواقع فاقدًا لبلستناد فبل،
كما ُب الفضورل ألّف ُب بيع الفضورل الذي يبيع ماؿ أحد أو يشرتي ألحد آخر ال يرجع العقد إليو، وليس الفضورل طرفاً 

ُب اٜنقيقة كالعبد الذي ىو طرؼ للنكاح ُب الرواية، فبل ٬نكننا التعّدي منو إذل غًنه. وبعبارة اخرى: إ٧ّنا ٬نكن للمعاملة 
 التعّدي إذل كّل مورد يشملو العمومات كأوفوا بالعقود كمورد التعليل، وُب العقود الفضولية ال يتحّقق ذلك بوجو.

 ء آخر. يكفينا ُب صّحة الفضورل وال ٥نتاج فيها إذل شي فتحّصل من ٗنيع ذلك: أّف العمومات واالطبلقات

  ما استدّؿ بو على بطبلف بيع الفضورل للمالك

 ٍبّ إّّنم استدّلوا على بطبلف الفضورل باألدلّة األربعة.

  اَلتَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَػْيَنُكْم بِاْلَباِطِل ِإاله أَفْ »  أّما الكتاب: فقد استدّلوا بقولو تعاذل

 ٘ٓٗ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج



 واالستدالؿ باآلية من وجهٌن: «ٔ» «َتُكوَف ِْنَارًَة َعْن تَػرَاضٍ 

 أحد٨نا: بداللة االستثناء على ا٥نصار حّلية األكل ُب التجارة عن تراٍض والفضورل ليس عن تراٍض.

ومو يقتضي حرمة األكل فيما إذا دل تكن عن وثانيهما: ّنفهـو الوصف اٞنستفاد من تقييد التجارة بكوّنا عن تراٍض، فإنّو ّنفه
 تراٍض.

عن الوجو األّوؿ: بأّف االستثناء منقطع، ألّف التجارة عن تراٍض غًن داخلة ُب  «ٕ» وقد أجاب شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
ستثناء اٞنّتصل فقط، ألنّا إذا اٞنستثىن منو حّّت ٔنرج منو، واالستثناء اٞننقطع ٣نّا ال يدّؿ على اٜنصر، وإ٧ّنا اّدعوا ذلك ُب اال

 ء آخر كالفرس و٥نوه. قلنا بأنّو ما جاءنا من العلماء إاّل٘نار فبل يستفاد منو أنّو دل ٩نئنا غًن اٜنمار شي

 وقلنا إّف االستثناء اٞننقطع ٣نّا ال يقبلو الذوؽ بل رّنا «ٖ»  واٛنواب عن ذلك: أنّا ذكرنا ُب ١نّلو وأشرنا إليو ُب ُنث االكراه
يعّد من األغبلط كما إذا قيل: ما رأيت أحدًا من العلماء إاّلبطيخاً، إذ ال ربط بٌن العلماء والبطيخ، فبل يصّح االستثناء إاّل 
إذا كاف اٞنستثىن داخبًل ُب اٞنستثىن منو بوجو ولو على ٥نو اٞنسا١نة كما إذا قيل: ما رأيت أحدًا من العلماء إاّلأبناءىم أو 

 اف فاالنقطاع ُب االستثناء ٪نتاج إذل مؤونة زائدة واألصل فيو ىو االّتصاؿ.خّدامهم، وكيف ك

______________________________ 
 .ٜٕ: ٗ( النساء ٔ)

 .ٖٗٙ: ٖ( اٞنكاسب ٕ)
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  ء آخر مقامو نظًن قولو تعاذل ء ويقاـ شي شيواالستثناء ُب اآلية أيضاً من قبيل اٞنّتصل دوف اٞننقطع، إذ قد ٪نذؼ من اٛنملة 
فإّف التعليل ليس مرتتّبًا على الشرط اٞنذكور فيو، ألنّو تعاذل غيّن على أي حاؿ   «ٔ» «َوَمْن َكَفَر فَِإفه اللهَو َغىِنٌّ َعْن اْلَعاَلِمٌنَ »

٥نو٨نا، وُب اٞنقاـ أيضاً كذلك فكأّف اآلية كذا: وال كفروا أـ آمنوا، وإ٧ّنا ىو تعليل ٞنا حذؼ عن اآلية وىو فبل ٓنزف وال هتتّم و 
ء من األسباب كالنهب والقمار والبيع فإّّنا باطلة إاّلإذا كاف ذلك السبب ْنارة عن تراٍض، وعليو  تأكلوا أموالكم بينكم بشي

 فاالستثناء مّتصل مفرغ.



َعْن »  و ال مفهـو للوصف كما بّيناه ُب ١نّلو، واخرى بأّف كوفٍّب إنّو )قّدس سرّه( أورد على الوجو الثاين من االستدالؿ تارًة بأنّ 
، إذ لعّلو خّب بعد خّب وكأنّو قيل ال تأكلوا ... إاّلإذا كاف السبب ْنارة وكاف السبب عن تراٍض،  «تَػرَاضٍ  وصفًا غًن معلـو

 ومن اٞنعلـو أّف السبب اٞنوجب ٜنّل األكل ُب الفضورل ناش عن تراٍض.

ٌن نظر، أّما األّوؿ فؤلنّو وإف دل يكن للوصف مفهـو إاّلأّف ذلك ال ٩نري ُب اٞنقاـ، ألنّو تعاذل ُب مقاـ التحديد وُب كبل الوجه
وال ينبغي اإلشكاؿ ُب أّف ما يؤتى بو ُب الكبلـ ُب مقاـ التحديد يدّؿ على انتفاء اٜنكم عند انتفائو نظًن قولو )عليو السبلـ( 

 وىذا ظاىر.« كّر من اٞناء»ل باٞنبلقاة ُب جواب السائل عّما ال ينفع

وأّما الثاين: فؤلنّو ُب حّد نفسو خبلؼ ظاىر اآلية، ألّف ظاىر اآلية الشريفة أّف اٛنميع كبلـ واحد مّتصل ال أنّو خّب بعد 
 خّب، وقد اعرتؼ )قّدس سرّه( بأّف غلبة وصف النكرة تؤيّد التقييد، ىذا أّواًل.

ّب بعد خّب فهل ذلك يرفع اإلشكاؿ، ألّف معىن اآلية حينئذ كما مّر أّف السبب البّد أف يكوف ْنارة وثانياً: فلو سّلمنا أنّو خ
 والبّد أف يكوف عن تراٍض فبانتفاء كّل واحد من األمرين يرتفع اٜنّلية واٞنفروض أّف الفضورل ليس عن تراٍض.

  إ٧ّنا ىو للمالكٌنفالتحقيق ُب اٛنواب: ما ذكره أخًناً من أّف اٝنطاب ُب اآلية 

______________________________ 
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فبلبّد أف يكوف ْنارهتم عن تراٍض، واالنشاء الصادر من الفضورل إ٧ّنا يصًن ْنارة اٞنالك بعد االجازة، فتكوف ْنارتو عن 
 تراٍض.

 «ال تبع ما ليس عندؾ»فهي كثًنة عمدهتا النبوّي اٞنشهور الذي رواه الفريقاف وىو قولو )صّلى اللهو عليو وآلو(  وأّما السّنة
واٞنراد ٣نّا ليس عندؾ ىو ما ال يكوف ٓنت يدؾ كناية عن اٞنلك وىو تعبًن متعارؼ، وليس اٞنراد عدـ جواز بيع اٞنلك  «ٔ»

اين، وكيف كاف فقد استدّؿ بذلك على بطبلف الفضورل بدعوى أنّو من قبيل بيع ما فيما إذا كاف بينو وبٌن اٞنالك فاصل مك
ليس عنده. والبّد أف يراد من اٞنوصوؿ األعياف الشخصية اٝنارجية وإاّل فمن البديهي عند اإلمامية جواز بيع الكّلي مطلقاً 

ُب خصوص بيعو سلفاً ألّّنم ال يرّخصوف بيع الكّلي  «ٕ» حااًل وسلفاً مع عدـ كونو مالكاً لو حٌن اٞنعاملة، وكذا عند العاّمة
 حااًل.



من أّف جواز بيع الكّلي سلفًا أو حااًل ٣نّا اتّفق عليو  «ٖ» ومنو يظهر أّف ما وقع ُب تقرير شيخنا االستاذ )قّدس سرّه(
 الفريقاف غًن خاٍؿ عن السبق ُب اللساف أو سهو القلم.

من اٞنوصوؿ ال ٬نكن االستدالؿ بو على بطبلف الفضورل أيضاً، ألّف الظاىر منو ُنسب ٍّب إنّو بعد إرادة العٌن الشخصية 
ء لنفسو مع أنّو غًن مالك لو حٌن اٞنعاملة على أف ٬نضي فيشرتيو من مالكو ويدفعو إذل من باعو منو،  صدره إرادة بيع شي

 .ىذا أّواًل  وىذا خارج عّما ٥نن بصدد تصحيحو وىو بيع الفضورل للمالك،

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٖٗٗ، ٕٓٗ: ٖمسند أ٘ند  ، كما روى نّصو ُبٕح  ٚ/ أبواب أحكاـ العقود ب ٚٗ: ٛٔروي مضمونو ُب الوسائل 

 .ٖٗٓ، ٕٓٗوما بعدىا،  ٗٙٔ: ٕ( راجع الفقو على اٞنذاىب األربعة ٕ)

 .ٕٛ: ٕ( منية الطالب ٖ)

 ٛٓٗ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

أنّا لو تنزّلنا عن ذلك وقلنا إّف اٜنديث غًن ظاىر فيما اّدعيناه فبل ١نالة يكوف ٠نمبًل، إذ ال نعلم اٞنراد منو حينئذ  وثانياً:
و٥نتمل إرادة مطلق بيع ما ىو خارج عن ملكو، كما ٥نتمل إرادة خصوص البيع لنفسو على أف ٬نضي ويشرتيو ويدفعو إذل 

 اـ.اٞنشرتي فبل ٬نكن التمّسك بو ُب اٞنق

أّف اٜنديث على تقدير ٕناميتو إ٧ّنا يقتضي بطبلف بيع الفضورل فقط وأّما إذا استند البيع إذل اٞنالك باجازتو ُنيث صّح  وثالثاً:
 أف يقاؿ فبلف باع داره فبل ١نالة ٫نرج عن كونو بيع ما ليس عنده، ألنّو بيع ٞنا ىو عنده وىو مالك لو بالفرض، ىذا كّلو.

ٜنديث لو كاف ظاىراً ُب العمـو وشامبًل لكبل االحتمالٌن ولكّنو ال يكوف مانعاً عن الفضورل، ألنّو حينئذ قابل مضافاً إذل أّف ا
للتخصيص ّنقتضى الروايات اٝناّصة اٞنتقّدمة الواردة ُب تصحيح الفضورل اليت عمدهتا صحيحة ١نّمد بن قيس ٝنصوصّيتها 

يما إذا أجاز فتكوف ٢نّصصة للحديث، ىذا ما أفاده شيخنا األنصاري )قّدس وكوّنا ناّصة على جواز بيع الفضورل للمالك ف
 سرّه( ُب اٞنقاـ.

بأّف النسبة بٌن اٜنديث والروايات اٞنتقّدمة ىي التباين ال العمـو واٝنصوص، وذلك ألّف  «ٔ» وقد أورد عليو شيخنا االستاذ
قد ّنى عن بيع ما ليس عنده سواء كاف لنفسو أـ للمالك وسواء الوجو ُب توّىم أّف اٜنديث عاـ إ٧ّنا ىو مبلحظة أّف النيب 



أجازه اٞنالك أـ دل ٩نزه، والروايات اٞنتقّدمة دّلت على أنّو إذا كاف للمالك وأجازه اٞنالك صحيح، فتكوف أخّص من اٜنديث 
 فتوجب ٔنصيصو ال ١نالة.

يع ما ليس عنده لنفسو أو للمالك مع عدـ إجازتو، ألّف ولكن األمر ليس كما افيد، وذلك ألنّا ال ٥نتمل إرادة النهي عن ب
  بطبلف ذلك ّنكاف يغين عن النهي

______________________________ 
 .ٜٕ: ٕ( منية الطالب ٔ)

 ٜٓٗ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

ويكوف بيع اٛنار  وكيف ٪نتمل اٞنسلم أف يكوف بيع البستاف الفبلين صحيحًا إذا كاف لنفسو أو للمالك ولو دل ٩نزه مالكو،
دار جاره ماضيًا مع عدـ إجازة صاحبها، فهذا ٣نّا ال ٪نتملو عاقل وال ٪نتاج إذل ّني، وعليو فالنهي وارد ُب خصوص ما إذا  
كاف البيع للمالك مع اجازتو، والفرض أّف ىذه الصورة ِنصوصها وقعت موردًا للجواز ُب الروايات اٞنتقّدمة فتكوف النسبة 

 باين ال ١نالة، ىذا.بينهما ىي الت

وال ٫نفى عليك أّف ما أفاده )قّدس سرّه( ذىوؿ عن طريقة اٛناىلٌن ومن جهة عدـ التوّجو إذل أفعاؿ الظاٞنٌن واٞنسلمٌن غًن 
 اٞنبالٌن بالدين، أفبل ينهبوف أمواؿ الناس ويبيعوّنا والناس يشرتوف منهم، وىذا ُب زماننا كثًن فكيف بزماف اٛناىلية فإّف النهب

ال تبع »والسرقة كاف شعارىم وكانوا يفتخروف بذلك بينهم، أفبل يصّح مع ذلك أف ينهاىم النيب )صّلى اللهو عليو وآلو( بقولو 
ومن الظاىر أّف ّنيو )صّلى اللهو عليو وآلو( ّنكاف من الصّحة واٞنتانة لًنتدعوا بذلك عن بيع أمواؿ الناس، « ما ليس عندؾ

 مـو وخصوص فيتقّدـ الروايات عليو ال ١نالة، ىذا.وعليو فالنسبة بينهما ع

إّف النسبة بينهما ىو العمـو من وجو، ألّف اٜنديث عاـ من جهة عدـ ٔنصيصو النهي بصورة االجازة  «ٔ»  ورّنا يقاؿ
 لتشرتيو من وعدمها، بل ّنى عن البيع مطلقًا سواء تعّقبو االجازه أـ ال، وخاّص من جهة أنّو ّنعىن ال تبع ماؿ الناس فعبًل 

مالكو بعد ذلك فتدفعو إذل اٞنشرتي، وباٛنملة أنّو ينهى عن خصوص البيع لنفسو، وأّما الروايات اٞنتقّدمة فهي عاّمة من جهة 
عدـ ٔنصيصها ِنصوص البيع لنفسو، بل قد صّرحت َنوازه سواء باعو لنفسو أو باعو ٞنالكو، ولكّنها خاّصة من جهة تقّيدىا 

 اٞنالك، ومع ذلك كيف تتقّدـ الروايات على اٜنديث، ىذا. بصورة االجازة من

 وال ٫نفى أنّو يرد على ذلك وجوه قد تنّبو اٞنستشكل لبعضها:



______________________________ 
 .ٖٕٓ: ٕ( كما ُب حاشية اٞنكاسب لبليرواين ٔ)

 ٓٔٗ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

أنّو على ىذا التقدير ٫نرج اٜنديث عّما ٥نن فيو، إذ الكبلـ ُب اٞنقاـ إ٧ّنا ىو ُب خصوص البيع للمالك ال لنفسو ألنّو  األّوؿ:
ء الكبلـ فيها إف شاء اللهو تعاذل وقد فرض أّف اٜنديث خاّص ببيع الفضورل لنفسو فبل يعارض الروايات  مسألة اخرى سيجي

للمالك مع االجازة، فعمومية اٜنديث لكّل من البيع لنفسو وللمالك ىي اٜنجر األساسي  اٞنتقّدمة اجملّوزة لبيع الفضورل
للمعارضة، وذلك ألّف مورد التعارض حينئذ ىو خصوص بيع الفضورل لنفسو مع التعّقب باالجازة، وىذه ىي اٞنسألة اآلتية 

 بعينها وال ربط ٟنا ّنا ٥نن فيو كما ال ٫نفى.

ينهما ىو العمـو من وجو ولكن قاعدة اٞنعارضة بينهما تقتضي تساقطهما والرجوع إذل العمومات، ىب أّف النسبة ب الثاين:
 وىي تقتضي الصّحة كأوفوا بالعقود وغًنه، ىذا ٕناـ الكبلـ ُب اٜنديث.

أنّو ال »و « لكال عتق إاّلفيما ٬ن»و « ال طبلؽ إاّلفيما ٬نلك»و « ال بيع إاّلفيما ٬نلك»ومنو يظهر اٛنواب عّما ورد من أنّو 
 «.٩نوز بيع ما ليس ّنلك

، وأّما إذا قرأناىا مبنّيًا للمجهوؿ فتصًن كّلها خارجة عّما ٥نن فيو وتكوف دليبًل   ىذا كّلو بناء على قرائتها بصيغة اٞنبين للمعلـو
تزّوجها بأف يطّلقها أّواًل على بطبلف بيع ما ىو غًن ٣نلوؾ كالسمك ُب البحر وكذا عتق العبد قبل اسرتقاقو وطبلؽ اٞنرأة قبل 

 ٍبّ يتزّوجها ليؤثر الطبلؽ بعد النكاح.

يعين بين العّباس  -ُب رجل اشرتى من امرأة من آؿ فبلف»صحيحة ١نّمد بن القاسم  إحداىا:  بقيت ُب اٞنقاـ ثبلث روايات
 ؿ )عليو السبلـ( قل لو ٬ننعها أشدّ بعض قطائعهم إذل أف قا -ودل يصرّح بو تقّيةً  «ٔ» على ما ُب حاشية السّيد )قّدس سرّه(

______________________________ 
 .ٜٖٔ( حاشية اٞنكاسب )اليزدي(: ٔ)

 ٔٔٗ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

وإيراد ىذه الصحيحة ُب اٞنقاـ خاٍؿ عن السداد ألّّنا قد منعت عن إقباض الثمن  «ٔ» «اٞننع فإّّنا باعت ما دل ٕنلكو
نع منو سواء صّح البيع الفضورل أـ فسد، فبل داللة للرواية على الفساد بل ىي مؤيّدة لصّحة البيع للفضورل، وىذا ٣نّا ال ما



الفضورل إذ دل يعّلل اإلماـ )عليو السبلـ( فيها اٞننع عن إقباض الثمن ببطبلف البيع بل عّللو بأّّنا باعت ما دل ٕنلكو، مع أنّو 
 لو كاف باطبًل لكاف التعليل بو أوذل وأنسب.

الضيعة ال ٩نوز ابتياعها إاّلعن مالكها أو بأمره أو رضًى »ما عن اإلماـ اٞنهدي )عّجل اللهو تعاذل فرجو الشريف(  وثانيتها:
 .«ٕ» «منو

صحيحة ١نّمد بن مسلم الوارد ُب أرٍض بفم النيل اشرتاىا رجل وأىل األرض يقولوف ىي أرضنا وأىل االستاف  وثالثتها:
 .«ٖ» يقولوف من أرضنا، فقاؿ ال تشرتىا إاّلبرضا أىلها

اَلتَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم » كةأّما الرواية الثانية فبل داللة فيها على بطبلف الفضورل، ألّف غاية ما ىناؾ أف تكوف الرواية نظًن اآلية اٞنبار 
الدالّة على اشرتاط البيع بالرضا، وقد عرفت اٛنواب عنها سابقاً وقلنا إّّنا  «ٗ» «بَػْيَنُكْم بِاْلَباِطِل ِإاله َأْف َتُكوَف ِْنَارًَة َعْن تَػرَاضٍ 

إذل اٞنالك باجازتو فبل، ألنّو حينئذ ْنارة عن  على تقدير ٕنامية داللتها إ٧ّنا ٕننع عن بيع الفضورل باالضافة إليو وأّما إذا اضيف
 تراٍض، وكذلك اٜناؿ ُب الرواية، ىذا.

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٕح  ٔ/ أبواب عقد البيع وشروطو ب ٖٖٖ: ٚٔالوسائل 

 .ٛح  ٔ/ أبواب عقد البيع وشروطو ب ٖٖٚ: ٚٔ( الوسائل ٕ)

 .ٖح  ٔوشروطو ب / أبواب عقد البيع ٖٖٗ: ٚٔ( الوسائل ٖ)

 .ٜٕ: ٗ( النساء ٗ)

 ٕٔٗ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

مضافاً إذل أّف جعل الرضا ُب الرواية مقاببًل لؤلمر يكشف عن أّف االجازة كافية ُب صّحة البيع، إذ عرفت أّف اٞنراد بالرضا ىو 
أو اٞنقارف لكاف ذكره مستدركاً، لكفاية األمر الرضا اٞنّبز ال ٠نرد الرضا النفساين، فلو اريد بالرضا ُب الرواية الرضا السابق 

 وكونو مغنياً عن ذكر الرضا ثانياً فبلبّد أف يراد بو الرضا اٞنتأّخر أعين االجازة، ىذا.

مع أنّا لو أغمضنا النظر عن ٗنيع ما ذكرناه وسّلمنا أّّنا تقتضي البطبلف فبل مانع من أف نقّيدىا بالروايات اٞنتقّدمة الدالّة 
 ة الفضورل وعدـ اعتبار الرضا اٞنقارف وكفاية اٞنتأّخر منو.على صحّ 



 وأّما الرواية الثالثة فاٛنواب عنها ىو اٛنواب عّما تقّدمها فبل نعيد.

 فتحّصل من ٗنيع ما ذكرناه: أّف بيع الفضورل صحيح وال إشكاؿ فيو، ىذا كّلو ُب السّنة.

 إاّلأّف احملّصل منو غًن حاصل قطعًا حّّت أّف الشيخ بنفسو خالفو ُب النهاية «ٔ» فقد اّدعاه الشيخ )قّدس سرّه(  وأّما اإلٗناع
اليت قيل إّّنا آخر مصّنفاتو وبىن على صّحة الفضورل، وكذا غًنه من اٞنتقّدمٌن واٞنتأّخرين، ومعو ال ٠ناؿ لدعوى اإلٗناع  «ٕ»

سو موىوف ُب اٞنقاـ بذىاب جّل األصحاب من اٞنتقّدمٌن احملّصل بوجو. وأّما اٞننقوؿ فهو مضافًا إذل عدـ حّجيتو ُب حّد نف
واٞنتأّخرين إذل صّحة البيع الفضورل ومع االطمئناف ِنطأ اٞنخّب عن اٜندس كيف يكوف حّجة وموردًا لبلعتماد، فإّف اإلٗناع 

ألنّو إذا علمنا ِنطأ اٞننقوؿ الذي ىو إخبار عن اٜندس ال يزيد على غًنه من األخبار اآلحاد اليت ىي إخبار عن اٜنّس، 
 اٞنخّب عن اٜنّس ال ٬نكننا االعتماد عليو فكيف ّنا إذا كاف اإلخبار مستنداً إذل اٜندس، وذلك ظاىر.

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٕ٘ٚكتاب البيوع اٞنسألة   ٛٙٔ: ٖاٝنبلؼ 

 .ٖ٘ٛ( النهاية: ٕ)

 ٖٔٗ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

فبيانو أّف بيع ماؿ الغًن تصّرؼ فيو عرفاً، والتصّرؼ ُب ماؿ الغًن بدوف إذنو منهي عنو، فيكوف بيع ماؿ وأّما الدليل العقلي 
الغًن بدوف إذنو منهيًا عنو، والبيع اٞننهي عنو فاسد القتضاء النهي ُب اٞنعامبلت للفساد، فينتج أّف بيع ماؿ الغًن بدوف إذنو 

 فاسد.

 :«ٔ»  وأجاب عنو الشيخ ِنمسة وجوه

منع الصغرى االوذل وأّف العقد على ماؿ الغًن متوقّفًا الجازتو غًن قاصد لرتتيب اآلثار عليو ليس تصّرفًا فيو. وىذا  األّوؿ:
 اٛنواب صحيح.

منع الكّبى االوذل، فإنّو ليس كّل تصّرؼ ُب ماؿ الغًن منهيًا عنو ٛنواز مثل االستضاءة بنور الغًن واالصطبلء بناره،  الثاين:
 رض أّف العقد على ماؿ الغًن تصّرؼ فهو من ىذا القبيل ٣نّا استقّل العقل َنوازه.فلو ف



وفيو: أّف استقبلؿ العقل َنواز مثل ىذا التصّرؼ ُنيث يكوف مثل حكمو ُنسن العدؿ وقبح الظلم ٣ننوع، نعم دعوى القطع 
ّرفات كدّؽ باب الغًن فهو من جهة قياـ السًنة َنوازه لو وجو لكّنو أّوؿ الكبلـ وما نرى من عمل عاّمة الناس ُب بعض التص

القطعية على ذلك، أو قياـ أمارة نوعية على رضا اٞنالك، ال من جهة استقبلؿ العقل َنوازه، ففي كّل مورد قاـ الدليل على 
 جوازه أو على رضا اٞنالك بو فهو، وإاّل فيكوف داخبًل ُب عمـو عدـ جواز التصرؼ ُب ماؿ الغًن.

و قد يفرض الكبلـ فيما إذا علم اإلذف ُب ىذا من اٞنقاؿ أو اٜناؿ بناًء على أّف ذلك ال ٫نرجو عن الفضورل. وىذا أنّ  الثالث:
 اٛنواب ال يناُب االستدالؿ على الفساد موجبة جزئية.

 منع داللة التحرًن والنهي على الفساد. الرابع:

______________________________ 
 .ٖٔٚ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 ٗٔٗ، ص: ٔ سب البيع، جمكا

بأّف اٜنرمة إ٧ّنا ال توجب الفساد إذا رجعت إذل السبب من حيث إنّو فعل من أفعاؿ البائع   «ٔ»  وأورد عليو احملّقق النائيين
كحرمة البيع وقت النداء، لعدـ اٞنبلزمة بٌن حرمة السبب وعدـ ترّتب اٞنسّبب، وأّما إذا تعّلقت باٞنسّبب كما ىو مبىن االيراد 

ء  افر، ألّف من شرائط صّحة العقد القدرة، والنهي عن الشياٝنامس فبل ينبغي اإلشكاؿ ُب فساده كبيع اٞنصحف من الك
 يقتضي سلب قدرة اٞنكّلف عنو شرعاً.

 ، ويرد على ما ذكره أخًنًا ُب وجو الفساد أّواًل: النقض ّنا لو كانت اٞنعاملة واجبة كما لو شرط بيع داره ُب ضمن عقد الـز
النهي يسلب القدرة عن الفعل واألمر يسلب القدرة على الرتؾ، وال  فإّف الواجبات أيضًا غًن مقدورة شرعاً، غاية األمر أفّ 

 ٬نكن االلتزاـ بفساد اٞنعامبلت الواجبة.

 وثانياً: أّف ما تكوف اٞنعامبلت مشروطة بو ىي القدرة العقلية ال الشرعية.

ّلق بعنواف اٞنعاملة وإ٧ّنا تعّلق بعنواف فالصحيح ُب تقريب وجو عدـ داللة النهي ُب اٞنقاـ على الفساد أف يقاؿ: إّف النهي دل يتع
آخر يّتحد مع اٞنعاملة وجوداً، وىو التصرؼ ُب ماؿ الغًن الصادؽ على اٞنعاملة فرضاً، وىذا النهي ال يدّؿ على الفساد وإ٧ّنا 

بيع الغرر، لكن ال ٞنا  يدّؿ على اٜنرمة التكليفية، نعم إذا كاف النهي متعّلقًا بعنواف اٞنعاملة لدّؿ على الفساد مثل النهي عن
ذكره احملّقق النائيين من استلزامو عدـ القدرة وىو يقتضي الفساد، بل من جهة ظهور النهي حينئذ ُب الفساد، فيكوف ارشادياً 



من  فإنّو إرشاد إذل مانعية التكفًن، فهذا اٛنواب الرابع« ال تكّفر ُب الصبلة»نظًن النهي اٞنتعّلق باٞنوانع ُب اٞنرّكبات مثل 
 الشيخ متٌن جّداً.

  أنّو لو دّؿ ىذا التحرًن على الفساد لدّؿ على بطبلف البيع ّنعىن عدـ اٝنامس:

______________________________ 
 .ٖٔ: ٕ( منية الطالب ٔ)

 ٘ٔٗ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

البيع بعد االجازة يكوف بيع اٞنالك، فيكوف ترّتب األثر عليو وعدـ استقبللو ُب ذلك، وال ينكره القائل بالصّحة، وحاصلو أّف 
 صحيحاً من ىذه اٛنهة ال من جهة استناده إذل العاقد.

وىذا اٛنواب وإف ارتضاه احملّقق النائيين إاّلأنّو مردود بأّف ىذا اٛنواب بعد تسليم أّف إنشاء البيع تصّرؼ منهي عنو وأّف النهي 
اً وملغى ُب نظر الشارع وغًن قابل لرتّتب األثر عليو حّّت بعد االجازة، فإّف يقتضي الفساد، وعليو فيكوف نفس االنشاء فاسد

 ٜنوؽ االجازة باالنشاء الفاسد غًن ٠ند.

ُب اٞنقاـ وملّخصو: أّف الفضورل إذا باع شيئًا معّلقًا على إجازة  «ٔ»  بقي الكبلـ فيما أفاده السّيد )قّدس سرّه( ُب حاشيتو
 لتعليق ُب البيع ىذا.اٞنالك يكوف باطبًل ألجل ا

والظاىر أنّو اشتباه منو )قّدس سرّه( ألّف التعليق على ما يتوّقف صّحة البيع عليو ٣نّا ال يوجب البطبلف نظًن قوؿ الزوج فبلنة 
 طالق إف كانت زوجيت، أو بعتك إف اشرتيت أو رضيت، وإجازة اٞنالك ُب اٞنقاـ من ىذا القبيل.

  ّنيو عنوبيع الفضورل للمالك مع سبق 

اٞنسألة الثانية: فيما إذا ّناه اٞنالك عن بيع مالو سابقًا ومع ذلك باعو الفضورل وىل ىي كسابقتها ُب الصّحة أو أّّنا باطلة 
لسبق النهي؟ اٞنشهور اٞنعروؼ أّّنا كالصورة السابقة صحيحة وال أثر لسبق اٞننع من اٞنالك بوجو، وذىب بعضهم إذل بطبلّنا 

  ما ورد من النبوي «ٕ» تقّدـ وعلى ىذا ٘نل العبّلمة )قّدس سرّه(ألجل اٞننع اٞن

______________________________ 
 .ٓٗٔ( حاشية اٞنكاسب )اليزدي(: ٔ)

 .ٛٔ، السطر ٛٛ٘: ٕ( التذكرة ٕ)



 ٙٔٗ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

أّف ذلك إ٧ّنا ىو فيما إذا نكح بعد منع مواله  وذكر «ٔ» «أ٬ّنا عبد تزّوج بغًن إذف مواله فهو عاىر»)صّلى اللهو عليو وآلو( 
وكراىتو، ولكن ال ٥نتاج إذل ىذا اٜنمل المكاف ورودىا فيما إذا تصّرؼ العبد ُب زوجتو قبل إذف السّيد، فإّف فعلو ذلك 

 يوجب كونو عاىراً كما ىو ظاىر، ىذا.

 بياف اٞنقتضي لصّحتها أعين مشوؿ العمومات واألدلّة والصحيح أف يقاؿ إّف الكبلـ ُب اٞنقاـ يقع من جهتٌن: اٛنهة االوذل ُب
اٝناّصة اجملّوزة. واٛنهة الثانية: ُب بياف اٞنانع وعدمو وىو النهي الداّؿ على الكراىة حاؿ العقد وبعده آنًا ما، بناًء على أّّنا 

 تكفي ُب ٓنّقق الرّد.

عمومات واالطبلقات للمقاـ، ألنّو ال مانع من مشوٟنا إاّلعدـ أّما الكبلـ ُب اٛنهة االوذل فملّخصو: أنّو ال ريب ُب مشوؿ ال
استناد اٞنعاملة إذل اٞنالك وباالجازة يتحّقق االستناد. وأّما األدلّة اٝناّصة اليت استدّؿ هبا الشيخ )قّدس سرّه( فرواية عروة 

يو وآلو(، وصحيحة ١نّمد بن قيس أيضاً البارقي أجنبية عن مسألتنا، ألّف بيعو دل يكن مع سبق ّني النيب )صّلى اللهو عل
موردىا عدـ إذف اٞنالك ال ّنيو، ولذا قاؿ: وليدٌب باعها ابين بغًن إذين، وعدـ االذف وإف كاف ال يناُب النهي إاّلأنّو ظاىر ُب 

أّّنا أجنبية عن صورة انتفاء النهي، ولذا ال ٬نكن االستدالؿ هبا من جهة ترؾ االستفصاؿ، وأّما روايات اٞنضاربة فقد عرفت 
 بيع الفضورل، وأّما روايات بيع ماؿ اليتيم فبل ربط ٟنا باٞنقاـ لعدـ سبق اٞننع من الورل ىناؾ.

نعم ال مانع من التمّسك ّنا دّؿ على جواز نكاح العبد بدوف إذف سّيده ألنّو دل يعص اللهو وإ٧ّنا عصى سّيده، فإذا أجاز 
  وإف جاز، فإّف عصياف السّيد يصدؽ مع ّنيو

______________________________ 
 .ٕٚٔ: ٚ( سنن البيهقي ٔ)

 ٚٔٗ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

كاف مورد الرواية ىو عدـ اإلذف، ولكن عمـو العّلة كاٍؼ ُب اٞنطلب، فإّف العّلة تعّمم كما تضّيق. وكيف كاف فالعمومات 
 وىذه الرواية كافية ُب الصّحة.

مسألة أّف الرّد مانع عن ٜنوؽ االجازة ١نّل منع ألنّو ال دليل عليو سوى استحسانات لّفقها الشيخ وأّما اٛنهة الثانية: فأصل 
ء الكبلـ فيو إف شاء اللهو تعاذل. مع أنّو لو سّلمنا حّجية اإلٗناع اٞننقوؿ فاٞنتيّقن من  )قّدس سرّه( واإلٗناع اٞننقوؿ وسيجي

 باطنية كما ُب اٞنقاـ.مورده صورة إنشاء الرّد ال ٠نّرد الكراىة ال



من حكم بعضهم بأنّو إذا حلف اٞنوّكل على نفي اإلذف ُب  -وأّما ما ذكره الشيخ تأييداً لكفاية الكراىة الباطنية ُب صدؽ الردّ 
ينفسخ  على اٞنعاملة اٝنيارية ُب زماف اٝنيار، فإنّو بانكار الوكالة «ٔ»  فقد ٘نلو احملّقق النائيين -اشرتاء الوكيل انفسخ العقد

 العقد، ألنّو ال يعتّب ُب إعماؿ اٝنيار زائداً على إظهار الكراىة لفظ ٢نصوص، ولكن الظاىر أّف ىذا اٜنمل غًن وجيو.

فنقوؿ: إّف اٜنلف على عدـ التوكيل يتصّور على وجهٌن: األّوؿ أف يريد بو رّد الشراء، فيكوف اٜنلف إنشاء للرّد وبو يبطل 
نفي الوكالة فقط حّّت ال يتنّجز الشراء ُب حّقو، وىذا ال يقتضي رّد الشراء بل يبقى معّلقًا على  العقد، والثاين أف يريد بو

إجازتو، واٞنتيّقن من مورد كبلمهم ىو األّوؿ، فيكوف خارجًا عن ١نّل الكبلـ وال يصّح للتأييد، ألّف الكبلـ ُب حصوؿ الرّد 
 هم ىو الكراىة اٞنّبزة اليت يتحّقق هبا إنشاء الرّد ببل إشكاؿ.ّنجّرد الكراىة الباطنية، واٞنتيّقن من مورد كبلم

 فاٞنتحّصل: أّف النهي السابق ال ٬ننع عن اجازة البيع بوجو.

  بيع الفضورل لنفسو

  اٞنسألة الثالثة: فيما لو باعو الفضورل لنفسو، والكبلـ ُب ذلك أيضاً يقع من

______________________________ 
 .ٕٖ: ٕالطالب ( منية ٔ)

 ٛٔٗ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

 جهتٌن: إحدا٨نا جهة اٞنقتضي. وثانيهما: جهة اٞنانع.

 وغًنىا من العمومات لو. «ٔ» «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  فمقتضى العمومات صّحة البيع ُب اٞنقاـ لشموؿ أّما اٛنهة االوذل:

االستفصاؿ ُب صحيحة ١نّمد ابن قيس، بل ظاىرىا بيع الوليدة لنفسو كما وأّما األدلّة اٝناّصة فبل مانع من التمّسك برتؾ 
 .«ٕ» استظهره شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(

وأّما األخبار الواردة ُب صّحة نكاح العبد من دوف إذف السّيد فبل وجو لبلستدالؿ هبا ُب اٞنقاـ، ألّف الفضورل وإف كاف طرفاً 
ها على إجازة الغًن مثل النكاح الصادر من العبد ُب األخبار، إاّلأّف البيع ُب اٞنقاـ للمعاملة حسب الفرض ويتوّقف صّحت

يرجع إذل غًن من ىو لو، ألنّو البّد وأف يرجع إذل اٞنالك ال إذل الفضورل الذي باعو لنفسو، وىذا ِنبلؼ النكاح ُب العبد فإنّو 
 ٬نكن التعّدي منها إذل اٞنقاـ.راجع إليو حقيقة وليس راجعاً إذل غًن من ىو لو، ومعو ال 



فقد ذكر ُب اٞننع عن صّحة البيع امور إاّلأّف عمدهتا أمراف كبل٨نا مبين على أف يكوف عنواف البيع متقّوماً  وأّما اٛنهة الثانية:
 بدخوؿ الثمن ُب كيس من خرج من كيسو اٞنثمن:

ة اٞنعاوضة، لتقّومها بدخوؿ كّل من العوضٌن ُب ملك أّف الفضورل إذا قصد بيع ماؿ الغًن لنفسو فلم يقصد حقيق أحد٨نا:
 مالك اآلخر.

أنّو على تقدير االغماض عن االيراد السابق كيف ٩نيزىا اٞنالك فإنّو إف أراد االجازة على ٥نو أوقعو الفضورل بأف  ثانيهما:
  يكوف البيع راجعاً إذل الفضورل

______________________________ 
 .ٔ: ٘( اٞنائدة ٔ)

 .ٖٙٚ: ٖ( اٞنكاسب ٕ)

 ٜٔٗ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

فهذا أمر ال يقبل االجازة لعدـ صّحة بيع ماؿ الغًن لنفسو، إذ ال معىن للمبادلة حينئذ ألنّو دل ٫نرج اٞنثمن من كيسو ليدخل 
 الثمن فيو.

لفضورل ليجيزه اٞنالك مثبًل، فإنّو إ٧ّنا أنشأ وإف أراد االجازة على أف يكوف البيع راجعًا إليو ال إذل الفضورل فهذا ٣نّا دل ينشئو ا
 البيع لنفسو ال للمالك كما ىو ظاىر ىذا.

أّما اٛنواب عن اإلشكاؿ األّوؿ: فهو أّف البيع عبارة عن تبديل ماؿ ّناؿ ُب جهة االضافة، وليس إمضاء الشارع لذلك 
سو ال يقصد إمضاء الشارع فذلك ال يضّر بقصد حقيقة مأخوذاً ُب حقيقتو. وعليو فإف اريد باإلشكاؿ أّف الغاصب البائع لنف

كما   -البيع، ٞنا عرفت من خروج إمضاء الشارع عن حقيقتو، وإف اريد بو عدـ قصد التبديل اٞنذكور فهو ٣ننوع، ألّف الغاصب
د ىذا البناء يقصد يبين على أنّو مالك للمبيع وأّف اٞنبيع مضاؼ إليو باالضافة اٞنلكية، وبع -«ٔ» ذكر الشيخ )قّدس سرّه(

التبديل ُب ىذه االضافة الذي ىو حقيقة البيع، وإف كاف ىذا البناء لغواً ال ٩نعلو مالكاً ُب نظر الشارع، فبل يرد عليو ما أورده 
من أنّو كيف تكوف اٞنعاوضة اٞنبنية على أمر غًن حقيقي حقيقية وىل يزيد الفرع على األصل، ٞنا عرفت من أّف  «ٕ»  بعضهم

 ع ىو التبديل ُب االضافة، والغاصب بعد بنائو على أنّو طرؼ االضافة يقصد التبديل اٞنذكور حقيقة.البي

ٍّب إّف ىذا اإلشكاؿ ٫نتّص بالغاصب العادل باٜناؿ، وأّما إذا فرضناه جاىبًل أو فرضنا الفضورل ناسيًا ومشتبهًا ؤنّيل أنّو ملك 
 للمعاملة حقيقة وليس ذلك ٠نرد صورة البيع كما ىو ظاىر. لنفسو وباعو فبل ٩نري اإلشكاؿ ألّّنم قاصدوف



______________________________ 
(ٔ) 

 .ٖٛٚ: ٖاٞنكاسب 

 .ٜٖٕ: ٕ( ىو احملّقق االيرواين ُب حاشيتو على اٞنكاسب ٕ)

 ٕٓٗ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

من الفضوليٌن، إذ ال مانع من قصد  وكيف كاف، فهذا اإلشكاؿ أخّص من اٞنّدعى الختصاصو بالغاصب العادل دوف غًنه
االنشاء حقيقة ُب مثل الغاصب الناسي أو اٞنعتقد أنّو ماؿ لنفسو فباعو ٍبّ انكشف أنّو ملك للغًن كما ُب البيوع الفاسدة اليت 

 ال يعلم بفسادىا. مضافاً إذل أنّو مردود ّنا عرفت.

البيع اٞننشأ من الغاصب بعد ما كانت حقيقتو ٠نّرد التبديل ُب جهة  وأّما اٛنواب عن اإلشكاؿ الثاين: فيعلم ٣نّا ذكرناه، فإفّ 
ء آخر، نعم الغاصب باٍف على مالكية اٞنثمن وقاصد لتمّلك الثمن ولكن  االضافة تكوف االجازة متعّلقة بنفس اٞننشأ ال بشي
 ىذا البناء بعد خروجو عن حقيقة البيع غًن قادح.

 ٩نري فيما إذا كاف الفضورل ىو اٞنشرتي، ألنّو وإف أضاؼ اٞنلكية إذل نفسو حيث قاؿ وىذا الذي ذكرناه ُب البائع الفضورل
ٕنّلكت بكذا أو ملكت أو قبلت، إاّلأّف التمّلك ٞنّا كاف ُب مقابل العوض ودل يكن ٕنّلكًا مطلقًا ألنّو يصًن ىبة حينئذ 

وض كذا، كاف التمّلك والقبوؿ من اٞنشرتي قبواًل ومفروض البحث أنّو معاملة وبيع حقيقي فلذا يقوؿ ٕنّلكت بكذا أي بع
ألصل اٞنبادلة الصادرة عن اٞنوجب واٞنالك إ٧ّنا ٩نيز ذلك يعين يرضى بأصل القبوؿ، وأّما إضافة التمّلك والقبوؿ إذل نفسو 

 ال ١نالة. فقد عرفت أّّنا خارجة عن حقيقة اٞنعاوضة وأمر زائد عليها، وّنا أّّنا غًن مطابقة للواقع فيقع لغواً 

وباٛنملة: أّف اٞنناط إ٧ّنا ىو اٞنعىن دوف اللفظ، واٞنفروض أّف اٞنشرتي قد قصد القبوؿ ُب مقابل العوض، وىذا قبوؿ ألصل 
اٞنبادلة فتتعّلق بو االجازة فتقع الزيادات لغواً، وكيف كاف فاٛنواب ُب اٞنشرتي الفضورل ىو اٛنواب ُب الفضورل البائع بعينو، 

  ُب اٞنقاـ «ٔ»  ؿ لتطويل الكبلـ كما أطالو شيخنا األنصاريومعو ال ٠نا

______________________________ 
 .ٜٖٚ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 ٕٔٗ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج



واستشكل ُب اٞنشرتي الفضورل بأنّو أنشأ ٕنّلك اٞنبيع لنفسو ّناؿ الغًن، فبل مورد الجازة اٞنالك على وجو ينتقل اٞنبيع إليو، 
فبلبّد من التزاـ كوف االجازة نقبًل مستأنفًا غًن ما أنشأ الفضورل الغاصب، ٍّب أجاب عن ذلك بأّف اٞنشرتي وإف أنشأ ٕنّلك 

ء من حيثية  اٞنبيع باٞناؿ إاّلأنّو ال على ٥نو االطبلؽ بل مقّيداً بأنّو مالك للثمن وقد قبلو ّنا أنّو مالك، وحيث إّف الثابت للشي
نفس تلك اٜنيثية فاٞنسند إليو التمّلك ُب اٜنقيقة ىو اٞنالك دوف غًنه، واالجازة إ٧ّنا تتعّلق بذلك القبوؿ، تقييدية ثابت ل

 وذلك ألّف اٛنواب ُب اٞنشرتي الفضورل ىو اٛنواب ُب البائع الفضورل وال خصوصية ُب اٞنشرتي بوجو.

اٞنشرتي دل ينشئ ُب اٞنقاـ أمرين أحد٨نا ٕنّلك كّلي اٞنالك  مضافًا إذل أنّو ال ٬نكن اٞنساعدة على ما أفاده ُب اٛنواب، ألفّ 
وثانيهما إضافتو إذل نفسو حّّت يقاؿ إّف االضافة ملغاة واالجازة تتعّلق بتمّلك اٞنالك مثبًل، وإ٧ّنا أنشأ ٕنّلكًا خاّصًا وٕنّلك 

الجازة. وباٛنملة فبل ١نيص عّما ذكرناه ُب حّصة خاّصة وىو ٕنّلك نفسو، فبل يبقى حينئذ ٞنا أفاده ٠ناؿ، وكيف تتعّلق بو ا
 مقاـ اٛنواب، ىذا كّلو ُب اٞنشرتي الفضورل.

 ولنرجع إذل ما كّنا فيو من كيفية تعّلق االجازة ببيع الفضورل لنفسو وقد عرفت اٛنواب فيو ّنا ال مزيد عليو.

يع الفضورل لنفسو ّنا ملّخصو: أّف االجازة ُب عن اإلشكاؿ ُب تعّلق االجازة بب «ٔ» وقد أجاب احملّقق القّمي )قّدس سرّه(
 الفضورل ّنعىن تبديل رضى الغاصب وبيعو لنفسو برضى اٞنالك ووقوع البيع عنو، وباٛنملة إنّو عقد جديد.

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٜٖٔ: ٕجامع الشتات 

 ٕٕٗ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

ّننزلة اال٩ناب اٞنتأّخر عن القبوؿ فإذا صدرت من اٞنالك وانضّمت إذل قبوؿ اٞنشرتي فبل أنّو إف أراد بذلك أّف االجازة  وفيو:
١نالة تتّم اٞنعاملة فتصًن بيعًا صحيحاً، فهو ٣نّا ال ٬نكن اٞنساعدة عليو بوجو، إذ بعد الفراغ عن صّحة تقدًن القبوؿ على 

٩ناب البائع الفضورل حسب الفرض ال على إ٩ناب اٞنالك اٞنتأّخر اال٩ناب وتسليم ذلك ُب ١نّلو، أّف القبوؿ إ٧ّنا تعّلق على إ
عنو، فما تعّلق عليو القبوؿ ليس با٩ناب واال٩ناب دل يتعّلق عليو القبوؿ، فإف ألغى اٝنصوصية ُب البائع الفضورل وقاؿ القبوؿ 

ـ باٞنبادلة واٝنصوصيات امور زائدة عليها، إ٧ّنا تعّلق بأصل اٞنبادلة فهو يرجع إذل ما ذكرناه ُب اٛنواب من أّف اٞنعاملة تتقوّ 
اب وألجل عدـ مطابقتها للواقع ال ١نالة تقع لغواً، فبل ٪نتاج إذل االطالة هبذا اٞننواؿ، وإف أراد أّف االجازة اٞنتأّخرة ّننزلة اال٩ن

يع من قبل نفسو ويقبلو والية والقبوؿ كليهما لوالية اٞنالك على اٞنشرتي أو وكالتو عنو ُب خصوص القبوؿ، ولو أف يوجب الب
 أو وكالة عن اٞنشرتي، فهو أمر غًن موافق للعقل والشرع وال دليل على والية اٞنالك على اٞنشرتي أو وكالتو بوجو.



من أّف االجازة موجبة لصًنورة الثمن ملكًا للفضورل فهو ٬نكن أف يقّرر  «ٔ» وأّما ما أجاب بو كاشف الغطاء )قّدس سرّه(
 على وجهٌن:

أف يقاؿ إنّو ال دليل على اشرتاط كوف اٞنثمن ملكًا للبائع ُب انتقاؿ الثمن إليو، بل يكفي أف يكوف مأذونًا ُب بيع  أحد٨نا:
 ملك اآلخر لنفسو، فإذا كاف االذف كافياً ُب انتقاؿ الثمن إليو فاالجازة أيضاً مثلو.

البائع قبل اٞنعاملة، وبعد صًنورتو مالكًا للمبيع فقد باعو من أّف االجازة من اٞنالك تتضّمن انتقاؿ اٞنثمن إذل  وثانيهما:
 اٞنشرتي فبل ١نالة ٬نلك الثمن ىذا.

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٓٙشرح القواعد )٢نطوط(: 

 ٖٕٗ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

 .«ٔ» األنصاري )قّدس سرّه(والظاىر أّف شيئاً من الوجهٌن ال يتّم وال ٬نكن االعتماد عليو كما أفاده شيخنا 

فلما ذكرناه ُب ١نّلو من أّف مقتضى اٞنبادلة عرفًا أف يكوف الثمن قائمًا مقاـ اٞنثمن ُب كونو ملكًا للبائع،  أّما الوجو األّوؿ:
للبائع  واٞنثمن ُب مقاـ الثمن ُب كونو ملكًا للمشرتي، وإاّل فبل معىن للمبادلة، بل يكوف البيع ىبتاف واٞنشرتي يهب مالو

والبائع للمشرتي، فاشرتاط كوف اٞنثمن ملكًا للبائع ُب دخوؿ الثمن ُب ملكو ٣نّا ال غبار عليو وإاّل فتخرج عن ١نّل الكبلـ 
 ويصًن ىبة، والكبلـ ُب البيع واٞنبادلة.

فؤلّف ٕنّلك البائع للمثمن قبل اٞنعاملة يتوقف على مّبَز وىو االعتبار النفساين وعلى مّبز لو خارجاً،  وأّما الوجو الثاين:
واٞنفروض أّف البائع إ٧ّنا أنشأ اال٩ناب بالبناء على أنّو مالك كما ُب الغاصب مثبًل، ومن اٞنعلـو أّف البناء ليس من أحد 

رجًا فكيف صار مالكًا للمبيع حينئذ، بل لو أذف لو ُب ذلك سابقًا كما إذا قاؿ: ء خا اٞنمّلكات، ودل يّبز ٕنّلكو للماؿ بشي
ٕنّلك ّنارل لنفسك ولكّنو دل يّبز ٕنليكو لو خارجاً وإ٧ّنا بىن على كونو مالكاً واعتقد بذلك ُب نفسو، ال يصًن مالكاً لو أيضاً، 

 ه(.فكيف باالجازة اٞنتأّخرة كما أفاده شيخنا األنصاري )قّدس سرّ 

 وتوضيح ما ذكرناه: أّف ٕنّلك الغاصب الفضورل للماؿ قبل اٞنعاملة يتصّور على وجهٌن:



أحد٨نا: أف يكوف بانياً على ٕنّلك اٞنبيع فيبيعو لنفسو ٍّب ٩نيزه اٞنالك. وُب ىذه الصورة يرد إشكاؿ الشيخ )قّدس سرّه( من أّف 
 تمّلك، كما أّف اإلذف كذلك.إجازة البناء على التمّلك ال توجب تأثًن البناء ُب ال

 مضافاً إذل إنشاء« بعت»ثانيهما: أف يقصد إنشاء ٕنّلك اٞنبيع فضولة بقولو 

______________________________ 
 .ٖٗٛ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 ٕٗٗ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

وثانيهما البيع لنفسو مرتتّباً على ذلك. إنشاء أمرين مرتتّبٌن: أحد٨نا ٕنّلك اٞنبيع فضولة « بعت»البيع لنفسو، بأف يقصد بقولو 
وُب ىذه الصورة يصّح البيع للبائع باجازة اٞنالك للتمّلك الفضورل ببل حاجة إذل إجازة البيع، ألنّو بإجازة التمّلك يصًن البائع 

رة فأورد ذلك مالكًا فيكوف البيع بيع ماؿ نفسو ال ماؿ الغًن، وىكذا اٜناؿ ُب االذف، وكأّف الشيخ غفل عن ىذه الصو 
 اإلشكاؿ.

 بقي ُب اٞنقاـ إشكاؿ آخر

وىو ٢نتّص ّنا إذا كاف األصيل عاٞنًا باٜناؿ وأّف طرفو فضورل يبيع لنفسو ومع ذلك اشرتاه منو ودفع إليو الثمن، فقد حكم 
لك الثمن ّنجرد األصحاب بأّف اٞنالك لو رّد البيع فليس للمشرتي الرجوع على البائع بالثمن، وىذاكاشف عن أّف الغاصب م

تسليط األصيل إيّاه، فبل يبقى مورد للحوؽ االجازة، فلو أجاز وصّح يكوف بيعًا ببل ٖنن، وىو مناٍؼ ٜنقيقة البيع فبلبّد وأف 
 يكوف باطبًل.

 بثبلثة وجوه: «ٔ» وقد أجاب عنو الشيخ )قّدس سرّه(

 أنّا ال نسّلم ما حكم بو األصحاب من أنّو ليس للمشرتي اسرتداد الثمن مع رّد اٞنالك. األّوؿ:

أنّو دل يسّلط البائع على مالو بوجو االطبلؽ، سواء أجازه اٞنالك أـ رّده، وإ٧ّنا سّلطو عليو على تقدير رّد اٞنالك، وأّما  الثاين:
 يع، وعليو إذا أجازه اٞنالك يتمّلك الثمن ال ١نالة.ُب صورة االجازة فإ٧ّنا أعطاه للمالك ُب مقابل اٞنب

أّف اإلشكاؿ بعد اإلغماض عن اٛنوابٌن اٞنتقّدمٌن إ٧ّنا يتّم بناًء على القوؿ بالنقل، وأّما على الكشف فبل، ألّّنا  الثالث:
  تكشف حينئذ عن أّف الثمن ملك للمالك



______________________________ 
 .ٖٛٛ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 ٕ٘ٗ، ص: ٔ كاسب البيع، جم

 من أّوؿ األمر فيكوف تسليطو أي اٞنشرتي للبائع على ملك اٞنالك لغواً.

نقوؿ: اٛنواباف األّوالف صحيحاف، وأّما الثالث فهو مبين على القوؿ بالكشف ّنعىن عدـ تأثًن االجازة أصبًل، وىو ال ٬نكن 
وىو الكشف اٜنكمي أو اشرتاط االجازة بنحو الشرط اٞنتأّخر  -االلتزاـ بوااللتزاـ بو، وأّما على الكشف باٞنعىن الذي ٬نكن 

فبل يصّح اٛنواب، ألنّو حينئذ ال ينتقل اٞناؿ إذل اجمليز قبل االجازة، فيكوف تسليط اٞنشرتي  -أو اشرتاط وصف التعّقب
 األصيل للغاصب على الثمن تسليطاً على مالو ال ماؿ الغًن.

ا يرد بناًء على جواز البيع من طرؼ األصيل. إذ بناًء على لزومو ليس لؤلصيل ٕنليك الثمن بالتسليط ٍّب إّف ىذا اإلشكاؿ إ٧نّ 
 أو بغًنه.

ٍّب إّف صّحة بيع الفضورل لنفسو تارًة يراد هبا وقوع البيع للمالك إذا أجاز وتارًة وقوعو للفضورل بعد ما ملك، والكبلـ ىنا إ٧ّنا 
 ىو ُب األّوؿ دوف الثاين.

فرأى اإلٗناع على البطبلف ُب كلمات العبّلمة وحسب أّف ذلك ُب القسم األّوؿ  «ٔ»  د اشتبو األمر على صاحب الرياضوق
فاّدعى أّف بيع الفضورل لنفسو باطل باإلٗناع والنصوص، غافبًل عن أّف ذلك إ٧ّنا ىو ُب الصّحة باٞنعىن الثاين لذىاب اٞنشهور 

 إذل صّحتها للمالك مع االجازة، ىذا كّلو ُب بيع الفضورل لنفسو.

  ف الفضورل ُب بيع الكّليجريا

ولنرجع إذل أحكاـ بيع الفضورل ونقوؿ: إّف بيع الفضورل ال ٫نتّص باألعياف الشخصية و٩نري ُب بيع الكّلي ُب الذّمة كما إذا 
 باع أحد عشرة أمناف من اٜننطة ُب ذّمة زيد بكذا مقداراً من الثمن أو اشرتى شيئاً بعشرة دراىم ُب ذّمة زيد وىكذا.

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٕٕٔ: ٛرياض اٞنسائل 

 ٕٙٗ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج



وبيع الفضورل ُب الذّمة يتصّور على ثبلثة أقساـ: ألنّو تارًة يضيف الذّمة إذل الغًن صراحًة ويقوؿ بعتك عشرة أمناف من اٜننطة 
الذّمة إليو كما إذا قاؿ من قبل فبلف بعتك عشرة أمناف من  ُب ذّمة فبلف بكذا، واخرى يسند البيع إذل الغًن الظاىر ُب إضافة

اٜننطة بكذا فبل يضيف الذّمة إليو إاّلعلى ٥نو الظهور، وثالثة ال يضيف شيئًا من البيع أو الذّمة إذل الغًن ُب اٞنعاملة وإ٧ّنا 
 يقصد ذلك وينوي كونو ُب ذّمة فبلف.

العقد لو، وإف رّد فبل يقع العقد لو ولكن ىل يقع للفضورل أو ال، اختار  وُب ىذا القسم األخًن إف أجاز صاحب الذّمة وقع
الشيخ البطبلف واقعًا وعدـ وقوعو للفضورل أيضاً، ولكن لو دل يصّدقو الطرؼ اآلخر ُب الفضولية وحلف على عدـ علمو 

 واقعاً ونسب إذل ٗناعة. وقوعو للفضورل «ٔ» بالفضولية حكم بوقوع العقد للفضورل ُنسب الظاىر. واختار العبّلمة

نقوؿ: أّما ُنسب اٜنكم الواقعي فاٜنّق ىو البطبلف كما اختاره الشيخ )قّدس سرّه(، ألّف مالية الكّلي إ٧ّنا ىي ُنسب إضافتو 
 إذل الذمم، فالكّلي اٞنضاؼ إذل ذّمة غًن الكّلي اٞنضاؼ إذل ذّمة شخص آخر، وعليو فإذا وقع أحد٨نا متعّلقاً للعقد فبل معىن

 لصّحة العقد بالنسبة إذل اآلخر.

وأّما ُنسب الظاىر ُب فرض الرتافع فاٞنّدعي للفضولية ىو اٞنّدعي ٞنخالفة قولو لظاىر العقد وألصالة الصّحة، والطرؼ اآلخر 
حلف اٞننكر، منكر ٞنوافقة قولو ألصالة الصّحة، وحيث إّف القصد أمر قليب ال ٬نكن للمّدعي إقامة البّينة عليو تصل النوبة إذل 

والبّد للمنكر أف ٪نلف على عدـ قصد طرفو الفضولية ال على عدـ العلم، ألّف عدـ علمو ال يناُب قصد طرفو الفضولية، 
 وحيث إنّو ال ٬نكن للمنكر

______________________________ 
 .ٕٚٗ: ٔ( راجع قواعد األحكاـ ٔ)

 ٕٚٗ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

الفضولية لكونو أمراً قلبيًا فبل ١نالة يرّد اٜنلف إذل اٞنّدعي، فيحلف و٪نكم ببطبلف العقد ظاىراً. اٜنلف على عدـ قصد طرفو 
 فاّتضح أّف اٜنّق ىو البطبلف واقعاً وظاىراً.

ٍّب تعّرض الشيخ )قّدس سرّه( ٞنسألة اخرى وىي ما لو ٗنع العاقد بٌن اٞنتنافيٌن بأف أضاؼ البيع إذل غًنه والكّلي إذل ذّمة 
نفسو بأف قاؿ: اشرتيت ىذا لفبلف بدرىم ُب ذّميت، أو أضاؼ البيع إذل نفسو والكّلي إذل غًنه بأف قاؿ: اشرتيت ىذا لنفسي 
بدرىم ُب ذّمة فبلف، ٍّب نقل كبلمًا عن العبّلمة )قّدس سرّه( ُب التذكرة ٪نتمل أف يراد بو الصورة السابقة أعين قصد وقوع 

و بالنّية وىذا ما يساعد عليو صدر عبارتو، و٪نتمل أف يراد بو صورة التناُب وىذا ما يظهر من ذيل الكّلي ُب ذّمة الغًن وتعيين
عبارتو، وكيف كاف فقد ُنسب إذل اٞنشهور أّف الغًن إذا رّد اٞنعاملة تقع عن الفضورل، و٬نكن ٘نلو ُنيث ينطبق على القواعد 



ماؿ غًنه فيكوف الشراء للغًن وإّما من مالو فيكوف الشراء لنفسو ولكن  على ما إذا اشرتى بالكّلي والتـز ىو بأدائو إّما من
اٞنلتـز باألداء ىو اٞنباشر ال الغًن، وينحّل ىذا الشراء إذل شرائٌن طوليٌن فيشرتي للغًن فإف أجاز وقع لو وإاّل فيشرتي لنفسو، 

عليو واقعاً، وألّف الدليل على مبطلية التعليق ىو وىذا التعليق ال يوجب البطبلف، ألنّو تعليق على ما تتوّقف صّحة العقد 
اإلٗناع، واٞنتيّقن منو غًن ىذا اٞنورد أي إنشاء بيعٌن طوليٌن فتشملو أدلّة صّحة البيع والعقود، وعليو فإذا أجاز الغًن وقع 

 العقد لو وإاّل وقع للمباشر.

 لتطبيقو على القاعدة بوجهٌن: «ٔ»  وقد تصّدى احملّقق النائيين

  أف يكوف مراد العاقد وقوع اٞنعاملة لنفسو مع كوف اٞناؿ ُب ذّمتو أحد٨نا:

______________________________ 
 .ٚٗ: ٕ( منية الطالب ٔ)
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ف البيع لو ويكوف قصده للغًن من باب بيع التولية لو، وتكوف إجازة الغًن من قبيل القبوؿ وحينئذ فإف أجاز الغًن التولية يكو 
 وإاّل يكوف للعاقد.

وفيو: أّف ىذا خبلؼ الفرض، ألّف اٞنفروض أنّو لو أجاز ينتقل اٞناؿ من مالكو إليو ال من ملك العاقد، وعلى التولية ينتقل 
 اٞناؿ من ملك اٞنالك إذل العاقد ومن ملك العاقد إذل ملك اجمليز، ىذا أّواًل.

 شراء الفضورل متاعاً بثمن ُب ذّمتو فيبيع ذلك اٞنتاع تولية للغًن وأّما إذا باع الفضورل شيئاً ُب وثانياً: أّف ذلك لو ًّب فإ٧ّنا يتّم ُب
ء تولية للغًن ألنّو باع ماؿ نفسو للمشرتي وجعل ٖننو للغًن ودل يبع شيئًا للغًن حّّت  ذّمتو بثمن للغًن فبل معىن لبيع ذلك الشي
 عاملة الفضولية سواء كاف ُب البيع أو االشرتاء.يصّح باجازتو، مع أّف كبلمهم ُب مطلق اٞن

وثالثاً: أّف الفضورل رّنا ٬نوت قبل إجازة الغًن، فلو كانت االجازة قبواًل لبيع التولية فبل ١نالة يبطل البيع ٝنروج اٞنوجب عن 
 أىلية العقد قبل ٓنّقق القبوؿ مع أّّنم يلتزموف بالصّحة ُب ىذا الفرض.

أف يكوف مراده وقوع البيع للغًن وقصد إضافة الكّلي إذل ذّمة الغًن، لكّنو ضمن ذّمة الغًن بناًء على أف ال يكوف  وثانيهما:
 ، فيكوف كّل منهما ضامناً بنحو الطولية.«ٔ» الضماف موجباً النتقاؿ اٞناؿ إذل ذّمة الضامن كما عليو العاّمة



عىن لوقوع العقد للضامن وكونو ملزماً باألداء. وثانياً: أنّو لو أجاز الغًن العقد ودل يؤد وفيو أّواًل: أنّو لو دل ٩نز الغًن العقد فبل م
 اٞناؿ يلـز أف يكوف الضامن ملزماً بأدائو.

  بقي الكبلـ ُب حكم التناُب بٌن االضافتٌن فيما إذا أجاز الغًن، وقد ذىب

______________________________ 
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 إذل صّحة اٞنعاملة ووقوعها عن العاقد الفضورل وال أثر إلجازة الغًن، وبىن توضيح ذلك على مقّدمتٌن: «ٔ» شيخنا االستاذ

قرينة على صرفو للغًن، وىذا نظًن أّف مقتضى إطبلؽ العقد واٞنعاملة الصادرة من شخص أّف العقد لو ما دل ينصب  إحدا٨نا:
أّف ظاىر إطبلؽ صيغة األمر يقتضي النفسية والعينية،  «ٕ» الواجب النفسي والغًني والعيين والكفائي حيث ذكرنا ُب األوامر

اً وكوف الوجوب غًنيًا أو كفائيًا ٪نتاج إذل مؤونة زائدة وقرينة تدّؿ على أّف الوجوب غًني أو كفائي، وإطبلؽ العقد أيض
 يقتضي وقوعو للعاقد حّّت ينصب قرينة على أنّو للغًن.

أّف اٞنعاملة إ٧ّنا تتقّوـ باٞنبادلة بٌن اٞنالٌن، وغًنىا من القيود واالضافات خارجة عن حقيقتها، ففي صورة التعارض  وثانيتهما:
تقع لغوًا ال ١نالة، وعلى ىاتٌن اٞنقّدمتٌن بىن أّف االضافة إذل الذّمة واالضافة إذل الغًن ُب البيع وإف كانت كّل واحدة منهما 

 العاقد ُب الصورة االوذل وللغًن ُب الثانية إاّل أّّنما لتعارضهما تسقطاف، فيبقى ُب البٌن أصل اٞنبادلة قرينة على صرؼ البيع إذل
بٌن اٞنالٌن، وقد عرفت أّف إطبلؽ العقد يقتضي وقوعو للعاقد واٞنباشر، وبذلك ٥نكم على أف البيع وقع للعاقد فقط سواء 

 أجاز الغًن أـ رّده، ىذا.

اده وإف كاف ُنسب الكّبى ٣نّا ال إشكاؿ فيو، وأّف الظاىر يقتضي وقوع البيع للعاقد، إاّلأّف تطبيق ذلك وال ٫نفى أّف ما أف
على اٞنقاـ غًن صحيح، وذلك ألّف إضافة البيع للغًن ُب الكبلـ إف كاف قرينة على عدـ إرادة اٞنبادلة حقيقة، إذ ال معىن ُب 

  ملكو اٞنثمن، فبل كبلـ ُب بطبلفاٞنبادلة لدخوؿ الثمن ُب ملك غًن من خرج عن 

______________________________ 
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سابقًا فبل إشكاؿ ُب وقوع البيع اٞنبادلة حينئذ، وإف كاف التناُب بٌن االضافتٌن قرينة على إنشاء بيعٌن طوليٌن كما صّورناه 
 للغًن إذا أجاز وإذا رّد يقع البيع للعاقد.

وأّما إذا دل يكن قرينة على أحد األمرين بل أنشأ معاملة واحدة قاصداً ٜنقيقتها ولو العتقاده صّحة ىكذا معاملة، فحينئذ ّنا 
لذلك الشخص الذي اضيف إليو الكّلي ُب اٞنبادلة، فإف أّف الكّلي البّد أف يضاؼ إذل شخص معٌّن ُب اٞنعاملة فتقع اٞنعاملة 

 اشرتى ّنا ُب ذّمتو للغًن فاٞنعاملة تقع للمشرتي ال ١نالة، كما أّف اٞنشرتي إذا اشرتى لنفسو ّنا ُب ذّمة الغًن تقع اٞنعاملة للغًن
 ويكوف فضولياً ١نتاجاً إذل إجازة الغًن ال ١نالة.

دل يكن شرطًا ُب صّحة اٞنعاملة إاّلأّف اٞنثمن إ٧ّنا يدخل ُب ملك من خرج من ملكو الثمن،  وباٛنملة: أّف تعيٌن اٞنالكٌن وإف
وكذا اٜناؿ ُب العكس، كما أّف األمر كذلك ُب بيع األعياف الشخصية فإنّو إذا اشرتى شيئًا ّناؿ معٌّن فبل ١نالة ينتقل اٞنبيع 

 ملك شخص آخر كما ىو ظاىر. إذل ملك من خرج عن ملكو اٞناؿ، وال يعقل أف ينتقل إذل

فاٞنتحّصل: أّف البيع سواء كاف ُب األعياف الشخصية أو الكّليات إ٧ّنا يقع ٞنن خرج عن ملكو الثمن فيدخل اٞنبيع ُب ملكو، 
 وىذا ظاىر جّداً.

  الكبلـ ُب جرياف الفضورل ُب اٞنعاطاة وعدمو

التفصيل بٌن القوؿ بأّف اٞنعاطاة تفيد االباحة فبل ٩نري والقوؿ بأّّنا اختلفوا ُب جرياف الفضورل ُب اٞنعاطاة على أقواؿ ثالثها: 
 تفيد اٞنلك فيجري، واستدّؿ للمنع مطلقاً بوجوه:

أّف القبض واالقباض ُب اٞنعاطاة ١نّرماف ومنهّياف ألّّنما تصّرؼ ُب ماؿ الغًن ببل إذنو، والنهي ُب اٞنعامبلت يوجب  األّوؿ:
 الفساد.

 ٖٔٗ، ص: ٔ جمكاسب البيع، 

أنّا نفرض الكبلـ فيما إذا دل يكن التصّرؼ ُب اٞناؿ منهّيًا عنو، وىذا كما إذا اعتقد أّف اٞناؿ ملكو  أّواًل:  واٛنواب عن ذلك
 فأقبضو واشرتى بو شيئاً فإنّو ال حرمة ُب التصرؼ واقعاً كما ُب سائر موارد اٛنهل اٞنرّكب والغفلة والنسياف.

رّنا ٩نيز التصّرؼ ُب مالو وإف دل ٩نز البيع كما إذا صرّح بأنّو ال مانع من أف يبقى اٞناؿ عندؾ أو عند  أّف اٞنالك وثانياً:
 أخيك، فأعطى اٞناؿ ألخيو وقصد بو اٞنعاملة أو أقبضو من وكيل اٞنالك وقصد بو البيع.



ومع ذلك ال ٫نرج البيع عن كونو فضولياً، ٞنا  ٬نكن أف يكوف اٞنالك راضياً بالبيع والقبض فبل يكوف التصرؼ فيو حراماً  وثالثاً:
 ذكرناه سابقاً من أّف ٠نّرد الرضا ال ٫نرج اٞنعاملة عن الفضولية.

 أّف النهي على تقدير تسليمو تكليفي وىو ال يستتبع الفساد. ورابعاً:

بالنسبة إذل من توّجو عليو وىو  لو سّلمنا أّف النهي التكليفي يستلـز الفساد فبل يقتضي ذلك إاّل فساد اٞنعاملة وخامساً:
 الفضورل ال بالنسبة إذل اٞنالك بعد إجازتو.

ُب اٞنقاـ: من أّف صّحة اٞنعاطاة تتوّقف على إنشاء التمليك والرضا  «ٔ»  ما ذكره بعضهم وحكاه شيخنا األنصاري الثاين:
 و٨نا من شؤوف اٞنالك كما ال ٫نفى، وال يتحّققاف من الفضورل أصبًل.

أّف ىذا لو ًّب لعّم ويوجب بطبلف أصل الفضورل مطلقاً كاف ُب العقد اللفظي أو اٞنعاملة اٞنعاطاتية، مع أّف الكبلـ ُب  ويدفعو:
 جريانو ُب اٞنعاطاة بعد الفراغ عن صّحتو ُب اٞنعامبلت اللفظية.

  وأّما حّل اإلشكاؿ: فهو أّف إنشاء التمليك أمر ال مؤونة فيو ويتحّقق من كلّ 

______________________________ 
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 أحد ُب كّل ماؿ لكّل شخص، وأّما الرضا فاٞنفروض أّف اٞنالك يرضى بو بعد اٞنعاطاة.

أّف صّحة العقد الفضورل إ٧ّنا ثبتت ُب اٞنوارد اٞنتقّدمة على خبلؼ القاعدة فيقتصر فيو على اٞنوارد اليت ورد فيها نّص   الثالث:
 كما تقّدـ سابقاً.

وأجاب عنو شيخنا األنصاري: بأّف الفضورل على طبق القاعدة للعمومات الدالّة على صّحتو كأوفوا بالعقد وغًنه من 
 رة، وظاىره تسليم عدـ جرياف الفضورل ُب اٞنعاطاة فيما إذا كاف على خبلؼ القاعدة.عمومات البيع والتجا

ولكن األمر ليس كذلك، ألنّو ٩نري ُب اٞنعاطاة ولو كاف على خبلؼ القاعدة، ألّف األدلّة اٝناّصة الواردة ُب اٞنوارد اٞنتقّدمة 
فظي ودل يفّصل فيها بٌن اٞنعاطاة والعقد، نعم ما أفاده من أّف ء منها بالبيع الل عاّمة تشمل اٞنعاطاة أيضًا إذ دل يقّيد شي

 الفضورل على طبق القاعدة متٌن.



وحاصلو: أنّا إذا بنينا على إفادة اٞنعاطاة لبلباحة فاٞنؤثّر فيها ىي  «ٔ» ما استدّؿ بو شيخنا االستاذ )قّدس سرّه( الرابع:
التسليط اٞنالكي ال تسليط غًنه وإجازة اٞنالك تسليط الغًن، بنفسها مصداؽ للتسليط اٞنالكي ال أّّنا توجب تأثًن التسليط 

ألثر على تسليط اٞنالك، وأّما إذا بنينا على أّّنا تفيد السابق الصادر من غًن اٞنالك فإنّو لغو ال يرتّتب عليو األثر وإ٧ّنا يرتّتب ا
اٞنلك فاجازة اٞنالك إ٧ّنا تتعّلق ّنا يكوف قاببًل للبقاء وىذا ال يتحّقق إاّلبالعقد اللفظي فإنّو بالعقد الذي ىو بيع باٞنعىن 

جازة البلحقة إ٧ّنا تتعّلق هبذا األمر اٞنصدري يتحّقق أمر قابل للبقاء وىو تبديل طرُب االضافة ويعّّب عنو باسم اٞنصدر واال
 الباقي وأّما الفعل الصادر من الفضورل فهو ال يعنوف إاّلبعنواف االعطاء والتبديل اٞنكاين وليس لو إسم مصدر
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 اببًل للبقاء حّّت تتعّلق بو إجازة اٞنالك.غًن العطاء، وىذا ال ينفّك عنو وليس ق

وما أفاده )قّدس سرّه( إف ًّب فإ٧ّنا يتّم على اٞنسلك اٞنشهور من أّف االنشاء عبارة عن إ٩ناد اٞنعىن باللفظ وإف كاف قاببًل 
اين فهو أمر خفيف اٞنؤونة ال للمناقشة أيضاً، وأّما بناًء على ما ذكرناه ُب معىن االنشاء من أنّو عبارة عن إبراز االعتبار النفس

يتوّقف صدوره على اٞنالك بوجو ويتحّقق من الفضورل أيضاً، وىذا االبراز كما يتحّقق باللفظ يتحّقق بالفعل أيضاً، وعليو فبل 
 مانع من جرياف الفضورل ُب اٞنعاطاة كجريانو ُب البيع اللفظي ويكوف مصداقاً للبيع حقيقة.

 بناًء على إفادهتا االباحة ىل ٩نري فيها الفضورل؟ نعم يبقى ىناؾ أّف اٞنعاطاة

أفاد الشيخ )قّدس سرّه( إمكاف القوؿ بالبطبلف لوجهٌن أحد٨نا: أّف حصوؿ االباحة قبل االجازة غًن ٣نكن، والتحقيق أّف 
لم باالباحة حّّت الكشف اٜنقيقي ّنكاف من االمكاف فيكوف التصّرؼ مباحًا ُب الواقع من حٌن اٞنعاطاة غاية األمر عدـ الع

تتحّقق االجازة. نعم الكشف اٜنقيقي ال دليل عليو ُب مقاـ االثبات. وأّما الكشف اٜنكمي فهو غًن معقوؿ ألّف التصّرؼ 
ء عّما وقع عليو بل تباح التصرفات الواقعة بعد االجازة، وال معىن  ُب ماؿ الغًن قبل إجازتو حراـ وبعد االجازة ال ينقلب الشي

  باباحة التصرفات السابقة، وأّما على النقل فبل مانع من االلتزاـ باالباحة بعد االجازة.للحكم فعبًل 

ثانيهما: أّف االباحة على خبلؼ القاعدة ألّف ما قصد ىو اٞنلك وىو غًن واقع وما وقع ىو االباحة وىي غًن مقصودة، 
 اطي اٞنالكٌن.فاالباحة شرعية على خبلؼ القاعدة فيقتصر على اٞنتيّقن وىي صورة تع



والتحقيق أّف االباحة الشرعية وإف كانت على خبلؼ القاعدة إاّلأّف حصوؿ اٞنلك عند التصّرؼ على القاعدة، فإذا أجاز 
 اٞنالك اٞنعاطاة الفضولية وحصل التصّرؼ اٞنتوّقف على اٞنلك، ٓنّققت اٞنلكية. وبعبارة اخرى: مقتضى السًنة
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ية واألدلّة االمضائية ىو ٓنّقق اٞنلكية من حٌن اٞنعاطاة ولكن باإلٗناع نقّيد ذلك بالتصرؼ كما قّيدنا بيع الصرؼ العقبلئ
بالقبض لؤلدلّة الواردة فيو، فنحكم بعدـ حصوؿ اٞنلكية قبل التصّرؼ فإذا حصل التصّرؼ ٓنّققت اٞنلكية على القاعدة 

عاطاة من ىذه اٛنهة فإذا أجاز اٞنالك انتسب العقد إليو وٓنّصل لو اٞنلكية بعد وحينئٍذ فبل مانع من جرياف الفضورل ُب اٞن
التصرؼ على القاعدة. نعم االباحة الشرعية حكم آخر على خبلؼ القاعدة ثبت ُب الفرتة الواقعة بٌن العقد والتصرؼ 

 إاّلأّف ىذا ال ٬ننع من حصوؿ اٞنلك عند والقدر اٞنتيّقن منو تعاطي اٞنالكٌن، فبل تثبت االباحة الشرعية ُب تعاطي الفضورل
 التصرؼ فإنّو حكم على القاعدة. فهذا الوجو ال ٬نكن اٞنساعدة عليو.

ىذا كّلو ُب اٞنعاطاة اٞنقصود هبا اٞنلك وأّما اٞنعاطاة اٞنقصود هبا االباحة فقد ظهر حكمها ٣نّا سبق، فإّف الكشف اٜنكمي ال 
اـ بو إثباتاً، والنقل ٩نري لكن االجازة بنفسها إباحة من اٞنالك فهي إباحة مالكية ٓنصل يعقل فيها واٜنقيقي ال ٬نكن االلتز 

 بنفس االجازة.
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 الكبلـ ُب االجازة

 

رض بعد الفراغ عن صّحة بيع الفضورل يقع الكبلـ ُب االجازة وأّّنا كاشفة أو ناقلة، ّنعىن أّف الرضا واالجازة اٞنتأّخرة يف
وجوده مقارنًا للعقد السابق، أو أّف العقد السابق يفرض وجوده متأّخرًا ومقارنًا مع االجازة اٞنتأّخرة، فعلى األّوؿ البّد من 

 االلتزاـ بالكشف كما أنّو على الثاين البّد من االلتزاـ بالنقل.

إمكانو يتكّلم ُب وقوعو وعدمو، كما أنّو إذا بنينا والكبلـ ُب اٞنقاـ يقع ُب إمكاف الكشف ُب حّد نفسو أّواًل وبعد الفراغ عن 
 على استحالتو ال يبقى ٠ناؿ للبحث عن وقوعو، فنقوؿ:

أّما الكشف اٜنقيقي ّنعىن أّف االجازة ال مدخلية ٟنا ُب البيع أصبًل وإ٧ّنا ىي كالَعَلم اٞننصوب على باب دار لؤلمارية 
ف لو دخل ُب التعزية بوجو، بأف تكشف االجازة عن ٓنّقق حّصة خاّصة والكاشفية عن وجود التعزية ىناؾ من دوف أف يكو 



من العقد الذي ىو مؤثّر ُب اٞنلكية عند اللهو فرضاً كما إذا فرضنا أّف بعض العقود يفيد اٞنلكية عند الشارع بنفسو وبعضها ال 
لشارع، فهذا اٞنعىن من الكشف ٣نّا ال ينبغي يفيدىا، واالجازة تكشف عن أّف العقد الواقع سابقًا قد أثّر ُب اٞنلكية عند ا

اإلشكاؿ ُب إمكانو واقعاً، إاّلأنّو ال دليل على إثباتو ووقوعو خارجاً، ألّف مقتضى األدلّة الواردة ُب البيع أّف االجازة والرضا 
  ِإاله َأْف َتُكوفَ »  دخيبلف ُب اٞنلك كقولو تعاذل
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و٥نوه، وأّف االجازة كغًنىا من الشرائط دخيلة ُب اٞنلكية ال ١نالة، وباٛنملة أّف كوف االجازة ٣نّا ال  «ٔ» «تَػرَاضٍ  ِْنَارًَة َعنْ 
 مدخلية لو ُب اٞنلكية ٣نّا ال دليل عليو ودوف إثبات ذلك خرط القتاد.

اٞنلكية مشروطة هبا ال ١نالة إاّلأّف  وقد يقاؿ بالكشف ّنعىن أّف االجازة دخيلة ُب اٞنلكية كدخالة غًنىا من الشروط، وأفّ 
االجازة اٞنتأّخرة تكوف مؤثّرة ُب حصوؿ اٞنشروط سابقاً، وىذا ال ضًن ُب االلتزاـ بو ُب الشرعّيات وإف كاف ذلك مستحيبًل ُب 

، إاّلأنّو ٫نتّص االمور التكوينية، ألّف اٞنشروط يستحيل أف يتحّقق قبل حصوؿ شرطو وإاّل فبل معىن لكونو شرطاً كما ىو ظاىر
 باالمور التكوينية دوف الشرعية، بل قد وقع نظًن ذلك ُب الشرعيات ُب موردين:

الواجبات الرتكيبية كالصبلة و٥نوىا فإّف كوف التكبًنة مأمورًا هبا ُب الصبلة وصحيحة واقعًا متوّقف على التحاؽ  أحد٨نا:
دل يسّلم ال ٬نكن أف تكوف التكبًنة مأمورًا هبا كما ال ٫نفى، ومع ذلك  األجزاء اآلتية وتعّقبها هبا حّّت السبلـ فإنّو ما داـ

 تكشف التسليمة عن أّف التكبًنة من حٌن ٓنّققها كانت صحيحة ومأموراً هبا فقد ٓنّقق اٞنشروط قبل شرطو.

لعشاءين فلم يثبت كونو غسل اٞنستحاضة فإنّو ٩نب عليها االغتساؿ للعشاءين وللظهرين وللفجر، فأّما اغتساٟنا ل وثانيهما:
شرطًا لصّحة صومها وأّما االغتساؿ للظهرين فهو شرط لصّحة صومها ُب اليـو مع أنّو إذا ٓنّقق يكشف عن أّف صومها إذل 
الظهر صحيح ومأمور بو شرعًا وأنّو ٓنّقق قبل شرطو. وأّما االغتساؿ للفجر فاالحتياط فيو كما ذكره بعضهم أف تؤّخره إذل 

  زمافبعد الفجر ب

______________________________ 
 .ٜٕ: ٗ( النساء ٔ)
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أّّنا تغتسل قبل الفجر إاّلأنّو خبلؼ االحتياط، وكيف كاف فصّحة الصـو ُب اآلنات اٞنتأّخرة عن  «ٔ» وإف ذكر ُب العروة
الفجر إذل زماف االغتساؿ متوقّفة عليو أي على االغتساؿ، مع أنّو بوجوده يكشف عن صّحة الصـو ُب األزمنة اٞنتقّدمة عنو 

 إذل الفجر، فقد ٓنّقق اٞنشروط قبل حصوؿ شرطو.

عن ذلك: أّف ما ذكره اٝنصم ُب اٞنقاـ نظًن أف يقاؿ إّف اجتماع النقيضٌن إ٧ّنا يستحيل ُب االمور التكوينية دوف فاٛنواب 
وذلك ألّف معىن كوف االجازة شرطًا ُب حصوؿ اٞنلكّية أّف اٞنلكية  «ٕ» الشرعيات كما أفاده شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(

ل االجازة أّف االجازة ليست شرطًا ُب صّحة اٞنلكية وحصوٟنا، وىذاف األمراف ٣نّا ال ال تتحّقق قبلها، ومعىن أّّنا ٓنّققت قب
٩نتمعاف، وأّما اٞنوارد اليت نقض هبا اٝنصم ُب اٞنقاـ فليست كما تو٨ّنو من قبيل تقّدـ اٞنشروط على شرطو على ما سيأٌب إف 

 ؿ فبل حاجة إذل التكّلم عنو ُب مقاـ االثبات والوقوع.شاء اللهو تعاذل، وكيف كاف فهذا اٞنعىن من الكشف أمر غًن معقو 

وىناؾ معىن ثالث للكشف متوّسط بٌن اٞنعنيٌن اٞنتقّدمٌن وىو أف يقاؿ: إّف شرط اٞنلكية عبارة عن تعّقب العقد باالجازة 
والتعّقب، فلذا ٩نوز لو  واقعاً، واّتصافو بكونو متعّقبًا هبا كاٍؼ ُب حصوؿ اٞنلكية شرعًا ولو دل يعلم بذلك أي باالّتصاؼ

  التصّرؼ ُب اٞناؿ فيما علم أّف اٞنالك سيجيز اٞنعاملة، فيجوز لو وطء األمة وغًنه

______________________________ 
 .ٕٕ: ٕ( العروة الوثقى ٔ)

 .ٔٗ: ٖ( اٞنكاسب ٕ)
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تكشف عن أّف العقد السابق مؤثّر من االبتداء وأنّو مّتصف بالتعّقب  من التصرفات ُب اٞنبيع، وعليو فاالجازة اٞنتأّخرة خارجاً 
 أّواًل وإف دل يعلم بو اٞنشرتي أو البائع.

واٞنوارد اٞنتقّدمة أيضًا من ىذا القبيل فإّف الشرط ُب صّحة التكبًنة ُب الصبلة ىو أف تكوف مّتصفة بالتعّقب بالقياـ والركوع 
كما ال ٫نفى، فالتسليمة تكشف عن أّف التكبًنة كانت مّتصفة بالتعّقب باالمور اٞنذكورة من والسجدتٌن والتشّهد والتسليمة  

االبتداء واقعاً، وكذا اٜناؿ ُب صّحة صـو اٞنستحاضة. وكيف كاف فاالجازة دخيلة ُب اٞنلكية هبذا اٞنعىن ال باٞنعىن اٞنتقّدـ حّّت 
وصّحة العقد واّتصافو بالتعّقب واقعًا من االبتداء ُب علم اللهو أو ُب يكوف مستحيبًل وأّف االجازة تكشف عن حصوؿ اٞنلكية 

 علم اجمليز الذي يعلم أنّو سيجيز وذلك ظاىر.



وىذا اٞنعىن من الكشف وإف كاف معقواًل واقعًا و٣نكنًا ُب حّد نفسو إاّلأنّو ال دليل عليو ُب مقاـ الوقوع واالثبات، فإّف ظاىر 
 لرضا بنفسو شرط ُب التجارة ال أّف تعّقب البيع بالرضا شرط ُب حصوؿ اٞنلكية وذلك واضح.األدلّة اٞنتقّدمة أّف ا

بالكشف اٜنقيقي ُب االجازة ّنعىن أّّنا  «ٔ» ٍّب إنّو التـز بعض احملّققٌن ُب اٞنقاـ على ما حكاه شيخنا االستاذ )قّدس سرّه(
ط الصّحة واٞنلكية، وأّف الشرط ُب اٞنلكية ىو الرضا ولو على ٥نو تكشف عن أّف العقد الواقع سابقًا كاف مقارنًا ٛنميع شرائ

التقدير، واالجازة اٞنتأّخرة تكشف عن أّف اجمليز لو كاف ملتفتًا إذل البيع حٌن العقد ألجازه ورضي بو، وىذه االجازة التقديرية  
ف لشرطو وىو االجازة التقديرية كما كافية ُب حصوؿ اٞنلكية وصّحة العقد، فاالجازة تكشف عن أّف العقد السابق مقار 

 عرفت.

فلمنع اٞنبلزمة بٌن االجازة اٞنتأّخرة وكونو ُنيث لو علم بالعقد حٌن البيع ألجازه، إذ  أّما أّواًل:  وىذا من غرائب الكبلـ، وذلك
  رّنا ال يكوف اٞنالك متوّجهاً إذل اٞننفعة ُب اٞنعاملة فبل يكوف راضياً هبا ولكّنو بعدما التفت إذل اٜناؿ

______________________________ 
 .ٖٕٖالرشيت ُب بدائعو:  نقبًل عن احملّقق ٕ٘: ٕ( منية الطالب ٔ)
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 يبدو لو فيجيز، والبداء باٞنعىن اٜنقيقي ٣نّا ال إشكاؿ ُب إمكانو ووقوعو بٌن العباد.

أنّا ذكرنا سابقًا أّف الرضا الفعلي حٌن العقد ما دل يّبز ال ٫نرج البيع عن الفضولية وال يكفي ُب حصوؿ اٞنلكية  وثانياً:
بالعقد، بل ٪نتاج إذل االجازة ال ١نالة فكيف بالرضا التقديري فإنّو ال يكفي ُب صّحة البيع وحصوؿ اٞنلكية أبداً، ىذه ىي 

 ٕنامية استدالؿ القائلٌن بالكشف البّد من االلتزاـ ّنا ىو معقوؿ من الوجوه اٞنذكورة. الوجوه اٞنذكورة للكشف، فعلى تقدير

ـّ ُب اٞنلكية لقولو تعاذل «ٕ» والشهيد «ٔ»  فقد استدّؿ احملّقق  «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  الثانياف للقوؿ بالكشف: بأّف العقد سبب تا
وٕنامو ُب الفضورل إ٧ّنا يعلم باالجازة فإذا أجاز تبٌّن كونو تاّمًا يوجب ترّتب اٞنلك عليو وإاّل لـز أف ال يكوف الوفاء بالعقد 

 ء آخر، ىذا. خاّصة بل بو مع شي

ىذا الكبلـ، فإّّنما وال ٫نفى أّف ىذا الكبلـ وإف صدر من الَعَلمٌن العظيمٌن إاّلأّف األنسب أف يقاؿ إنّا ال نفهم ما أرادا من 
ـّ فيها، فهو خبلؼ اٞنستفاد من  إف أرادا بذلك أّف االجازة ال مدخلية ٟنا ُب حصوؿ اٞنلكية أصبًل، وأّف العقد ىو السبب التا

لعقد وقد فرضناه مضافاً إذل أّف الـز ذلك أف ال ٥نتاج إذل االجازة بوجو لتمامية ا «ِإاله أَْف َتُكوَف ِْنَارًَة َعْن تَػرَاضٍ » قولو تعاذل:
 ٕناـ السبب، وىذا ٣نّا ال يلتـز بو اٞنستدّؿ.



وإف قاال بأّف االجازة دخيلة ُب اٞنلك ال ١نالة، فًند عليهما بأّّنا حينئذ كيف تكشف عن حصوؿ اٞنلك سابقًا وكيف يتبٌّن  
 كوف العقد الواقع سابقاً تاّماً مع أّف شرطو متأّخر عنو ُنسب الفرض.

______________________________ 
(ٔ) 

 .٘ٚ -ٗٚ: ٗجامع اٞنقاصد 
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وإف أرادا أّف الشرط ىو التعّقب باالجازة ال نفسها، فهو من باب اٞنصادرة ال ١نالة، إذ ال دليل على أّف التعّقب هبا شرط ُب 
 صّحة اٞنعاملة كما ىو ظاىر.

تداّل للكشف ثانيًا بأّف الرضا وإف كاف شرطاً ُب حصوؿ اٞنلك شرعًا إاّلأنّو غًن الشرائط االخر كالقبض ُب بيع ٍّب إّّنما قد اس
ء ال  الصرؼ فإنّو من االمور القارة ِنبلؼ الرضا فإنّو أمر تعّلقي ومن قبيل األوصاؼ ذات االضافة فبلبّد من أف يتعّلق بشي

كية السابقة اليت ىي مضموف العقد الصادر من الفضوؿ، وعليو فتكشف عن اٞنلكية من أّوؿ ١نالة، وُب اٞنقاـ إ٧ّنا تعّلق باٞنل
 األمر.

 )قّدس سّر٨نا( بوجهٌن: «ٕ» وشيخنا االستاذ «ٔ»  وقد أورد عليو بعضهم ومنهم شيخنا األنصاري

أّف اٞننشأ ُب البيع الفضورل ليس إاّلنفس اٞنبادلة و٠نرد اٞنلكية وليست مقّيدة بزماف دوف زماف، نعم ّنا أّف االنشاء  أحد٨نا:
ء بل إ٧ّنا أنشأ أصل اٞنبادلة ال اٞنبادلة  من الزمانيات فبل ١نالة يقع ُب زماف، واٞننشأ أيضاً يتحّقق ُب زماف ولكّنو غًن مقّيد بشي

السابق و٥نوه، وعليو فالرضا وإف كاف من االمور التعّلقّية إاّلأنّو إ٧ّنا تعّلق بأصل اٞنبادلة اٞننشأة ُب البيع الفضورل اٞنقّيدة باليـو 
ل ال باٞنبادلة اٞنقّيدة بكوّنا ُب اليـو السابق، وىذا نظًن القبوؿ الذي يتعّلق باال٩ناب اٞننشأ بانشاء البائع فكما أنّو يتعّلق بأص

شأة باال٩ناب ال باٞنبادلة اٞنتحّققة باال٩ناب اٞنقّيدة بكوّنا قبل القبوؿ وإاّل لـز أف تتحّقق اٞنلكية قبل ٕناـ العقد اٞنبادلة اٞنن
لة وقبل القبوؿ مع أّّنا ال تتحّقق إاّلبالقبوؿ، وكذلك اٜناؿ ُب اٞنقاـ. وبعبارة اخرى أّف اال٩ناب إ٧ّنا يفيد أصل اٞنبادلة ال اٞنباد

 ا حٌن اال٩ناب اٞنتقّدـ على القبوؿ، إذاٞنقّيدة بكوّن

______________________________ 
 .ٓٓٗ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)



 .ٖ٘: ٕ( منية الطالب ٕ)
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 الزمو ما عرفت من ٓنّقق اٞنلكية قبل القبوؿ فإنّو رضى باال٩ناب ال ١نالة، واٞنقاـ أيضاً من ىذا القبيل ولعّلو واضح.

أّف نظر اجمليز وإف فرضنا أنّو تعّلق باٞنلكية اٞنتقّدمة وقلنا إنّو رضي بتلك اٞنلكية مثبًل إاّلأّف اٞنّتبع ىو اٜنكم الشرعي  ما:وثانيه
ونظر الشارع دوف نظر اٞنتعاملٌن واجمليز، واٞنفروض أّف الشارع إ٧ّنا ٪نكم باٞنلكية بعد االجازة ال قبلها ألّف العقد باالجازة 

اٞنالك وأّما قبلها فهو أجنيب عنو فبل تشملو أدلّة االمضاء، فالشارع ٪نكم باٞنلكية بعد االجازة، كما ٪نكم هبا بعد يستند إذل 
القبوؿ أو بعد القبض ُب الصرؼ مع أّف غرض اٞنتعاملٌن ُب الصرؼ إ٧ّنا ىو اٞنلكية من حٌن العقد ال بعد القبض وىو 

 ن االجازة فكيف تكشف االجازة عن اٞنلكية اٞنتقّدمة، ىذا.واضح، وعليو فاٞنلكية إ٧ّنا ىي متأّخرة ع

فؤلنّو إ٧ّنا يتّم بناًء على اٞنسلك اٞنشهور من أّف االنشاء عبارة عن إ٩ناد اٞنعىن  أّما االيراد األّوؿ، ولنا ُب كبل االيرادين إشكاؿ،
ًء على ما سلكناه ُب معىن االنشاء وقلنا إنّو عبارة عن ء، وأّما بنا باللفظ، وعليو ٬نكن أف يقاؿ إّف إ٩ناد اٞنلكية غًن مقّيد بشي

إبراز االعتبار النفساين اٞنتحّقق ُب افق النفس فيستحيل أف ال تكوف اٞنلكية مطلقة وال مقّيدة، الستحالة اال٨ناؿ ُب 
التقييد، وأّما اال٨ناؿ وأنّو ال  ء على ٥نو االطبلؽ وإّما على ٥نو الواقعيات، يعين أّف اٜناكم واٞنعتّب البّد إّما أف يعتّب الشي

يدري ما جعلو فهو مستحيل، وعليو فاٞنلكية اٞنعتّبة ُب النفس البّد إّما أف تكوف مطلقة أي من ىذا الزماف إذل يـو القيامة، 
ذا الزماف إذل أو مقّيدة بزماف كاٞنلكية بعد ساعة و٥نوىا، وّنا أّف اٞنلكية غًن مقّيدة بزماف فتكوف مطلقة ال ١نالة يعين من ى

اآلخر، واالجازة إ٧ّنا تعّلقت بتلك اٞنلكية اٞنطلقة أعين اٞنلكية من زماف البيع إذل اآلخر، فبل ١نالة تكشف االجازة عن اٞنلكية 
 من أّوؿ األمر.

 وأّما النقض بالقبوؿ فهو غًن وارد على احملّقق والشهيد الثانيٌن، ألّف اٞنلكية
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اٞننشأة باال٩ناب مقّيدة بالقبوؿ وليست مطلقة فكأنّو قاؿ: بعتك إف قبلت، فلذا ذكرنا أّف مثل ىذا التعليق ُب اٞنعامبلت ٣نّا 
ال بأس بو، ألنّو تعليق يقتضيو العقد بنفسو، وال معىن لتقّدـ اٞنلكية حينئذ على القبوؿ ألّّنا قد انشأت معّلقة على قبوؿ 

 اٞنشرتي وذلك ظاىر.

فؤلّف الشارع وإف حكم باٞنلكية بعد االجازة ال قبلها إاّل أنّو ال يناُب أف ٪نكم بعد االجازة باٞنلكية من أّوؿ  وأّما االيراد الثاين،
األمر، وال مانع من تغاير زماين اٜنكم واحملكـو بو، كما وقع عكس ذلك ُب الوصية حيث حكم باٞنلكية للموصى لو بعد 



زماف الوصية واحملكـو بو ىو اٞنلكية بعد اٞنوت، فإذا جاز ذلك فليكن عكسو أيضًا جائزاً، ففي اٞنقاـ  اٞنوت، فإّف اٜنكم ُب
 قد حكم بعد االجازة باٞنلكية اٞنتقّدمة.

والذي يوّضح ذلك: مبلحظة باب االجارة كما إذا آجر الفضورل دار شخص من أّوؿ السنة فأجازىا اٞنالك بعد عشرة أيّاـ 
لسنة، فإّف االجارة عبارة عن ملك اٞننافع وقد حكم الشارع بصّحتها بعد االجازة، ولكن اٜنكم بعد عشرة مضت من أّوؿ ا

أيّاـ، وملكية اٞننافع اليت حكم هبا ىي اٞنلكية من أّوؿ السنة، فاٜنكم بعد االجازة واحملكـو بو ىو اٞنلكية من أّوؿ األمر، وقد 
بار واٞنعتّب، بل لوال اإلٗناع على بطبلف التعليق ُب العقود لقلنا بصّحة البيع معّلقاً عرفت أنّو ال مانع من تغاير زماين االعت

 ء آخر بأف يكوف االعتبار أعين اعتبار اٞنلكية فعلّياً واٞنعتّب الذي ىو اٞنلكية متأّخراً وبعد ساعة. على مضّي ساعة أو على شي

ء، ألّف اٞنفروض أّف اٞنشرتي ليس مالكاً للماؿ قبل  اٜنكمي ُب شيوىذا الذي نّدعيو ُب اٞنقاـ ليس من الكشف اٜنقيقي أو 
االجازة واقعاً وُب نفس األمر حّّت يكوف ذلك من الكشف اٜنقيقي، كما أنّو ليس من الكشف اٜنكمي إذ ال تنزيل ُب البٌن 

  بأف ينّزؿ اٞنشرتي منزلة اٞنالك ُب ترتيب آثار اٞنلك عليو اٞنعّّب عنو بالكشف
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اٜنكمي، وإ٧ّنا ىو أمر آخر وتوضيحو: أّف االمور االعتبارية كالبيع والنكاح واال٩ناب والتحرًن ٣نّا ال وعاء لو إاّلوعاء االعتبار، 
لكًا ُب اٝنارج فإّف اإلنساف يعتّب زيدًا مالكًا ُب اٝنارج، ال ّنعىن أّف اٞنلكية توجد خارجاً، بل ّنعىن أّف البائع يعتّب اٞنشرتي ما

باالعتبار، وىو نظًن تصّور األمر اٝنارجي فإّف زيدًا اٞنعدـو إذا تصّورناه خارجًا فمعناه ليس إاّلتصّوره ُب اٝنارج ال وجوده ُب 
 اٝنارج حقيقة.

ء،  دًا مالكًا فعليًا لشيوكما أّف االعتبار واٞنعتّب يّتحداف ُنسب الزماف تارًة ويقع أحد٨نا مقارنًا لآلخر زمانًا كما إذا اعتّبنا زي
فاعتبار اٞنلكية واٞنلكية اٞنعتّبة متحّققاف ُب زماف واحد، كذلك ٬نكن أف ينفّك أحد٨نا عن اآلخر بأف يكوف االعتبار فعلياً 

اعتبار  واٞنعتّب أمرًا متأّخراً، كما ُب الوصية فإّف اعتبار ملك اٞنوصى لو فعلي واٞنعتّب الذي ىو اٞنلكية بعد اٞنوت، وكما أفّ 
وجوب اٜنّج ُب حّق غًن اٞنستطيع فعلّي واٞنعتّب الذي ىو الوجوب بعد االستطاعة، وىذا ليس من الواجب التعليقي بوجو، 

ر ألّف اٞنعتّب وىو الوجوب واالعتبار كبل٨نا فعلّياف ُب التعليقي، وزماف متعّلق اٞنعتّب وىو الفعل متأّخر، وأّما ُب اٞنقاـ فاالعتبا
ء من مقّدمات اٜنّج، ألّف الوجوب غًن  عتّب فإنّو متأّخر كما عرفت، فلذا ال ٩نب على غًن اٞنستطيع ٓنصيل شيفعلي دوف اٞن

 فعلّي ُب حّقو وإف كاف االعتبار فعلياً.

ارل واٞنعتّب كما ٬نكن أف يكوف االعتبار فعليًا واٞنعتّب أمرًا متقّدمًا كما إذا اعتّبنا ُب اٜناؿ زيدًا مالكًا من أمس، فاالعتبار ح
 أمر متقّدـ، بل ولوال ٢نالفة االرتكاز العرُب وانصراؼ األدلّة لقلنا بصّحة أف يبيع فعبًل مالو من أمس بأف يقوؿ:



بعتك داري من أمس، فيكوف اٞنشرتي مالكاً ٟنا من ذلك الزماف ويطالب البائع باالجرة من أمس، إاّلأّف مثل ذلك خبلؼ ما 
 واألدلّة والعمومات ال تشملو، وإاّل فبل مانع من أف يكوف االعتبار فعلياً واٞنعتّب متقّدماً ارتكز ُب أذىاف العقبلء، 

 ٗٗٗ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

فهو مالك حقيقة للماؿ من أمس، وأّما ُب اٞنقاـ فبما أّف العقد متحّقق قبل االجازة فبل مانع من أف تشملو العمومات 
 بلصة اٞنّدعى ُب اٞنقاـ.وتوجب صّحة البيع ُب اٞنقاـ، ىذه خ

 أمراف: «ٔ» والذي ٬نكن أف يورد عليو كما أورده شيخنا االستاذ )قّدس سرّه(

ء لشخصٌن مستحيل والعّبة إ٧ّنا ىو بتعّدد اٞنتعّلق ال بتعّدد زماف االعتبار، فلو كاف اٞنتعّلق  أّف اٜنكم ّنلكية شي أحد٨نا:
لو كاف اٜنكماف واالعتباراف ُب زمانٌن كما إذا حكم ُب اليـو بوجوب الصـو ُب واحداً فاٜنكم عليو ُنكمٌن متنافيٌن ١ناؿ، و 

الغد ٍّب حكم ُب أّوؿ الغد ُنرمة الصـو فيو أو باستحبابو أو باباحتو أو بكراىتو، فإنّو مستحيل وإف كاف زماف االعتبارين 
هما ُنكمٌن ولو كانا ُب زماف واحد كما إذا حكم ُب واٜنكمٌن متعّددًا كما أّف اٞنتعّلق إذا كاف متعّددًا يصّح أف ٪نكم علي

زماف واحد بوجوب السفر ُب الغد وباستحبابو ُب اليـو فإنّو أمر ٣نكن، وُب اٞنقاـ متعّلق اٜنكم واالعتبار واحد وىو اٞنلكية 
شخصٌن وىو ء واحد قد حكم بو ل قبل االجازة ولكن نعتّبىا قبل االجازة للمالك وبعد االجازة للمشرتي، فهي شي

 مستحيل.

وقد تعّرض ٟنذا ُب حكم اٝنروج من األرض اٞنغصوبة، وأجبنا عن ذلك بأّف ما أفاده إ٧ّنا يتّم ُب األحكاـ البعثية والزجرية وىي 
٬نو ء الواحد ال ٬نكن أف يبعث إليو ويزجر عنو وال ٬نكن إ٩نابو وٓنر  التكليفية فقط حيث إّّنا ٓنتاج إذل اٞنتعّلق ال ١نالة، والشي

أو إباحتو وكراىتو ألّف معىن ذلك أنّو واجد للمصلحة وغًن واجد لو أو أنّو واجد للمفسدة وغًن واجد لو وىو تناقض، وأّما 
 األحكاـ الوضعية فبل، ألّّنا ناشئة من مصاحل ُب جعلها وال مانع من أف يعتّب ُب زماف شخصاً مالكاً 

______________________________ 
 .ٛٛٔ: ٕريرات ( أجود التقٔ)
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ء ألجل مصلحة ُب ىذا االعتبار وأف يعتّب ُب زماف آخر غًنه مالكًا لو ألجل مصلحة اخرى، وىذا أمر ٣نكن ُب  لشي
 االعتبار.



االعتبار الذي ىو من وتوضيح ذلك: أّف اٞنعتّب ال وجود لو ُب وعاء من األوعية إاّلُب وعاء االعتبار، ّنعىن أّف اٞنوجود إ٧ّنا ىو 
أفعاؿ النفس، واٞنعتّب لو وجود تبعي بتبع االعتبار، ففي اٜنقيقة ال وجود إاّللبلعتبار، وقد عرفت أنّو فعل من األفعاؿ نظًن 

ف التصّور، فإنّو أي االعتبار ليس إاّلالبناء على أّف فبلنًا مالك، وال مانع من أف يصدر من اٞنالك أو الشارع اعتباراف ولو كا
اٞنعتّب شيئًا واحدًا ألجل ما فيهما من اٞنصاحل حّّت ٫نرج عن اللغوية، فيعتّب اٞنشرتي بعد االجازة مالكًا من حٌن العقد كما 
أنّو كاف ملكًا للمالك قبلها، نعم إذا كاف زماف االعتبارين واحدًا استحاؿ ذلك، لتناقض اآلثار اٞنرتتّبة على االعتبارين، فإّف 

وأثر االعتبار الثاين إستقبلؿ عمرو ُب التصرؼ وال ٬نكن أف يستقبّل ُب  -مثبًل  -ألّوؿ استقبلؿ زيد ُب التصرؼأثر االعتبار ا
 التصرؼ ُب زماف واحد.

الذي ٬نكن أف يورد بو على اٞنختار: ىو ما رّنا يقاؿ من أّف اعتبار اٞنلكية السابقة بعد االجازة إ٧ّنا يتّم ُب   االيراد الثاين
ارجية واٞنوارل العرفية اليت نظرىا إذل البيوع اٝنارجية، فبل مانع ُب مثلها من أف يقاؿ إّف االجازة ّنا أّّنا متعّلقة القضايا اٝن

بالعقد الواقع سابقاً ال مانع من أف يكوف اٜنكم واالعتبار بعد االجازة واٞنلكية من أّوؿ العقد والبيع، وأّما ُب القضايا اٜنقيقية 
اليت ال نظر فيها إذل اٝنارج بوجو بل إ٧ّنا ىي مرتتّبة على موضوعاهتا اٞنقّدرة الوجود وصادرة قبل خلق اٝنلق  واألحكاـ الشرعية

ا والعادل أو حٌن نزوؿ الشريعة فبل يتّم أبداً، ألّف الشارع إ٧ّنا اعتّب اٞنلكية قبل وجود اٞنتبائعٌن ال ١نالة، كما ىو كذلك ُب غًنى
وب اٜنّج فإنّو إ٧ّنا اعتّبه قبل وجود اٞنستطيعٌن وّنا أّف موضوعو ىو اٞنستطيع فقبل صًنورة اٞنكّلف من األحكاـ التكليفية كوج

  مستطيعاً ال يتوّجو عليو اٝنطاب وال يكوف باعثاً لو، ألنّو
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ٝنطاب يتحّقق بعد استطاعة ذلك خارج عن اٞنوضوع، وإذا صار مستطيعًا فيشملو اٝنطاب و٪نرّكو ٥نو اٞنراد، ال أّف ا
 اٞنستطيع.

وعليو فنقوؿ: إّف الشارع الذي اعتّب اٞنلكية ىل اعتّبىا من حٌن العقد أو من حٌن االجازة، فعلى األّوؿ تكوف االجازة  
زة كاشفة حقيقة كما أّّنا على الثاين تكوف ناقلة، فبل يبقى الستكشاؼ ما ذكرٕنوه ٠ناؿ بأف يكوف االعتبار بعد االجا

 واٞنعتّب ىو اٞنلكية اٞنتقّدمة.

أّف اعتبار اٞنلكية أو غًنىا من االمور االعتبارية ليس من أفعاؿ الشارع أبدًا وال يعتّب  أحد٨نا وىذا االيراد يدفعو وجهاف:
دع عن البيع الغرري اٞنلكية بوجو حّّت يقاؿ إّف للشارع اعتبار اٞنلكية و٥نوه، وإ٧ّنا شأنو االمضاء أو الردع ُب اٞنعامبلت، فقد ر 

وبيع اٝنمر والصليب وأمضى مثل الفضورل و٥نوه، ومعىن الردع ىو أّف ما أتى بو اٞنتبائعاف غًن نافذ شرعاً، كما أّف معىن 
االمضاء ىو أّف ما أتى بو اٞنتبائعاف نافذ، وما أتى بو اٞنالك ُب اٞنقاـ ىو االعتبار بعد االجازة اٞنتعّلقة باٞنلكية السابقة 



فروض أّف الشارع قد أمضى ىذا االعتبار فيقع االعتبار بعد االجازة واٞنلكية من أّوؿ األمر عند الشارع أيضًا صحيحاً واٞن
 و٣نضًى.

أنّو ىب أّف للشارع اعتبار اٞنلكية كاعتبار اٞنالك واجمليز وأّف اعتباره أزرل إاّلأّف ىذا ال يضّر ُب اٞنقاـ، فإّف موضوع  الثاين:
اعتباره ىي االجازة، ألّف الشارع إ٧ّنا اعتّب ملكية اٞنشرتي من أّوؿ العقد إذا ٓنّققت االجازة نظًن اعتبار اٞنالك واجمليز، فما 

الجازة فبل حكم باٞنلكية لعدـ ٓنّقق موضوعها وبعدما ٓنّققت فيتحّقق اٜنكم باٞنلكية من أّوؿ األمر كما ُب داـ دل تتحّقق ا
وجوب اٜنّج بالنسبة إذل االستطاعة، فكوف القضية حقيقية ويرتّتب اٜنكم فيها على موضوعاهتا اٞنقّدرة غًن مضّر باالستدالؿ  

 كما عرفت.

 الكشف الذي ىو الوسط بينو وبٌن النقل ٣نّا الفتحّصل: أّف ما ذكرناه ُب معىن 
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 و «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  غبار عليو، بل ىو الذي تساعده األدلّة، ألّف االجازة إ٧ّنا تتعّلق بالعقد الصادر من الفضورل فيشملو
و٥نو٨نا، فيكوف اٜنكم باٞنلكية بعد االجازة، واٞنلكية احملكـو هبا من أّوؿ األمر كما يوضحو مبلحظة باب  «ِْنَارًَة َعْن تَػرَاضٍ »

 االجارة، ىذا كّلو ُب بياف الوجو اٞنختار.

فظاىرة ُب الكشف  «ٕ»  وما ورد ُب نكاح الصغًنين «ٔ»  وأّما الروايات اٝناّصة الواردة ُب اٞنقاـ كصحيحة ١نّمد بن قيس
اً، بل بعضها ال يتّم فيو النقل أصبًل كما ُب مسألة نكاح الصغًنين اللذين ٬نوت الزوج منهما وتبقى زوجتو وتبلغ فتجيز جدّ 

العقد وترث من زوجها، فإنّو ال معىن فيها أف يقاؿ إّف الزوجية تتحّقق بعد إجازة الزوجة، إذ اٞنفروض أّف زوجها قد مات قبل 
وّنا أّف الكشف اٜنقيقي اٞنتقّدـ ُب الوجوه الثبلثة للكشف ال دليل عليو، والوجو الثاين منها  االجازة، فهي صر٪نة ُب الكشف

غًن معقوؿ لعدـ إمكاف تقّدـ اٞنشروط على شرطو، والوجو الثالث أيضًا ال تساعده األدلّة، ألّف مقتضاىا أّف نفس االجازة 
 ١نالة تنطبق األخبار على ما ذكرناه ُب معىن الكشف. والرضا دخيبلف ال عنواف التعّقب أو اٞنلحوقية هبما، فبل

نعم لو دل نتمّكن من تصحيح الوجو اٞنختار البّد من االلتزاـ بالكشف اٜنكمي ُب األخبار كما أفاده شيخنا األنصاري 
 ء من الوجوه الثبلثة اٞنذكورة ُب معىن الكشف. لعدـ صّحة ٘نل األخبار على شي «ٖ» )قّدس سرّه(

وىو أّف حكمهم )عليهم السبلـ( بعزؿ حّصة الزوجة ُب الرواية فيما إذا مات زوجها يكشف عن أّف  قاـ إشكاؿ:بقي ُب اٞن
  إجازهتا بعد البلوغ كاشفة حقيقة عن
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الزوجية من أّوؿ األمر وإاّل ال معىن لعزؿ حّصتها، بل البّد من أف يتصّرؼ فيها الورّاث ألّّنا ملكهم حقيقة سواء أجازت 
االحتياط ُب األمواؿ والتحّفظ على اٞناؿ الذي الزوجة بعد ذلك أو دل ْنز، لكّنو مندفع بأّف اٜنكم بالعزؿ إ٧ّنا ىو من جهة 

٪نتمل أف يصًن ملكًا للغًن فيما بعد باجازتو، واستصحاب عدـ االجازة ملغى ُب ىذا الفرض ُنكم الشارع كما صنع ذلك 
 ُب إرث اٜنمل أيضاً حيث حكم بعزؿ حّصة الذكرين، وليس ذلك إاّلمن جهة االحتياط.

تار ال ٠ناؿ للكشف اٜنكمي أبداً، إذ مع إمكاف االلتزاـ بكوف اٞنشرتي مالكًا حقيقة ال وكيف كاف، فمع صّحة الوجو اٞنخ
ي معىن لتنزيلو منزلة اٞنالك ُب ترتيب آثار اٞنالكية عليو، بل التنزيل منزلة اٞنالك ُب ٗنيع اآلثار مع إمكاف االلتزاـ باٞنلك اٜنقيق

ؿ عليو تارًة يكوف أمرًا واقعيًا تكوينيًا كتنزيل الفّقاع منزلة اٝنمر وتنزيل على الوجو اٞنختار أمر غًن ٣نكن، وذلك ألّف اٞننزّ 
الطواؼ منزلة الصبلة، وُب ىذه اٜنالة ٬نكن أف يكوف التنزيل بلحاظ بعض اآلثار كما ٬نكن أف يكوف بلحاظ ٗنيع اآلثار. 

آلثار كتنزيل من يراد تزو٩نها منزلة الزوجة ُب جواز ء عليو ُب بعض ا واخرى يكوف اٞننّزؿ عليو أمرًا اعتباريًا فيمكن تنزيل شي
ء منزلة األمر االعتباري ُب ٗنيع اآلثار فإنّو ُب اٜنقيقة يكوف جعبًل لنفس األمر  النظر إليها، ولكن ال ٬نكن تنزيل شي

ىن للقوؿ أّّنا ليست زوجة االعتباري فإذا نزّلت اٞنطّلقة رجعّيًا منزلة الزوجة ُب ٗنيع آثار الزوجية فهي زوجة حقيقة وال مع
ولكن نزّلت منزلة الزوجة، وكما لو نّزؿ فعل منزلة الواجب ُب وجوب االتياف بو فإنّو واجب حقيقة إذ ال معىن ال٩ناب الفعل 

 إاّلذلك.

ك أنّو مالك وُب اٞنقاـ ال معىن ألف يقاؿ إنّو غًن مالك حقيقة وإ٧ّنا نّزؿ منزلة اٞنالك ُب ترتيب ٗنيع اآلثار، فإّف معىن ذل
 حقيقة كما ىو واضح.
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للقوؿ بالكشف وبطبلف النقل بأنّو على القوؿ بالنقل يلـز أف يؤثّر العقد  «ٔ» ٍّب إنّو قد استدّؿ فخر احملّققٌن )قّدس سرّه(
عقلي كما ىو دأبو )قّدس سرّه( من  اٞنعدـو حٌن االجازة ُب اٞنوجود الذي ىو اٞنلكية بعد االجازة، فاستدّؿ ُب اٞنقاـ بوجو

 خلط الفقو باألحكاـ الفلسفّية.

إاّل أّف ذلك الكبلـ ّنكاف من الغرابة واالعوجاج، ألّف تأثًن اٞنعدـو ُب اٞنوجود ُب العلل واٞنعلوالت التكوينية ٣نكن فضبًل عن 
بعد شهر، ألّف العّلة رّنا ٓنتاج إذل معّدات  العلل التشريعية ومعاليلها كما ال ٫نفى، المكاف أف يشرب السّم فعبًل و٬نوت

وشرائط تتحّقق على التدريج، واٞنستحيل إ٧ّنا ىو االنفكاؾ بٌن اٛنزء األخًن من العّلة ومعلوٟنا، وعليو فبل مانع من أف تتحّقق 
 «ٕ» صاري )قّدس سرّه(اٞنلكية بعد العقد بزماف لتوّقف تأثًنه على صدور االجازة، وإاّل لورد عليو ما نقض بو شيخنا األن

من أّف الـز ىذا الكبلـ أف تتحّقق اٞنلكية قبل القبوؿ بعد اال٩ناب وإاّل للـز تأثًن اال٩ناب اٞنعدـو بعد القبوؿ ُب اٞنلكية 
ل اٞنوجودة بعده، وكيف كاف فتأثًن اٞنعدـو ُب اٞنوجود ٣نّا ال ١نذور فيو، وياليتو عكس الكبلـ واستدّؿ ّنا ذكره للقوؿ بالنق

، فعلى القوؿ بالكشف يلـز أف يؤثّر اٞنعدـو ُب اٞنوجود  واستحالة الكشف، إذ الشرط أعين االجازة حٌن العقد معدـو
 ويتحّقق اٞنشروط قبل شرطو وىو مستحيل، فإّف ذلك أوذل ٣نّا ذكره ُب اٞنقاـ، ىذا كّلو ُب معىن الكشف وتصويره.

______________________________ 
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  بقي الكبلـ فيما يرتّتب على الكشف والنقل من ٖنرات

أّف الثمرة على الكشف اٜنقيقي بٌن كوف نفس االجازة شرطًا وكوف الشرط تعّقب  «ٔ» ذكر شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
العقد هبا قد تظهر ُب جواز تصّرؼ كّل منهما فيما انتقل إليو بانشاء الفضورل إذا علم إجازة اٞنالك فيما بعد، وظاىر ذلك 

، ألنّو تصّرؼ ُب ماؿ الغًن واقعاً، وأّما بناًء على أّف التصرؼ فيما انتقل إليو قبل االجازة بناًء على أّف نفس االجازة شرط  ١نرـّ
أّف الشرط ىو تعّقب العقد هبا فبل، ألّف االجازة تكشف عن أّف العقد كاف ملحوقاً ومتعّقباً باالجازة واقعاً، ألنّو أمر ٬نكن أف 

ت متأّخر، أو يقاؿ إّف الليل ملحوؽ يتحّقق قبل وجود االجازة كما يصّح أف يقاؿ إنّا ملحوقوف باٞنوت فعبًل مع أّف اٞنو 
بالنهار مع أّف النهار دل يأت بعد، فإذا علم أّف اٞنالك سيجيز فتصرفاتو تّتصف باٜنّلية واقعاً، ىذا ما أفاده ُب السطر األّوؿ 

 من كبلمو.



قبل ذلك عن بعض إاّلأّف وال ٫نفى عليك أّف ما أفاده بناًء على كوف الشرط ىو التعّقب باالجازة وإف كاف صحيحاً كما نقلو 
ـّ، بل الصحيح أف يلتـز بإباحة التصرفات فيو، ألّف  حكمو بعدـ جواز التصرفات بناًء على كوف نفس االجازة شرطًا غًن تا
الكبلـ ُب الكشف اٜنقيقي كما ىو مقتضى صريح عبارتو، ومعىن الكشف أّف االجازة بوجودىا اٞنتأّخر عن العقد تؤثّر ُب 

ّدمة وتكشف عن اٞنلكية حاؿ العقد ولو بااللتزاـ بصّحة تقّدـ اٞنشروط على شرطو أو بغًن ذلك ٣نّا استند إليو اٞنلكية اٞنتق
القائل بالكشف ُب ىذه الصورة، وما أفاده )قّدس سرّه( ُب اٞنقاـ إ٧ّنا يتّم على الوجوه االخرى ال على الكشف اٜنقيقي كما 

 ىو ظاىر.

  ذلك بأّف الثمرة بٌن الكشف اٜنقيقي والكشفٍبّ إنّو )قّدس سرّه( ذكر بعد 
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اٜنكمي مع كوف نفس االجازة شرطًا يظهر ُب مثل ما إذا وطئ اٞنشرتي اٛنارية قبل إجازة مالكها، فإّف الوطء على الكشف 
 دـ االجازة وحبلؿ واقعاً لكشف االجازة عن وقوعو ُب ملكو، انتهى.اٜنقيقي حراـ ظاىراً ألصالة ع

وال ٫نفى أّف ما ذكره ُب اٞنقاـ يناقض ما أفاده ُب السطر األّوؿ من كبلمو حيث إنّو حكم ىناؾ بعدـ حّلية التصرفات بناًء 
طء واقعًا بناًء على الكشف اٜنقيقي على الكشف اٜنقيقي فيما إذا كاف الشرط نفس االجازة، وُب اٞنقاـ حكم ُنّلية مثل الو 

وكوف االجازة بنفسها شرطاً، وىذا تناقض صرؼ، ولعّلو صدر اشتباىاً من قلمو الشريف واللهو العادل باٜناؿ. نعم ما أفاده بناًء 
ـّ، كما أنّو حراـ بناًء على الوجو اٞنختار، ألنّو وطء ُب غًن اٞن لك وىو حراـ على الكشف اٜنكمي من حرمة الوطء واقعًا تا

ـّ الولد، ألّّنا إ٧ّنا تصًن كذلك فيما إذ ا  ولو فرضناه عاٞنًا بأنّو سيعتّب مالكًا ٟنا، وعليو فإذا استولدىا دل ٪نكم عليها بأحكاـ ا
كاف االستيبلد جائزًا شرعًا وقد عرفت أّف تصّرفو فيها حراـ، فهو زنا إف كاف عاٞنًا باٜناؿ وإاّل فهو وطء بالشبهة كما ىو 

 ظاىر.

 وتفصيل الكبلـ ُب الثمرة بٌن الكشف والنقل وبٌن أقساـ الكشف يقع ُب جهات:

ُب بياف األحكاـ الشرعية اٞنرتتّبة على التصّرفات ُب اٞنبيع قبل االجازة، وأّف اٞنشرتي إذا استولد األمة اٞنشرتاة  اٛنهة االوذل:
ـّ الولد، أو أنّو  ـّ ولد فتجري عليها أحكامها يعين أحكاـ ا بالبيع الفضورل قبل االجازة ىل ٪نكم باٛنواز وتصًن األمة بذلك ُأ

ـّ ولد بذلك االستيبلد اٜنراـ؟١نكـو باٜنرمة والزنا وأّنّ   ا ال تصًن ا



وكذا إذا زّوجت اٞنرأة فضولًة ٍّب زىن معها ثالث قبل االجازة فهل ٪نكم بأنّو زنًا بذات بعل بناًء على القوؿ بالكشف أو أنّو 
 غًن ١نكـو بذلك؟
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االستيبلد صحيحًا والزنا زنًا بذات بعل فيرتّتب أحكامهما ُب اٞنقاـ أف يكوف  «ٔ» احتمل شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
ـّ ولد بذلك االستيبلد، أو اٜنكم باٜنرمة األبدية للزاين مع اٞنرأة  عليهما كاٜنكم بعدـ جواز بيع األمة ُب اٞنثاؿ لصًنورهتا ا

 ال يكوف الزنا زناً بذات بعل.اٞنزّوجة فضولًة ألّّنا حكم الزنا بذات البعل، كما احتمل أف يكوف االستيبلد حراماً و 

قد أصّر على االحتماؿ السابق وإثبات أّف االستيبلد صحيح والزنا زىًن بذات بعل حّّت بناًء على  «ٕ»  ولكّن بعض احملّشٌن
القوؿ بالكشف اٜنكمي بدعوى أنّو مشرتؾ مع الكشف اٜنقيقي ُب ٗنيع اآلثار غاية األمر أنّو ١نتاج إذل التنزيل دوف 

 اٜنقيقي، ىذا.الكشف 

ولكن التحقيق ىو صّحة االحتماؿ الثاين بناًء على الكشف اٜنكمي أو الكشف على الوجو اٞنختار، وأّف االستيبلد غًن 
ـّ الولد، كما أّف الزنا ال يكوف زنًا بذات بعل وال ترتّتب أحكامو عليو، وذلك  صحيح وال ٪ُنكم على األمة بذلك بأحكاـ ا

ـّ لظهور األدلّة ُب أّف ا الستيبلد الذي وقع على ٥نو اٜنبلؿ حٌن الفعل ىو الذي يوجب حرمة بيع األمة وصًنورهتا بذلك ا
ولد، ال االستيبلد الواقع على ٥نو اٜنراـ وإف ٪نكم ُنّليتو بعد الفعل واالجازة، كما أّف األحكاـ اٞنرتتّبة على الزنا بذات البعل 

ات البعل حٌن الزنا، ال ما سيحكم بأّّنا ذات بعل بعد مّدة كما ُب اٞنقاـ، إ٧ّنا ترتّتب على الزنا الذي يّتصف بكونو بذ
 النصراؼ األدلّة وظهورىا ُب كوف الزنا مّتصفاً 
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 بذات البعل حٌن العمل، واالستيبلد اٞنّتصف باٜنّلية حٌن الفعل، ال اٞنّتصف بذلك بعداً.بالزنا 

وىذا نظًن الزيادة ُب الصبلة حيث ذكرنا أّف األدلّة إ٧ّنا تدّؿ على أّف الزيادة اٞنّتصفة بكوّنا زيادة من االبتداء توجب البطبلف، 
١نكومًا بالزيادة بعدًا فاألدلّة منصرفة عنو وال داللة ٟنا على كونو مبطبًل للصبلة، وأّما ما ال يكوف زائدًا حٌن ٓنّققو ويصًن 

ومثّلنا لذلك ّنا إذا قاؿ: إيّاؾ نع بقصد القراءة والقرآف وحينما وصل إذل آخر العٌن بدا لو ٍّب ذكر نعبد، فإّف كلمة نع ٣نّا ال 



بل كانت ١نكومة بالصّحة والقراءة وصارت ١نكومة بالزيادة بعد البداء  معىن لو إاّلأّّنا دل تكن ١نكومة بالزيادة من االبتداء
 واالنصراؼ، وقلنا إّّنا ال توجب البطبلف وإ٧ّنا توجبو فيما إذا ذكرىا من االبتداء بقصد أمر آخر ال بقصد القرآنية.

زنًا بذات بعل كما اّدعاه شيخنا االستاذ وُب اٞنقاـ أيضًا ال نّدعي االستحالة وعدـ إمكاف كوف االستيبلد صحيحًا أو الزنا 
ـّ ولد بذلك االستيبلد وال يكوف الزنا ُب اٞنثاؿ زنًا بذات البعل، ألّف  «ٔ» )قّدس سرّه( حيث ذىب إذل أّف األمة ال تصًن ا

عليو، وكذا اٜناؿ  ء عّما وقع االستيبلد قد وقع على وجو اٜنراـ وباالجازة ال تنقلب اٜنرمة إذل اٜنّلية الستحالة انقبلب الشي
ء عّما وقع عليو، إذ  ُب الزنا ألنّو دل يقع بذات البعل حٌن العمل وال يصًن باالجازة زنًا بذات البعل الستحالة انقبلب الشي

األحكاـ بيد الشارع ولو أف يعتّبىا كيف ما شاء، وىذا ظاىر جّدًا ولكن نّدعي انصراؼ األدلّة عن مثلو إذل ما كاف مّتصفاً 
األوصاؼ حٌن العمل، وّنا أّّنما غًن مّتصفٌن بالوصفٌن عند العمل واّتصفا هبما بعد االجازة فاالستيبلد ال يكوف بتلك 

موجبًا ٜنرمة بيع األمة وال ٪نّقق االستيبلد شرعاً، ألنّو حٌن وقوعو كاف ١نكومًا باٜنرمة فرضاً، كما أّف الزنا ال ٪نكم بكونو 
 فو بو حٌن العمل، نعم يرتّتب عليو أحكاـ الزنا فقط ال الزنا بذات البعل كما ىو ظاىرواقعاً على ذات بعل لعدـ اّتصا
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على الكشف اٞنختار ء واحد، وإ٧ّنا يفرتقاف ُب أّف اٞنلكية  ىذا كّلو بناًء على الكشف اٞنختار والكشف اٜنكمي ألّّنما شي
 ملكية حقيقية وعلى الكشف اٜنكمي ملكية تنزيلية كما عرفت.

 وأّما بناًء على الكشف اٜنقيقي فبل إشكاؿ ُب أّف االستيبلد صحيح والزنا زناً بذات بعل وذلك ظاىر.

صحيحة أو فاسدة وأّف حكمها ماذا،  ُب أحكاـ التصّرفات الواقعة من اٞنالك ُب اٞناؿ اٞنبيع بالبيع الفضورل وأّّنا اٛنهة الثانية:
يناُب العقد الفضورل الصادر قبلو ُنيث ال يبقى لو ٠ناؿ وىذا كما إذا  تارةً  فنقوؿ: إّف التصّرؼ الصادر من اجمليز قبل االجازة

الفضورل ال زّوجت اٞنرأة فضولة ٍّب اٞنرأة قبل االجازة زّوجت نفسها من شخص آخر فإّف التزويج الثاين بنفسو يناُب العقد 
١نالة، وىذا من اٞنرأة رّد عملي للتزويج الصادر من الفضورل فيما إذا دل تكن عاٞنة بالعقد الفضورل، وإاّل ٬نكن أف يقاؿ إّف 
نفس إقدامها على التزويج الثاين رّد ٞنا أصدره الفضورل وىو ظاىر، ففي مثل ذلك ال يبقى ٠ناؿ لبلجازة اٞنتأّخرة، إذ ال ٬نكن 

 رأة من زوجٌن ُب زماف واحد.تزويج اٞن

إّف االجازة اٞنتأّخرة تكشف عن أّف العقد الثاين وقع على زوجة الغًن وكاف عقداً فضولياً، فهذه االجازة للعقد األّوؿ  ال يقاؿ:
 بنفسها رّد للعقد الثاين بل ىو بنفسو باطل لبطبلف العقد على زوجة الغًن كما ىو ظاىر.



كس وال ٠ناؿ لبلجازة اٞنتأّخرة حينئذ، والوجو ُب ذلك ما ذكرناه ُب االصوؿ ُب باب األمارات من إّف األمر بالع فإنّو يقاؿ:
أّف اٞنوضوع ألحد الدليلٌن إذا كاف تنجيزيًا ومتحّققًا بالفعل فبل ١نالة يرتّتب عليو حكمو وال يبقى ٠ناٌؿ ٞنوضوع الدليل الثاين 

اٞنوضوع إذا ٓنّقق يرتّتب عليو حكمو، وُب اٞنقاـ ّنا أّف اٞنرأة كانت ذات اختيار اٞنتوّقف على عدـ موضوع الدليل األّوؿ، فإّف 
  فقد زّوجت نفسها من الثاين
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باختيارىا مشلتها العمومات وصّح ذلك العقد، وبعد ذلك ال يبقى ٠ناؿ لبلجازة اٞنتأّخرة فإّّنا إ٧ّنا تصّح من جهة أّّنا تسند 
األّوؿ إذل من يعتّب استناده إليو وبذلك كانت تشملو العمومات، ومع العقد الثاين كيف تكوف االجازة موجبة السناد العقد 

العقد األّوؿ إذل من يعتّب إستناده إليو مع أّّنا زوجة الغًن حسب الفرض وإ٧ّنا توجب االجازة إسناده إليها فيما إذا دل يكن 
 جت نفسها وٓنّقق اٞنوضوع وأثّر اٜنكم أثره.ىناؾ عقد ثاٍف واٞنفروض أّّنا زوّ 

 وباٛنملة: أّف األدلّة اٝناّصة الواردة ُب صّحة الفضورل ال إطبلؽ ٟنا ُنيث تشمل اٞنقاـ وصورة وقوع العقد من اجمليز ثانياً.

ضورل إذل من يعتّب إستناده وأّما األدلّة العاّمة فقد عرفت أّّنا إ٧ّنا توجب صّحة الفضورل من جهة أّف االجازة تسند العقد الف
 إليو، وىذا اإلستناد ال يتحّقق مع العقد الثاين فبل تشملو العمومات، وىذا ببل فرؽ بٌن الكشف اٜنقيقي واٜنكمي.

ال يكوف التصّرؼ الصادر من اجمليز منافيًا للعقد الفضورل وىذا كما إذا أعتق اٞنالك عبده أو باع مالو ٍّب علم أّف   واخرى
قد باعو من شخص آخر فأجاز البيع الفضورل بعد العلم باٜناؿ فإّف ىذا التصّرؼ ليس منافيًا للعقد الفضورل ألّف الفضورل 

بقاء العوضٌن ليس شرطًا ُب العقد فبل يعتّب وجود٨نا حٌن إستناد العقد إذل اٞنالك بل ينتقل إذل البدؿ، وىذا ِنبلؼ النكاح 
اد العقد إليها وال ٬نكن اٜنكم بزوجية اٞنرأة اٞنزّوجة للغًن. وىذه الصورة ىل ٪نكم فيها فإّف كوف اٞنرأة خلّية معتّب حٌن إستن

 «ٔ» بصّحة االجازة وبطبلف البيع أو العتق أو ٪نكم ببطبلف االجازة وصّحة البيع والعتق؟ ذكر شيخنا االستاذ )قّدس سرّه(
  االجازة، وىذا التصّرؼ ٫ُنرج اٞنالك عن كونو مالكاً حٌن إّف االجازة تُلغى ألّف اٞنالك ٩نوز لو التصّرؼ ُب اٞناؿ قبل

______________________________ 
 .ٜٙ: ٕ( منية الطالب ٔ)

 ٙ٘ٗ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

االجازة، ومن البديهي أّف اٞنعتّب ُب كشف االجازة عن سبق اٞنلكية إ٧ّنا ىو إجازة اٞنالك دوف األجنيب، وىو حينئٍذ كاألجنيب 
نسبة إذل اٞناؿ ّنقتضى بيعو وعتقو فبل يبقى ٠ناؿ لبلجازة حّّت تكشف عن اٞنلكية اٞنتقّدمة، والسّر فيما أفاده )قّدس سرّه( بال



أّف االجازة عنده تتعّلق بالعٌن ال بالعقد ومن الواضح أّف البيع أو العتق أو غًن٨نا من التصّرفات الناقلة ٔنرج العٌن عن ملك 
 ؿ لبلجازة النتفاء متعّلقها وموضوعها.اجمليز فبل يبقى ٠نا

وفيو: أّف االجازة كالفسخ والرّد تتعّلق بالعقد، وإف كاف الرّد دفعًا والفسخ رفعًا من حينو ولكّنهما مشرتكاف ُب أّّنما متعّلقاف 
جازة بناًء على الكشف بالعقد، وكذا االجازة فاٞنعتّب أف يكوف اجمليز مالكًا حٌن العقد ال حٌن االجازة وإاّل فبل تعقل اال

اٜنقيقي، ألّف اٞنفروض أّف اٞنشرتي صار مالكًا للماؿ من حٌن اٞنعاملة فاٞناؿ ملك لو حٌن االجازة وخارج عن ملك اجمليز 
 فكيف تصّح االجازة منو وليس ذلك إاّلمن أجل أنّو كاف مالكاً للماؿ حٌن العقد وىذا ىو اٞنعتّب ُب االجازة.

على الكشف اٜنقيقي نلتـز بصّحة البيع والعتق وإلغاء االجازة، ال ٞنا ذكره شيخنا االستاذ )قّدس سرّه( بل  والتحقيق: أنّو بناءً 
ء مستحيل ثبوتًا وإّما التزاـ ّنا ال دليل عليو ُب مقاـ االثبات كما مّر ُب  ألّف االلتزاـ بالكشف اٜنقيقي إّما أنّو التزاـ بشي

تزاـ بو ُب مورد إ٧ّنا ىو على خبلؼ القاعدة ومن أجل ضيق اٝنناؽ والبّلبّدية ولو ألجل معاين الكشف اٜنقيقي، وعليو فاالل
ما ذكره فخر احملّققٌن )قّدس سرّه(، فبلبّد أف يقتصر فيو على اٞنقدار اٞنتيّقن ال ١نالة وىو ما إذا كانت االجازة من اٞنالك 

وف الكاشف حّصة خاّصة من االجازة ال مطلقاً، وّنا أّف اجمليز غًن حٌن االجازة ّنعىن أنّو مالك لوال االجازة، الحتماؿ أف يك
مالك للماؿ حينها فبل نلتـز بكوف االجازة كاشفة عن اٞنلك حقيقة. وىذا الذي نقوؿ بياف لقصور اٞنقتضي عن تصحيح 

  االجازة ُب اٞنقاـ، وما أفاده شيخنا االستاذ )قّدس سرّه( بياف للمانع عن
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 تأثًن االجازة بعد ٕنامية اٞنقتضي.

وأّما على الكشف اٜنكمي والكشف باٞنعىن اٞنختار فبما أّّنما على طبق القاعدة لشموؿ العمومات ٟنما، وإطبلقها يقتضي 
شرتي مالكاً صّحة االجازة حّّت فيما إذا دل يكن اجمليز مالكًا للعٌن حٌن االجازة، فنحكم بصّحة االجازة ونفوذىا ويكوف اٞن

للمبيع حقيقة أو تنزيبًل، ولكن ّنا أّف التصرفات الصادرة عن اٞنالك كانت واقعة على ملكو فنحكم بصّحتها وانتقاؿ حّق 
اٞنشرتي إذل البدؿ فيطالب اٞنشرتي اجمليز باٞنثل أو القيمة، وىذا ىو مقتضى اٛنمع بٌن األدّلة الدالّة على صّحة تصّرفات 

  وجوب الوفاء بالعقد بعد االجازة كما وقع نظًنه فيما إذا فسخ من لو اٝنيار وكاف اٞنبيع منتقبًل إذل الغًن.اٞنالك ُب مالو وبٌن

ُب حكم نقل اٞنالك ٧ناء العٌن اٞنبيعة كبيع ولد الشاة اٞنبيعة أو بيع أٖنار األشجار فيما إذا ٓنّققت بعد البيع  اٛنهة الثالثة:
بالنقل ال ينبغي اإلشكاؿ ُب أّف تصرؼ اٞنالك ُب منافع العٌن تصّرؼ ُب ملكو، ألّّنا تابعة  وقبل االجازة، فبناًء على القوؿ

 للعٌن، وىي ملك للمالك قبل االجازة، فلو باع منافعها فقد باع ملك نفسو، وىذا ظاىر.



على نسخة الولد أّف اٞنالك إذا نقل الولد ٍّب  «ٔ» وأّما على القوؿ بالكشف اٜنقيقي فقد ذكر شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
أجاز البيع الفضورل يبطل بيع الولد ال ١نالة، ألّّنا تكشف عن أّف اٞنشرتي كاف مالكًا للعٌن من حٌن العقد فيكوف مالكاً 

افقًا لبلرتكاز العرُب للنماء أيضًا بالتبع، فهو إ٧ّنا باع ملك الغًن ويكوف من قبيل البيع الفضورل، وال يبعد أف يكوف ذلك مو 
  أيضاً، ٍبّ احتمل أف تكوف االجازة لغواً وبيع النماء رّداً للعقد الفضورل فيقع صحيحاً ال ١نالة، إاّلأّف ىذا االحتماؿ بعيد غايتو
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ّرؼ ُب منافع اٞنبيع ال ٬نكن أف يكوف رّدًا فعليًا للمعاملة الصادرة فضولًة، ألّف الرّد كاالجازة وذلك ألّف ٠نّرد بيع الثمرة والتص
من االمور القصدية، فإذا كاف اٞنالك جاىبًل بوقوع اٞنعاملة الفضولية أو باع النماء عدواناً مع بنائو على االجازة دل يكن ذلك 

 قصد بنقل النماء رّد اٞنعاملة الفضولية يكوف ذلك رّداً ويقع نقل النماء صحيحاً. إنشاًء للرّد، نعم لو كاف عاٞناً باٜناؿ وقد

فاٞنتحّصل: أّف االجازة ُب ىذه الصورة تكشف عن أّف تصّرفات اٞنالك ُب النماء وقعت على ماؿ الغًن ال على ماؿ نفسو، 
بطبلف االجازة اٞنتأّخرة بناًء على الكشف اٜنقيقي من وال يقاس اٞنقاـ ّنا إذا باع اٞنالك نفس العٌن اٞنبيعة حيث حكمنا فيو ب

جهة األخذ باٞنقدار اٞنتيّقن واحتماؿ أف يكوف اٞنؤثّر حّصة خاّصة من االجازة وىي إجازة اجمليز اٞنالك لوال االجازة، وذلك 
فضورل ليحتمل مانعيتو عن صّحة ألّف العٌن موجودة ُب اٞنقاـ والنقل إ٧ّنا وقع على النماء ودل يقع على ما تعّلق بو العقد ال

االجازة فاالجازة قد صدرت من اٞنالك لوال االجازة وىو اٞنقدار اٞنتيّقن من االجازة اٞنؤثّرة، وأّما بناًء على الكشف اٜنكمي 
ف أّف التصّرؼ ُب النماء قد وقع صحيحًا ُب ملك نفسو فبل يكو  «ٔ»  أو الكشف باٞنعىن اٞنختار فقد ذكر شيخنا األنصاري

التصرؼ حراماً، وكذلك يقع صحيحاً من حيث حكمو الوضعي كما ىو مقتضى وقوعو ُب ملكو إاّلأنّو يدفع قيمة النماء إذل 
اٞنشرتي بعد إجازة البيع، ألّف النماء يدخل ُب ملك اٞنشرتي بقاًء وإف كاف ُب ملك اٞنالك حٌن التصّرفات، ومقتضى اٛنمع 

  القيمة للمشرتي.بينهما ىو اٜنكم بصّحة البيع وتغرًن

 وما أفاده )قّدس سرّه( متٌن وال مانع من أف ٪نكم ّنلكية اٞنشرتي للنماء بعد االجازة ويرتّتب عليو وجوب دفع البدؿ.

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٔٔٗ: ٖاٞنكاسب 
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بأّف اٞننفعة اٞننفصلة قد انتقلت إذل شخص آخر وليست موجودة حّّت ٪نكم  «ٔ» وقد أورد عليو شيخنا االستاذ )قّدس سرّه(
 ّنلكيتها للمشرتي بعد االجازة، وبعد االنعداـ كيف يصّح اٜنكم بكوّنا ملكاً لو، ىذا.

اؿ وال ٫نفى عليك أّف ىذه اٞنناقشة ظاىرة االندفاع، ألّف اٜنكم باٞنلكية ليس بلحاظ حاؿ االنعداـ وإ٧ّنا ىو بلحاظ ح
 الوجود، فمن اآلف ٪نكم بأّف اٞنوجود سابقاً ملك للمشرتي فيرتّتب عليو وجوب دفع القيمة، ىذا كّلو بناًء على نسخة الولد.

ـّ الولد فاٞنسألة داخلة ُب اٛنهة الثانية اٞنتقّدمة أعين ما إذا تصّرؼ اٞنالك ُب نفس اٞناؿ اٞنبيع، والكبل ـ وأّما بناًء على نسخة ا
 ٧ّنا ىو ُب اٛنهة الثالثة وىي ما إذا تصّرؼ اٞنالك ُب منافع العٌن اٞنبيعة ال ُب نفسها، وقد استقرب شيخنا االستاذُب اٞنقاـ إ

ـّ الولد، فلذا أورد عليو ما نقلناه سابقًا من أّف بيع االـّ يوجب لغوية  «ٕ» النسخة الثانية وقاؿ إّف الصحيح ىو نسخة ا
اؿ، ألّف االجازة تتعّلق بالعٌن واٞنفروض أّّنا بالبيع انتقلت إذل شخص آخر واٞنالك أجنيب االجازة اٞنتأّخرة وال يبقى ٟنا ٠ن

 حٌن االجازة حينئذ، ويعتّب ُب االجازة أف تكوف صادرة عن اٞنالك ال عن األجنيب، ىذا.

و ثبلثة أسطر يذكر ُب إاّل أّف الصحيح ىو النسخة االوذل وىي نسخة الولد، وذلك ألّف الشيخ )قّدس سرّه( بعد سطرين أ
ء  بياف ضابط الكشف اٜنكمي أّف الضابط ىو اٜنكم بعد االجازة برتّتب آثار ملكية اٞنشرتي من حٌن العقد، فإف ترّتب شي

من آثار ملكية اٞنالك قبل إجازتو كاتبلؼ النماء ونقلو ودل يناؼ االجازة ٗنع بينو وبٌن مقتضى االجازة بالرجوع إذل البدؿ، 
 االجازة كاتبلؼ العٌن عقبًل أو شرعاً وإف ناَب 

______________________________ 
 .ٓٚ: ٕ( منية الطالب ٕ(، )ٔ)

(ٕ) 
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يعين بو البيع والعتق و٥نو٨نا فات ١نّلها، مع احتماؿ الرجوع إذل البدؿ، فقد حكم بأّف االجازة تقع لغوًا فيما إذا أتلف العٌن 
ـّ الولد لوقع بٌن كلماتو )قّدس سرّه( هتافت ظاىر، فإنّو )قّدس سرّه( ٪نكم ىناؾ عقبًل أو شرع اً، فلو كانت النسخة نسخة ا

ـّ الولد ووقوع االجازة صحيحة أيضًا و٩نمع بينهما بدفع القيمة، وُب ىذه األسطر قد حكم بصّحة بيع العٌن  بصّحة بيع ا
وال يناسب مقامو، فالتحّفظ على مقامو يقتضي أف تكوف النسخة الصحيحة وإلغاء االجازة عن التأثًن، وىذا تناقض واضح 



نسخة الولد، وعليو فالشيخ )قّدس سرّه( تعّرض للجهتٌن أعين التصّرؼ ُب نفس العٌن ُب ىذه العبارة والتصّرؼ ُب النماء ُب 
 العبارة السابقة.

فهي ُب بياف حكم التصّرفات الصادرة من اٞنشرتي ُب اٞناؿ قبل االجازة، وال إشكاؿ ُب أنّو حراـ باٜنرمة  وأّما اٛنهة الرابعة:
التكليفية بناًء على النقل، ألنّو تصّرؼ ُب ماؿ الغًن ال ١نالة، كما أنّو إذا وطئ األمة ٪نكم بكونو زنًا ولو مع العلم بصدور 

سب اٜنكم الوضعي باطل ألنّو بيع ملك الغًن فيكوف فضولياً ال ١نالة، نعم لو أجاز االجازة من اٞنالك بعد ذلك، كما أنّو ُن
 اٞنعاملة يدخل ُب من باع شيئاً ٍبّ ملك وسيأٌب حكمو إف شاء اللهو تعاذل.

االقداـ على  وأّما بناًء على الكشف اٜنقيقي فبل إشكاؿ ُب أّف تصرّفاتو جائزة شرعًا ونافذة واقعاً، غاية األمر أنّو ْنّرى ُب
التصّرفات احملّرمة ظاىرًا الستصحاب عدـ ٜنوؽ االجازة، فلو وطئ األمة أو باعها فقد تصّرؼ ُب ملكو وإف كاف جاىبًل 

 باٜناؿ، وإف كاف تصرّفو عبادياً كالوضوء باٞناء اٞنبيع فضولة وقع فاسداً، ٞننافاة اٜنرمة الظاىرية مع قصد القربة.

كمي والكشف باٞنعىن اٞنختار فتصّرفاتو ُب اٞناؿ حراـ تكليفاً، وأّما وضعًا فهي وإف كانت ُب ماؿ وأّما بناًء على الكشف اٜن
 الغًن ُنسب اٜندوث إاّلأنّو ُنسب البقاء ملك للمشرتي فبل مانع من أف ٪نكم بصّحة التصّرفات اٞنتقّدمة بعد صدور
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 االجازة ولعّلو ظاىر، ىذا.

أعاد الكبلـ ُب بياف الثمرة بٌن الكشف والنقل من حيث النماء مع أنّو قد تعّرض لو قبل ذلك،  «ٔ»  إّف شيخنا األنصاريٍبّ 
ُب اٞنقاـ حيث ذكر ُب شرح اللمعة أّف الفائدة تظهر ُب النماء، فإف  «ٕ»  ولعّلو أعاده للتعّرض إذل ما أفاده الشهيد الثاين

ل اٞنتخّلل بٌن العقد واالجازة اٜناصل من اٞنبيع للمشرتي و٧ناء الثمن اٞنعٌّن للبائع، ولو جعلناىا كاشفة فالنماء اٞننفص
جعلناىا ناقلة فهما للمالك اجمليز، انتهى. مع أّف االجازة على تقدير كوّنا ناقلة ال توجب ٕنّلك اجمليز لنماء الثمن، وإ٧ّنا ٧ناؤه 

 اٞنالك اجمليز، فكأّف العقد دل يقع عليو إاّلبعد االجازة، فما معىن قولو أّف ٧ناء يرجع إذل اٞنشرتي كما أّف ٧ناء اٞنبيع يرجع إذل
 الثمن واٞنبيع للمالك اجمليز على تقدير كوف االجازة ناقلة.

الكتاب بأّف اٞنراد ما إذا كاف كّل واحد من البائع واٞنشرتي فضولياً، وأّف ٧ناء الثمن يرجع إذل  «ٖ»  وقد وّجهو بعض ١نّشي
الك الثمن و٧ناء اٞنبيع إذل مالك اٞنبيع وكّل واحد منهما مالك ٠نيز، فصّح التعبًن عنهما باٞنالك اجمليز الذي يصدؽ على كّل م

 واحد من اٞنالكٌن، وليس اٞنراد أّف ٧ناء الثمن واٞنبيع يرجع إذل مالك اٞنبيع.



الذي حكم برجوعو  -منو أّف كبًل من ٧نائي الثمن واٞنبيع الظاىر« فهما للمالك اجمليز»وىذا التوجيو بعيد غايتو، فإّف قولو: 
يرجع إذل شخص واحد على تقدير كوّنا  -إذل البائع ُب ٧ناء الثمن وإذل اٞنشرتي ُب ٧ناء اٞنبيع على تقدير كوف االجازة كاشفة

 ناقلة وىو اٞنالك اجمليز.

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٔٔٗ: ٖاٞنكاسب 

 .ٖٕٓ -ٜٕٕ: ٖالبهّية  ( الروضةٕ)

 .ٕٕٙ: ٕ( وىو ٗناؿ الدين ُب حاشية الروضة، ونقلو احملّقق االيرواين ُب حاشية اٞنكاسب ٖ)
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ُب توجيو العبارة أّف اٜنكم برجوع النماء ُب كّل واحد من العوضٌن إذل اٞنالك أعين مالك اٞنبيع ىو  «ٔ» وقد ذكر بعض آخر
و على وفق القاعدة، وال وجو لرفع اليد عن ظهورىا، وذلك أّما ُب ٧ناء اٞنبيع فلوضوح أّف اٞناؿ مالو وكذلك الصحيح وأنّ 

النماء، فقبل االجازة اٞنوجبة للنقل ال ينبغي اإلشكاؿ ُب أنّو لو وىذا ّنكاف من الوضوح. وأّما ٧ناء الثمن فؤلّف اٞنشرتي 
 ٞنعاملة، وىو أي االقداـ يوجب رجوع ٧ناء الثمن إذل مالك اٞنبيع ال ١نالة، ىذا.األصيل ىو الذي أقدـ على ٕنليكو لو ُب ا

 وال ٫نفى أّف ىذا أبعد من التوجيو اٞنتقّدـ آنفاً وال ٬نكن اٞنساعدة عليو بوجو ال صغرًى وال كّبًى.

يك، وقد يكوف اٞنشرتي أصيبًل أّما ُنسب الصغرى، فؤلّف الشراء قد يكوف فضوليًا كالبيع فلم يُقدـ مالك الثمن على التمل
لكّنو جاىل بكوف اٞنعاملة فضولية، وقد يكوف عاٞنًا بذلك ولكّنو اشرتى ّناؿ الصغًن الذي ٓنت واليتو فهو دل يقدـ على 

 ٕنليك ماؿ نفسو وإ٧ّنا أقدـ على ٕنليك ماؿ الصغًن خبلفاً للمصلحة.

ُب الشريعة اٞنقّدسة، نعم ُب التسليط اٝنارجي كبلـ بٌن األعبلـ  وأّما ُنسب الكّبى، فؤلّف االقداـ ليس من أحد اٞنمّلكات
 ولكّنو غًن اٞنقاـ أعين اٞنعاملة الفضولية كما ال ٫نفى.

فاٞنتحّصل: أّف ىذا التوجيو ال ٬نكن اٞنساعدة عليو، فالصحيح ٘نل العبارة على سهو القلم، أو توجيو اٞنراد منها ُنملها على 
جيو األّوؿ الذي جعلو شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( أوذل من التحّفظ على ظاىرىا وتوجيو خبلؼ ظاىرىا كما ُب التو 

 حكمها كما تكّلفو بعض آخر ُب التوجيو الثاين.



 ٍبّ إّف من ٗنلة اٞنوارد اليت تظهر فيها الثمرة بٌن الكشف والنقل أّف أحد

______________________________ 
 .ٕٕٙ: ٕ، وااليرواين ُب حاشيتو على اٞنكاسب ٗ٘ٔشيتو ( نقلو السّيد اليزدي ُب حأ)
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اٞنتعاملٌن إذا كاف أصيبًل وكاف اآلخر فضولياً فاألصيل ٩نوز لو الفسخ أو التصّرؼ اٞنناُب لبلجازة كالبيع و٥نوه ٣نّا يرفع موضوع 
 االجازة اٞنتأّخرة بناًء على النقل دوف الكشف، ىذا.

ؿ ُب اٞنسألة ثبلثة، قوؿ بصّحة التصرّفات الصادرة من األصيل وكذلك فسخو على ٥نو االطبلؽ، وقوؿ بعدـ صّحتها واألقوا
مطلقاً، وثالث بالتفصيل بٌن النقل والكشف وأّّنا صحيحة على األّوؿ دوف الثاين، وىذا ىو الذي ذىب إليو شيخنا 

الفسخ وغًنه من التصرفات كتزويج نفسها من ثالث أو عتق العبد وذكر أّف األصيل ٩نوز لو  «ٔ» األنصاري )قّدس سرّه(
 اجملعوؿ ٖنناً بناًء على النقل دوف الكشف، ألنّو أي األصيل ملـز على اٞنعاملة حينئذ وال ٩نوز لو الرجوع.

قل، ألّف العقد فقد ذىب إذل عدـ جواز فسخ األصيل وتصّرفاتو حّّت على القوؿ بالن «ٕ» وأّما شيخنا االستاذ )قّدس سرّه(
ـّ فيجب عليو الوفاء وإف كانت اٞنلكية متوقّفة على االجازة، وعمـو يقتضي اٜنكم بوجوب الوفاء بالعقد  «أَْوفُوا بِاْلُعُقودِ »  تا

وحرمة الفسخ عليو، وىو حكم ا٥نبلرل ينحّل إذل كّل واحد من اٞنتعاقدين، وأنّو ٩نب الوفاء على كّل واحد منهما بعقد نفسو 
 وال ربط ألحد٨نا باآلخر كما ال ٫نفى.

إ٧ّنا تدّؿ على اٜنكم التكليفي  «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  عينوىذا الكبلـ منو )قّدس سرّه( مبيّن على ما بين عليو ُب ١نّلو من أّف اآلية أ
وىو وجوب االلتزاـ بالعقد وحرمة الفسخ عليو، وليست ناظرة إذل اٜنكم الوضعي، وال منافاة بٌن اٜنكم ُنرمة الفسخ 

  ووجوب االلتزاـ، وبٌن توّقف اٜنكم الوضعي أعين اٞنلكية على االجازة، كما وقع

______________________________ 
 .ٕٔٗ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 .ٛٚ: ٕ( منية الطالب ٕ)
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نظًن ذلك ُب بيع الصرؼ والسلم فإّّنما بعد اٞنعاملة ملزماف على البيع و٪نـر عليهما الرجوع، و٩نب االلتزاـ ّنا أنشآه وإف  
بالوقف واٟنبة وغًن٨نا من العقود اليت دّؿ الدليل على جواز كانت اٞنلكية متوقّفة على القبض واالقباض، وال يقاس ذلك 

الفسخ والرجوع فيها قبل القبض أو بعده، ألّّنا إ٧ّنا خرجت بالنّص، كما ال ٬نكن قياس اٞنقاـ َنواز الفسخ بعد اال٩ناب قبل 
ـّ وإ٧ّنا يتّم بالقبوؿ وال مانع من الفسخ قبل إٕناـ ا لعقد كما ىو ظاىر، وىذا ِنبلؼ اٞنقاـ القبوؿ، ألّف العقد حينئذ غًن تا

ـّ فيجب عليو الوفاء و٪نـر عليو الفسخ، ألّف اٞنراد بالعقد ُب اآلية إ٧ّنا ىو العقد باٞنعىن اٞنصدري  فإّف اٞنفروض أّف العقد فيو تا
لوفاء، وبذلك أورد على يعين اال٩ناب والقبوؿ ال اٜناصل من اٞنصدر الذي ىو اٞنلكية حّّت يقاؿ إّّنا دل ٓنصل بعد فبل ٩نب ا

شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( ُب قولو َنواز الرجوع والفسخ قبل ٕنامية شرائط صّحة العقد، وأفاد أّف االلتزاـ بالعقد واجب 
سواء حصلت شرائط صّحة العقد أـ دل ٓنصل، وعليو فبل وجو لتفصيل شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( بٌن الكشف والنقل 

 ىذا.

ّف اٞنراد باآلية لو كاف ىو وجوب االلتزاـ وحرمة الفسخ كما أفاده لصّح ما ذىب إليو أبو حنيفة من أّف اٜنكم من وال ٫نفى أ
اال٩ناب والتحرًن إ٧ّنا يصّح فيما إذا كاف متعّلقهما مقدورًا للمكّلف ال ١نالة، وعليو فهذه اآلية تدّؿ على أّف العقود ُب حّد 

وإاّل فبل معىن لوجوب عدـ الفسخ أو ٜنرمة الفسخ، إذ اٞنراد بالفسخ ليس ىو لفظة  نفسها جائزة وفسخها ٣نكن وصحيح
فسخت قطعاً للعلم بعدـ حرمتها شرعاً، بل اٞنراد ىو واقع الفسخ اٞنمضى شرعاً، فلو كانت العقود جائزة فبل وجو لبللتزاـ هبا 

ود البلزمة كما ىو ظاىر، فبل ٬نكن ٘نل اآلية على اٜنكم بوجو، ألّف اٛنائز ال ٩نب االلتزاـ بو وإ٧ّنا ٩نب االلتزاـ بالعق
 التكليفي كما أفاده، وإ٧ّنا ىي مسوقة لبلرشاد
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وعليو فبل يكوف العقد  «ٔ» «دعي الصبلة أيّاـ أقرائك»إذل اللزـو وأّّنا ال تنفسخ بالرجوع نظًن قولو صلى اهلل عليو و آلو 
بعد ٕناميتو من حيث االجزاء والشرائط وترّتب األثر عليو، والعقد الفضورل ليس كذلك على النقل، ومن ىنا مشمواًل لآلية إاّل 

يظهر أّف وجوب االلتزاـ ُب الصرؼ والسلم قبل حصوؿ القبض واالقباض أّوؿ الكبلـ ألنّو عقد دل تتّم شرائطو ودل يرتّتب 
اٞنلكية بالقبض، وعليو فما أفاده شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( من أنّو على  األثر عليو بل إ٧ّنا يصًن العقد الزمًا بعد ٓنّقق

 النقل ٩نوز لؤلصيل الفسخ وسائر التصّرفات اليت ترفع مورد االجازة متٌن.

آخره، ء إّناؤه إذل  فاٞنتحّصل من ٗنيع ذلك: أّف معىن الوفاء ُب اآلية عبارة عن إّناء العقد إذل آخره، ألّف معىن الوفاء بالشي
 واآلية ترشد إذل أنّو ال ينفسخ بالفسخ، ىذا أّواًل.

وثانياً: ىب أّف اآلية تدّؿ على وجوب االلتزاـ تكليفًا إاّلأّّنا إ٧ّنا ٔنتّص باٞنبّلؾ، ألّّنا خطاب إذل اٞنالكٌن وموضوعها العقد 
فتمامية العقد إ٧ّنا ىي بعد االجازة على فرض القوؿ أي االرتباط بٌن التزامي اٞنالكٌن، فإذا كاف أحد٨نا أصيبًل واآلخر فضولياً 



بالنقل، وأّما قبلها فبل عقد حّّت ٩نب االلتزاـ بو بل ىناؾ إلتزاـ من قبل األصيل إاّلأنّو غًن مرتبط بالتزاـ اٞنالك اآلخر حّّت 
لك وتقع اٞنعاملة بينهما، فقبل يكوف عقدًا و٩نب عليهما الوفاء بو على ٥نو اال٥نبلؿ. نعم باالجازة يستند البيع إذل اٞنا

 االجازة ال عقد حّّت ٩نب عليو الوفاء كما ال ٫نفى، ىذا كّلو بناًء على النقل.

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٕح  ٚ/ أبواب اٜنيض ب ٕٚٛ: ٕالوسائل 
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عقد قبل االجازة وال مانع من تصرفات األصيل وفسخو، وىي  وكذلك اٜناؿ بناًء على اٞنعىن اٞنختار ُب الكشف فإنّو ال
 توجب ارتفاع مورد االجازة اٞنتأّخرة.

وأّما بناًء على الكشف اٜنقيقي فهل ينفذ فسخ األصيل قبل االجازة وْنوز تصرّفاتو ُب مالو وتكوف نافذة أو أّّنا تقع لغواً، 
 فبلبّد ُب ٓنقيق ذلك من التكّلم ُب جهات:

 وذل: ُب نفوذ فسخ األصيل وعدمو.اٛنهة اال

 الثانية: ُب جواز تصّرفاتو ُب اٞناؿ اٞننتقل عنو ظاىراً أو واقعاً.

 الثالثة: ُب نفوذ التصّرفات وضعاً.

فالظاىر أّف الفسخ من األصيل قبل االجازة ال أثر لو بناًء على الكشف اٜنقيقي وال ٬نكن أف يكوف نافذاً  أّما اٛنهة االوذل:
ـّ وال قصور وال نقصاف فيو بوجو، فلذا استدّؿ القائل بالكشف اٜنقيقي بأّف العقد أبداً، أل ّف العقد بناًء على ىذا القوؿ تا

ـّ فإذا ٓنّقق العقد من قبل األصيل فيكوف الزمًا عليو ويشملو   وغًنه من أدلّة اللزـو كقولو «ٔ» «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  سبب تا
فإّف الفسخ والتصرؼ ُب اٞناؿ بعد صًنورتو ملكًا للطرؼ اآلخر تصّرؼ ُب ماؿ  «ٕ» «اَلتَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَػْيَنُكْم بِاْلَباِطلِ »

الغًن وأكل للماؿ بالباطل، وكذا ٩نري استصحاب اٞنلكية ُب اٞنقاـ إذا شّك ُب تأثًن الفسخ وعدمو، فإّف االستصحاب 
الطرؼ اآلخر وعدـ انتقالو إليو بفسخو فبل ينفسخ بالفسخ، والقوؿ بعدـ ٕنامية العقد حينئذ ىدـ يقتضي بقاءه ُب ملك 

 ألساس الكشف اٜنقيقي وىو خلف، وىذه الثمرة بٌن النقل والكشف صحيحة.



١نّرمة شرعاً  أّف التصرّفات من طرؼ األصيل فيما انتقل عنو «ٖ» فقد ذكر شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( وأّما اٛنهة الثانية:
  ألّّنا منافية لوجوب

______________________________ 
 .ٔ: ٘( اٞنائدة ٔ)

 .ٜٕ: ٗ( النساء ٕ)

 .ٖٔٗ: ٖ( اٞنكاسب ٖ)
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 االلتزاـ والوفاء، ىذا.

التصرفات ليست من آثار االلتزاـ ولكن األمر ليس كما أفاده )قّدس سرّه( ألّف حرمة أكل اٞناؿ ووطء األمة وغًن٨نا من 
بلها بالعقد، وإ٧ّنا ىي من آثار اٞنلكية الشرعية، واٞنلكية إ٧ّنا يُعلم هبا بعد االجازة ّنعىن أّّنا تكشف عن اٞنلكية اٞنتقّدمة وأّما ق

اىراً، نعم بعد فاٞناؿ ملك األصيل ّنقتضى االستصحاب كما أّف اٞنبيع ملك ٞنالكو فلماذا ال ٩نوز لو التصرؼ ُب مالو ظ
االجازة ينكشف أّّنا كانت ١نّرمة عليو ُب الواقع. والعجب من شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( حيث ذىب إذل حرمة 

ء دّؿ على ٔنصيص العمومات اجملّوزة  التصرفات ُب اٞناؿ ولو مع العلم بعدـ إجازة اٞنالك وىذا من غرائب الكبلـ، إذ أّي شي
 ألنّو ملكو حينئذ ظاىراً أو واقعاً. لتصّرفات اٞنالك ُب ملكو،

وكيف كاف، فمقتضى االلتزاـ أيّن متعّهد باٞنعاملة وال أفسخها ولكّنو ال يستدعي حرمة التصرفات التكوينية بل ىي مرتتّبة 
فتكوف  على األثر الذي ٬نضيو الشارع وىو اٞنعّّب عنو باٞنلكية الشرعية وىي غًن متحّققة بعد ولو باستصحاب عدـ االجازة،

 تصّرفاتو ١نكومة باٛنواز ظاىراً وإف ينكشف بعد االجازة أّّنا كانت ١نكومة باٜنرمة واقعاً.

ة، ففي ٍبّ إنّو ٣نّا ذكرناه يّتضح الفرؽ بٌن الوفاء بالنذر والوفاء بالعقد، فإّف معىن الوفاء ُب كليهما ىو االّناء إاّلأّف موارده ٢نتلف
ٞنلكية إذل األبد وعدـ الفسخ، وأّما ُب النذر فاّناؤه ىو االتياف ّنتعّلقو فعبًل أو تركاً، فرتؾ الفعل العقد معىن االّناء االلتزاـ با

 أو إتيانو بنفسو رّد للنذر فيما إذا نذر الفعل ُب األوؿ والرتؾ ُب الثاين.

ؿ ظاىرًا ولو ُنكم االستصحاب وملّخص ما ذكرناه ُب اٞنقاـ: أّف األصيل إذا شّك ُب إجازة اٞنالك ٩نوز لو التصرؼ ُب اٞنا
 الذي ذكرنا أنّو ٩نري ُب االمور
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اٞنتأّخرة أيضاً، فإذا ٓنّققت االجازة ينكشف أنّو كاف حرامًا ُب الواقع ونفس األمر، وأّما إذا كاف عاٞنًا بعدـ إجازة اٞنالك 
 فتصّرفاتو جائزة ظاىراً وواقعاً.

انع من جواز تصّرفات األصيل ُب مالو قبل إجازة اآلخر سواء كاف عاٞنًا بعدـ حصوؿ االجازة أو شاّكاً فاٞنتحّصل: أنّو ال م
ُب ٓنّققها، فإّّنا ْنوز لو ُب األّوؿ واقعًا وُب الثاين ظاىرًا ُنكم استصحاب عدـ ٓنّقق االجازة، وبعد ٓنّققها ينكشف أّف 

إ٧ّنا  «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  لواقع، وقد عرفت أّف اآلية الشريفة أعين قولو تعاذلالتصرفات صدرت من غًن أىلها وكانت ١نّرمة ُب ا
وردت ُب مقاـ االرشاد إذل أّف العقود ال تنفسخ بالفسخ، وليس اٞنراد منها وجوب الوفاء بالعقود باٜنكم التكليفي، فلو 

وقد عرفت أّف التصرؼ ُب اٞناؿ ال يناُب االلتزاـ، ألّف حرمة سّلمنا وتنزّلنا عّما ذكرناه فهي دالّة على وجوب االلتزاـ بالعقد، 
التصرفات من آثار اٞنلكية ال االلتزاـ، فلذا ٬نكن أف يقاؿ َنواز التصرفات ُب مثل اٟنبة وبيع الصرؼ و٥نو٨نا ٣نّا اشرتطت 

دد اٜنكم التكليفي وأّّنا تدّؿ اٞنلكية فيو بشرط الحق قبل ٓنّقق شرطها، بل لو أغمضنا عن ٗنيع ذلك وقلنا بأّف اآلية بص
على وجوب الوفاء بالعقود ال يفيد ذلك ُب اٞنقاـ، ألّف العقد قبل االجازة غًن معلـو ُب الفضورل ٞنا ذكرناه سابقًا من أّف 

مو العقد ربط التزاـ بالتزاـ آخر، وىذا الربط ال يُعلم إاّلبعد االجازة كما ال ٫نفى، وأّما قبلها فمقتضى االستصحاب عد
 فيجوز لؤلصيل التصرؼ ظاىراً وإف كاف العقد حاصبًل واقعاً.

ـّ وإف كانت اٞنلكية فيهما مشروطة بالقبض ولعّلو ظاىر.  نعم إ٧ّنا يفيد ُب مثل اٟنبة والصرؼ، ألّف العقد فيهما تا

أنّو مبلـز للعلم بدخوؿ العوض نعم لو كاف عاٞناً بصدور االجازة من اآلخر ٓنـر عليو التصرفات ألّّنا تصرؼ ُب ماؿ الغًن إاّل 
 ُب ملكو فيجوز لو التصرؼ فيو.
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 و٣نّا ذكرنا ظهر اٜناؿ ُب:

 وأّف تصرفات األصيل تكوف نافذة ظاىراً فإذا ٓنّققت االجازة إنكشف فسادىا. اٛنهة الثالثة

اٞنعامبلت الفضولية حّّت النكاح فإذا زّوجت اٞنرأة نفسها ٍّب إّف ما ذكرناه ُب اٞنقاـ ال ٫نتّص ّنورد خاّص و٩نري ُب ٗنيع 
فضولة ٩نوز ٟنا أف تزّوج نفسها من آخر فيما إذا علمت بعدـ االجازة من اآلخر أو شّكت ُب صدورىا واستصحبت عدمها، 

ـّ  غاية األمر أّف االجازة بعد ٓنّققها تكشف عن بطبلف ذلك الزواج، كما أّف الزوج إذا كاف أصيبًل ٩نوز لو اٝنامسة وتزويج ا



ُب النكاح إف كاف من أجل خصوصية ُب النكاح فقد  «ٔ» اٞنعقودة أو اختها كما ال ٫نفى، فما ذكره العبّلمة )قّدس سرّه(
 عرفت منعو، وإف كاف من أجل أّف مبناه عدـ جواز تصّرؼ األصيل مطلقاً فبل بأس بو، ألنّو حكم على اٞنبىن وذلك ظاىر.

أّف اإلماـ )عليو السبلـ( أمر بعزؿ حّصة الزوجة من األمواؿ وألغى استصحاب عدـ  «ٕ»  تزويج الصغًنين نعم، قد ورد ُب
ٜنوؽ االجازة، ومسألة تزويج الصغًنين وإف كانت خارجة عّما ٥نن فيو، لعدـ وقوع معاملة فضولية على اٞناؿ وإ٧ّنا الرواية 

لة الفضولية إاّل أّف الشّك ُب إرثهم مسّبب عن الشّك ُب ٜنوؽ إجازة تتعّرض ٜنكم تصرؼ الورثة وىم ال يرتبطوف باٞنعام
 الزوجة وعدمو، فإذا جرى استصحاب عدـ االجازة ترّتب عليو إرث الورثة وجواز تصّرفهم ُب اٞناؿ.

اء فاٞنسألة من ىذه اٛنهة مشرتكة مع ما ٥نن فيو، وقد ألغى اإلماـ )عليو السبلـ( ىذا االستصحاب. وفيو: أّف إلغ
 االستصحاب ُب مورد ألجل النّص اٝناص ال

______________________________ 
 .ٙٔ: ٖ( قواعد األحكاـ ٔ)

 .ٗٗٗ( تقّدـ مصدره ُب الصفحة ٕ)

 ٓٚٗ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

اٜنمل يكشف عن إلغائو ُب ٗنيع اٞنوارد الفضولية بل ٫نتّص ّنورده، كما الغي استصحاب عدـ توّلد اٜنمل ُب مسألة إرث 
 حيث حكم الشارع بعزؿ نصيب ذكرين.

 الكبلـ ُب مسألة النذر

 ُب اٞنقاـ، والكبلـ فيها يقع من جهتٌن: «ٔ»  اليت تعّرض ٟنا شيخنا األنصاري

 من جهة اٜنكم الوضعي. -ٕمن جهة اٜنكم التكليفي  -ٔ

ء فبل  فملّخص الكبلـ فيها: أّف النذر إذا كاف على ٥نو االطبلؽ اٞنعّّب عنو باٞننجز ودل يكن مقّيدًا بشي أّما اٛنهة االوذل،
ينبغي اإلشكاؿ ُب أّف التصرؼ ُب اٞناؿ اٞننذور للفقراء حراـ، سواء كاف النذر نذر نتيجة بأف ينذر انتقاؿ الشاة إذل ملكهم 

، ألنّو تصّرؼ فيما ٩نب ٕنليكو للغًن فبل ٩نوز أكلو وال بيعو وال غًن٨نا من أو كاف نذر فعل كنذره أف ٬نّلكها للفقراء
 التصّرفات اٞننافية للوفاء بالنذر، وىذا ظاىر جّداً.



ء إاّلأنو من اآلف يلتـز بالعمل وإف كاف ظرؼ العمل  كما أنّو إذا كاف على ٥نو الواجب اٞنعّلق بأف يكوف النذر معّلقاً على شي
ء ولده أو شفاء مريضو كما ىو الظاىر فيما إذا كاف اٞنعّلق عليو أمرًا متيّقن اٜنصوؿ كما إذا قاؿ: للهو  زماف ٠نيمتأّخرًا وىو 

علّي كذا إذا جاء الغد، فبل إشكاؿ أيضًا ُب عدـ جواز التصّرؼ ُب اٞناؿ، ألّف الوجوب فعلّي ومعو كيف ٩نوز لو البيع أو 
 الذبح و٥نو٨نا.

كاف على ٥نو الواجب اٞنشروط إاّلأّف الشرط كاف معلـو اٜنصوؿ، وذلك ٞنا ذكرناه ُب اٞنقّدمات اٞنفّوتة   وكذا اٜناؿ فيما إذا
من أّف تفويت اٞنبلؾ اٞنلـز قبيح ُب نظر العقل وىو كعصياف التكليف اٞننجز عنده، وال إشكاؿ أنّو بذبح الشاة أو بيعها 

  ليو، فبل ٩نوز تفويت اٞنبلؾ ألنّويعجز عن إستيفاء اٞنبلؾ الذي يعلم أنّو يتوّجو ع

______________________________ 
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 روح األمر وحقيقتو.

وأّما إذا كاف مشروطًا بشرط ٠نهوؿ اٜنصوؿ، فإف كاف بنذره ذلك قاصداً البقاء الشاة أيضًا إذل وقت حصوؿ الشرط اجملهوؿ  
  الناذرين فبل إشكاؿ ُب عدـ جواز إتبلفها وبيعها أو ذُنها، ألنّو بنذره ذلك أوجب أمرين:كما ىو الغالب ُب

أحد٨نا ٕنليك الشاة للفقراء. وثانيهما: إبقاؤىا إذل زماف الشرط، وىذا نظًن ما ذكره الفقهاء ُب الشروط من أنّو إذا باع داره 
 من، فهو ّننزلة اشرتاط أف ال يبيعها اٞنشرتي للغًن.بشرط أف يبيعها اٞنشرتي للبائع فيما إذا جاء ّنثل الث

وُب اٞنقاـ أيضًا ٬نكن أف يقاؿ إنّو بنذره ذلك نذر أف يبقي اٞناؿ إذل ذلك الوقت، وىذا من دوف فرؽ بٌن أف يكوف الشرط 
ذا إذا نزؿ اٞنطر ُب وقت اختياريًا للناذر كما إذا نذر أف يفعل كذا إذا شرب التنت، وبٌن كونو غًن اختياري لو كما إذا نذر ك

، نعم لو فرضناه على ٥نو الواجب اٞنشروط من دوف أف ينذر االبقاء وغًنه وكاف الشرط ٠نهوؿ اٜنصوؿ، فبل مانع من  معلـو
 التصرؼ ُب اٞناؿ ببيعو وذُنو ىذا كّلو ُنسب اٜنكم التكليفي.

النذر إذا كاف نذر نتيجة وكاف مطلقاً، أو كاف مشروطاً وىو اٜنكم الوضعي، فبل ينبغي اإلشكاؿ ُب أّف  وأّما اٛنهة الثانية:
ولكن حصل شرطو ال يصّح التصّرؼ ُب اٞناؿ اٞننذور صرفو ُب جهات خاّصة، ألنّو ملك الغًن حينئذ فبل تكوف التصرّفات 

 نافذة أبداً.



 ذلك من اٞنوارد اليت حكمنا بعدـ وأّما فيما إذا كاف نذر فعل وكاف معّلقاً أو مشروطًا مع كوف الشرط معلـو اٜنصوؿ، أو غًن
جواز التصرؼ فيها ُب اٞناؿ من دوف تعّلق حّق بو وإ٧ّنا كاف ٠نرد حكم تكليفي بعدـ اٛنواز، فهل تصّح التصرفات ُب اٞناؿ 
حينئذ وتكوف نافذة أو أّّنا تقع باطلة؟ فقد وقع فيو اٝنبلؼ، فذىب بعضهم إذل الصّحة والنفوذ، ومنعو بعض آخر بعد 
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 ُب اٞنوارد اليت حكمنا باٛنواز فيها تكليفاً.

وال إشكاؿ ُب أّف مقتضى العمومات واالطبلقات صّحة التصرفات واٞنعامبلت الواقعة على اٞناؿ ُب اٞنوارد اٞنبحوث عنها، 
 استند إليو اٞنانعوف ُب اٞنقاـ. وىذا ٣نّا ال كبلـ فيو، وإ٧ّنا اٞنهّم بياف ما

 فقد استدّلوا على بطبلف البيع وسائر التصّرفات بوجهٌن:

أّف اٞنلك ُب اٞنعاملة يعتّب أف يكوف طلقًا وال يصّح بيع ما ليس بطلق كبيع الوقف والرىن، واٞناؿ ُب اٞنقاـ كالرىن  أحد٨نا:
حّق غًن٨نا ٣نّا نذر صرفو فيو، وعليو يكوف البيع الواقع عليو باطبًل، والوقف ليس طلقًا لتعّلق حّق الفقراء أو السادات بو أو 

 ىذا.

منع الصغرى والكّبى، أّما الصغرى فبل، الّف اٞنفروض أّف اٞنوجود ُب البٌن ليس إاّلحكمًا تكليفيًا ودل يتعّلق باٞناؿ حّق  وفيو:
بالنسبة إذل الغًن لعدـ ٓنّقق شرطو، والذي يوّضح ذلك ويدّؿ على أّف األمر بصرفو ُب اٛنهات اٝناّصة ٠نرد حكم تكليفي 

ء، فلو فرضنا أّف فقراء البلد اجتمعوا وأسقطوا  ال يقبل السقوط باالسقاط وال يسقط بشيوليس ىناؾ حّق للغًن ىو أنّو 
حّقهم عن اٞناؿ ال يسقط وجوب الصرؼ بذلك بل ٩نب عليو الوفاء بالنذر على تقدير حصوؿ شرطو، ومن اٞنعلـو أنّو لو  

الفارؽ بٌن اٜنّق واٜنكم ليس إاّلذلك، وأّف األّوؿ من أّف  «ٔ»  كاف حّقًا لكاف قاببًل لبلسقاط ٞنا ذكرناه ُب أوائل البيع
 يسقط باالسقاط دوف الثاين وإاّل فكّل حّق حكم، فاٞنلك طلق ُب اٞنقاـ.

  من أّف ىذا العنواف أي اعتبار كوف اٞنبيع «ٕ»  وأّما منع الكّبى فلما سيأٌب

______________________________ 
 .ٖٓ( ُب الصفحة ٔ)
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ـّ الولد  ملكًا طلقًا دل يرد ُب شي ء من اآليات والروايات وإ٧ّنا انتزعو الفقهاء من اٞنوارد اٝناّصة كاٞننع عن بيع الوقف والرىن وا
اٞنقاـ ليس من قبيل اٞنوارد اٞنذكورة كما ىو واضح، و٥نوىا، فالعّبة إ٧ّنا ىي بتلك اٞنوارد ال بالعنواف فبل ٬نكن التعّدي عنها، و 

 فعلى تقدير تسليم أّف اٞناؿ تعّلق بو حّق الغًن ال ٬نكن االلتزاـ ببطبلف بيعو.

من أّف اٞنمنوع شرعاً كاٞنمتنع عقبًل، وّنا أّف الشارع  «ٔ» ٣نّا استدّؿ بو على اٞننع: ما ذكره شيخنا االستاذ )قّدس سرّه(  الثاين
رؼ اٞناؿ ُب اٛنهات اٝناّصة فباٞنبلزمة نستكشف أّف ضّدىا وىو التصرؼ ُب اٞناؿ وصرفو إذل غًن اٛنهات اٝناّصة أمر بص

حراـ ومنهي عنو شرعاً، فيكوف تسليمو إذل اٞنشرتي ضّداً لصرفو ُب اٛنهات و١نّرماً شرعاً، واٞنمنوع شرعاً كاٞنمتنع عقبًل فيكوف 
تسليم، ومن شرائط صّحة اٞنعامبلت ىو القدرة على تسليم اٞنبيع وهبذا بىن على أّف النهي النهي موجبًا لسلب القدرة على ال

 اٞنولوي ُب اٞنعامبلت يوجب الفساد، ىذا.

أّف اٞنّتبع ىو الدليل الذي دّؿ على اشرتاط القدرة على التسليم وىل أنّو دّؿ على اعتبار القدرة خارجًا وتكوينًا أو على  وفيو:
شرعًا أيضاً، وال إشكاؿ أنّو إ٧ّنا يقتضي اعتبار القدرة على التسليم تكويناً، وال إشكاؿ أّف الناذر قادر عليو  اعتبار القدرة

خارجًا فبل ١نالة يصّح بيعو وإف ارتكب ١نّرمًا شرعيًا حينئذ، وباٛنملة أنّو ال تناُب وال تضاّد بٌن حرمة التصرفات ونفوذىا 
حلف على تركو غاية األمر أنّو عاٍص للحكم التحر٬ني حينئذ، والقائل أّف اٞنمنوع شرعاً   أبداً، فلذا يصّح البيع فيما إذا

 كاٞنمتنع عقبًل إف أراد بذلك أنّو غًن مقدور تكليفاً فهو مسّلم، وإف أراد أنّو غًن
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 وضعاً ّنعىن أنّو غًن نافذ فهو أّوؿ الكبلـ كما ال ٫نفى.مقدور 

أنّو ال مانع من االلتزاـ بصّحة بيع اٞناؿ الذي تعّلق بو النذر ووجب صرفو ُب جهات معّينة وإف كاف ذلك معدماً  فاٞنتحّصل:
ر ُنصوؿ شرطو كما إذا علم أنّو لو حينئذ. ٍّب إنّو ال إشكاؿ ُب صّحة البيع فيما إذا علم برجوعو إذل ملكو عند فعلية النذ

يهبو لو أو يبيحو أو يبيعو منو وىكذا، ولعّل اٞنانع ٬ننعو ُب غًن تلك الصورة أيضًا بل ال يكوف التصّرؼ حرامًا أيضًا لعدـ 
 منافاتو الوفاء بالنذر.



ونفرضو  -اٞنتعاقدين للكشف والنقل ٖنرات اخر منها: أنّو إذا خرج أحد «ٔ» ٍّب إنّو ذكر كاشف الغطاء )قّدس سرّه(
عن قابلية اٞنلكية واٞنعاملة باٞنوت و٥نوه، تصّح اٞنعاملة بناًء على الكشف ألّف االجازة تكشف عن صّحة العقد  -األصيل

 السابق على اٞنوت، وىذا ِنبلؼ القوؿ بالنقل فإّف اٞنعاملة تبطل حينئذ لعدـ قابلية أحد٨نا للملك حٌن االجازة، ىذا.

بأّف اٝنروج عن القابلية يوجب البطبلف على كبل القولٌن، أّما على النقل  «ٕ» ب اٛنواىر )قّدس سرّه(وأورد عليو صاح
فواضح، وأّما على الكشف فؤلّف االجازة البّد وأف تكشف عن اٞنلكية اٞنستمرّة من حٌن العقد إذل حٌن االجازة، وعند 

 مرّة.خروج أحد٨نا عن األىلية ال ٬نكن الكشف عن اٞنلكية اٞنست

بالنقض واٜنّل، أّما النقض: فبأّف اٞنشرتي إذا باعو من زيد وىو من بكر  «ٖ» وقد أشكل عليو شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
وبكر من خالد فبل ينبغي اإلشكاؿ ُب أّف االجازة على القوؿ بالكشف تكشف عن صّحة البيوع اٞنتعاقبة وعن أّف اٞناؿ قد 

 حٌن العقد، مع أّف اٞنلكية غًن انتقل إذل اٞنشرتي األّوؿ من

______________________________ 
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 مستمرّة من حٌن العقد إذل حٌن االجازة حينئذ، النتقاؿ اٞناؿ إذل اٞنشرتي الثاين قبل االجازة حسب الفرض.

وأّما اٜنّل: فهو أّف الروايات الواردة ُب البيع الفضورل قد دّلت على عدـ اعتبار بقاء اٞنتعاقدين على صفة القابلية واألىلية ُب 
بيع الفضورل، وبعضها صريح ُب ذلك وبعضها اآلخر ظاىر ُب اٞنّدعى، ولعّلو أراد بالصريح ما ورد ُب مسألة العبد اٞنأذوف 

ّف العبد ينتقل إذل الورثة فيما إذا أقاموا البّينة مع أّف اٞنالك األصيل قد مات وإ٧ّنا اٜني ورثتو، وأراد حيث إّّنا صر٪نة ُب أ
حيث دّلت االوذل على أّف العامل إذا صرؼ اٞناؿ ُب غًن اٛنهة  «ٔ»  بالظاىر ما ورد ُب اٞنضاربة وُب االّْنار ّناؿ اليتيم

بح يرجع إليهما أي إذل اٞنالك والعامل ودّلت الثانية على أّف الربح يرجع إذل اليتيم اٞنأذوف فيها يكوف ضامنًا للخسراف، والر 
واٝنسراف على اٞنتصّرؼ ُب اٞناؿ، و٨نا ظاىرتاف ُب صّحة البيع الفضورل مطلقًا سواء بقي اٞنالك على حياتو أـ خرج عن 

، ىذا.األىلية باٞنوت و٥نوه، إذ دل يفّصل فيهما بٌن موتو وحياتو وترؾ االس  تفصاؿ دليل العمـو



وال ٫نفى أّف تلك األخبار بأٗنعها خارجة عن البيع الفضورل على ما ذكرناه سابقاً حّّت أّف شيخنا األنصاري دل يستدّؿ على 
ار صّحة الفضورل بتلك األخبار وإ٧ّنا ذكرىا تأييداً، وعليو فلم ترد رواية منها ُب الفضورل حّّت يستفاد منها عدـ اعتبار استمر 

 القابلية بالصراحة أو الظهور كما ىو ظاىر.

وأّما النقض الذي أورده على صاحب اٛنواىر )قّدس سرّه( فأعجب، ألّف الكبلـ ُب اعتبار قابلية اٞنتعاقدين ُب نفسهما، وأّما 
 اٞنتعاقبة دل ٫نرج عن أىليةاٝنروج عن اٞنالكية باالجازة فهو ٣نّا ال مانع عنو أبداً، ومن الظاىر أّف اٞنالك ُب البيوع 
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اٞنلك والقابلية لوال االجازة، فهذا النقض من مثلو بالنسبة إذل صاحب اٛنواىر غريب، ىذا كّلو بالنسبة إذل ما أفاده شيخنا 
 األنصاري )قّدس سرّه(.

أّما ما ذكره صاحب اٛنواىر )قّدس سرّه( فإف كاف اٝنروج عن القابلية باٞنوت فالظاىر أّف اٞنعاملة صحيحة على كبل القولٌن و 
 من الكشف والنقل.

أّما على الكشف، فلوضوح أّف االجازة تكشف عن صّحة البيع حٌن العقد و٨نا كانا حّيٌن عند العقد، وخروج أحد٨نا عن 
وجب فساد اٞنعاملة للعمومات واالطبلقات الواردة ُب صّحة بيع الفضورل الشاملة ٞنا إذا خرج أحد األىلية بعده ال ي

اٞنتعاقدين عن القابلية حٌن االجازة، نعم لو كاف اٞندرؾ ُب صّحة البيع الفضورل ىو األخبار اٝناّصة اٞنتقّدمة كرواية عروة 
أف نقتصر على موردىا، و٨نا ظاىرتاف ُب حياة اٞنالكٌن واٞنتعاقدين، ودل  البارقي أو صحيحة ١نّمد بن قيس و٥نو٨نا، كاف البلـز

٬نكن التعّدي منهما إذل ما إذا خرجا عن األىلية باٞنوت إاّل أّنك عرفت أّف اٞندرؾ ىو العمومات وىي شاملة للمقاـ من دوف 
 قصور.

وال نظر فيها إذل اٞنالكٌن، فإذا صدرت االجازة من اٞنالك اجمليز  وأّما على النقل، فؤلّف اٞنعاملة إ٧ّنا تتقّوـ باٞنبادلة بٌن اٞنالٌن
فتتوّقف صّحة اٞنعاملة على إجازة وارث األصيل الذي فرضناه خارجًا عن األىلية باٞنوت، ألّف اٞنوت ال يوجب بطبلف 

لوارث بعد ذلك فيتوّقف على إجازة اٞنعاملة حينئذ، غاية األمر أف يكوف بيعو بالنسبة إذل الوارث فضوليًا ألنّو باع ما ملكو ا
الوارث، وسيأٌب ُب اٞنسألة اآلتية أنّو ال يعتّب ُب اجمليز أف يكوف مالكًا حٌن العقد على ما ذىب إليو الشيخ أسد اللهو 

 التسرتي، وال مانع من أف يكوف اجمليز غًن اٞنالك حٌن العقد، ىذا كّلو بالنسبة إذل اٞنوت.



األىلية باالرتداد والكفر، فالظاىر كما نقل عن كاشف الغطاء وغًنه أّّنم دل يفّرقوا ُب اٞنرتّد الفطري  وأّما إذا كاف اٝنروج عن
 بٌن كوف اٞنبيع مصحفاً أو عبداً 
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االرتداد  مسلمًا وبٌن كونو من األشياء االخر، وقد حكموا بالصّحة على الكشف والبطبلف على النقل، ولكّنو مبين على أفّ 
عن فطرة يوجب عدـ قابلية اٞنرتّد للملك مطلقاً، إاّلأّف ىذا ٣نّا دل يدّؿ دليل على صّحتو وإ٧ّنا ورد أّف اٞنرتّد عن فطرة تقّسم 

 ء، وعليو البّد ُب أموالو بٌن ورثتو وتنتقل إليهم، وأّما أنّو إذا اكتسب مااًل بعد االرتداد ال يكوف مالكًا لو فبل يستفاد من شي
الفطري أيضاً من التفصيل بٌن كوف اٞنبيع من قبيل اٞنصحف والعبد اٞنسلم و٥نو٨نا ٣نّا ال ٬نلكو الكافر وبٌن غًنه فالثمرة تظهر 
ُب بيع اٞنصحف والعبد اٞنسلم فإنّو على الكشف يصّح ألنّو كاف مسلمًا حٌن العقد وعلى النقل يكوف باطبًل ألنّو حٌن 

ك شيئًا منهما كما ال ٫نفى، وأّما ُب غًن٨نا كالفرش والدار و٥نو٨نا فبل يبطل على النقل أيضًا حّّت االجازة كافر وىو ال يتملّ 
 ُب االرتداد عن فطرة، إذ ال دليل على أّف اٞنرتّد الفطري ال يتمّلك بعد االرتداد.

بناًء على القوؿ بالنقل إ٧ّنا ىو فيما  ٍّب ال ٫نفى أّف ما ذكرناه من بطبلف بيع اٞنصحف و٥نوه عند ارتداد اٞنشرتي قبل االجازة
إذا كاف الثمن كّلياً، وأّما إذا كاف شخصيًا وكاف االرتداد عن فطرة فهو ينتقل إذل ورثة اٞنرتّد فتكوف اٞنعاملة بقاًء على ماؿ 

، فبل تكوف حينئذ ٖنرة الورثة فتتوّقف على إجازهتم كما مّر ُب اٞنوت، ألنّو بالنسبة إذل الوارث فضورل وال يكوف البيع باطبًل 
بٌن القوؿ بالكشف والقوؿ بالنقل، وإ٧ّنا تظهر الثمرة عند كوف الثمن كّليًا إذ ال مالية لو إاّلباالضافة وىو قد اضيف إذل ذّمة 

 اٞنرتّد، وال ينتقل إذل الورثة ٞنغايرة ما اضيف إذل ذّمتو بالنسبة إذل ما ُب ذّمة الورثة.

شرعي، وعليو فبل فرؽ بينهما ُب البيع الشخصي من حيث الصّحة فيهما على كبل القولٌن من واٜناصل: أّف االرتداد موت 
النقل والكشف، غاية األمر أّّنا على النقل تتوّقف على إجازة الوارث ُب كّل واحد من االرتداد واٞنوت، ألنّو بالنسبة إذل 

  ث البطبلفالوارث فضورل فيهما، كما ال فرؽ بينهما ُب البيع الكّلي من حي
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ُب كليهما على القوؿ بالنقل دوف الكشف، ألّف ما ُب ذّمة اٞنّيت واٞنرتّد غًن ما ُب ذّمة وارثهما، فبل فرؽ بينهما من ىذه 
من اٞننافع   اٛنهات. نعم يظهر الفرؽ بٌن االرتداد واٞنوت على القوؿ بالكشف فيما إذا كاف الثمن عبارة عّما ُب ذّمة أحد٨نا

كما إذا اشرتيا اٞنصحف أو العبد اٞنسلم ُب مقابل أف يكنسا دار البائع أو ُب مقابل عمل آخر، فإّف البيع ُب صورة اٞنوت 
باطل، لعدـ ٕنّكنو من الثمن واستحالة الكنس أو العمل ُب حّق اٞنّيت فيبطل، اللهّم إاّلإذا حكمنا باالنتقاؿ إذل القيمة، وىذا 

ّد فإّف البيع ال يبطل بالنسبة إليو بل ينتقل اٞنصحف أو العبد إذل الوارث ويلـز اٞنرتّد على العمل من الكنس أو ِنبلؼ اٞنرت
غًنه لقدرتو عليو إاّلفيما إذا كاف العمل ٣نّا يشرتط فيو الطهارة واإلسبلـ كالصـو والصبلة، فالبيع بالنسبة إذل اٞنّيت باطل لعدـ 



حيح ُب حّق اٞنرتّد فبل تغفل، ىذا كّلو بالنسبة إذل ارتفاع األىلية والقابلية عن اٞنالكٌن قبل قدرتو على تسليم الثمن، وص
 االجازة وبعد العقد.

وأّما إذا ارتفعت القابلية عن اٞنالٌن وخرجا عن قابلية التمّوؿ بالتلف وشبهو كما إذا صار اٝنّل ٙنرًا ألنّو تلف شرعي قبل 
 جهتٌن:االجازة، فيقع الكبلـ فيو من 

 إحدا٨نا أّف اٝنروج عن قابلية التمّوؿ ىل يوجب بطبلف العقد على النقل دوف الكشف، وتظهر الثمرة بينهما ُب مثلو أو ال؟

أو أّف  «ٔ» وثانيهما: أّف استمرار قابلية التمّوؿ ُب اٞنالٌن شرط ُب صّحة العقد واالجازة كما اّدعاه صاحب اٛنواىر
؟  االستمرار غًن الـز

فملّخصو: أّف اٝنروج عن القابلية بالتلف و٥نوه إف كاف قبل القبض فبل إشكاؿ ُب أنّو يوجب   الكبلـ ُب اٛنهة االوذلفأّما 
 البطبلف على كبل القولٌن.

  أّما على النقل، فلوضوح أّف اٞناؿ قد تلف قبل البيع واٞنعاملة على اٞنعدـو

______________________________ 
 .ٜٕٔ: ٕٕ( اٛنواىر ٔ)
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 باطلة.

وأّما على الكشف، فؤلّف االجازة وإف تكشف عن اٞنلكية من حٌن العقد إاّل أّف كّل مبيع تلف قبل قبضو فهو من ماؿ 
مالكو فيوجب التلف انفساخ اٞنعاملة، إذ اٞنفروض أّف اٞناؿ دل يقبض، ومعىن كّل مبيع تلف قبل قبضو أّف اٞناؿ يدخل ُب 

البائع قبل التلف بآف ويتلف ُب ملك البائع كنايًة عن انفساخ اٞنعاملة ورجوع الثمن واٞنثمن إذل ملك مالكهما األّوؿ ملك 
 فبل تظهر ٖنرة بٌن القولٌن حينئذ.

 وأّما إذا خرجا عن القابلية بالتلف و٥نوه بعد القبض فبل مانع من االلتزاـ بالصّحة على الكشف والبطبلف على النقل وتظهر
 الثمرة بينهما حينئذ.

 والتلف بعد القبض يتصّور على وجهٌن:



ما إذا كاف اٞنبيع بيد اٞنشرتي قبل اٞنعاملة بإذف مالكو كما إذا استأجر الدار من مالكها وسكن فيها بإذنو ٍبّ اشرتاىا  أحد٨نا:
صلت حٌن العقد وقد قبض اٞنشرتي بالبيع الفضورل وتلفت قبل االجازة، فإّف اٞنعاملة صحيحة على الكشف ألّف اٞنلكية ح

اٞناؿ، والتلف بعد القبض ال أثر لو، وذلك ألّف اٞنفروض أّف اٞنشرتي قد قبض الدار من مالكها بإذنو وإف دل يقبضها اٞنالك 
لفت قبل بعنواف اٞنعاملة إاّلأّف قبضو صحيح ومستند إذل إجازة اٞنالك ومثلو يكفي ُب القبض، ولكّنها باطلة على النقل ألّّنا ت

 اٞنعاملة، والقبض قبلها ال يوجب صّحة البيع أبداً ألّّنا قد انعدمت واٞنعاملة على اٞنعدـو ال تصّح.

ما إذا كاف الفضورل وكيبًل من قبل اٞنالك ُب خصوص قبض كّل ما للمالك من األمواؿ، واشرتى مااًل للمالك  وثانيهما:
نّو يصّح على الكشف لتقّدـ اٞنلكية والقبض على التلف، واٞنفروض أّف فضواًل وقد قبضو من البائع فتلف بعد القبض، فإ

 القابض وكيل ُب قبض أمواؿ اٞنالك وقبضو قبض اٞنالك ال ١نالة، ويبطل على النقل النعداـ اٞناؿ قبل اٞنعاملة.
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على كاشف الغطاء )قّدس سرّه( ُب  «ٔ» ّدس سرّه(والغرض من ىذا التطويل دفع ما أورده بعضهم ومنهم شيخنا االستاذ )ق
اٞنقاـ من أّف اٞنعاملة عند التلف باطلة على كبل القولٌن، أّما على النقل فظاىر، وأّما على الكشف فؤلجل أّف كّل مبيع تلف 

بٌن القولٌن ال ١نالة، قبل قبضو فهو من ماؿ بائعو، إاّلأّنك عرفت أّف التلف ٬نكن أف يتصّور بعد القبض وعليو تظهر الثمرة 
 ىذا.

 مّثل للخروج عن اٞنالية ّنثالٌن: «ٕ» ٍبّ إّف شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(

التلف وعروض النجاسة على اٞنبيع مع ميعانو، ودل نفهم الوجو ُب اٞنثاؿ الثاين وأّف عروض النجاسة على اٞنائعات كيف ٫نرج 
سرّه( صرّح َنواز بيع اٞنتنّجس كالدىن و٥نوه لبلستصباح أو ٛنعلو صابونًا بل لطلي اٞنائع عن اٞنالية واٞنلكية مع أنّو )قّدس 

السفن و٥نوه، فبل ٬نكن اٞنصًن إذل أّف الدىن بتنّجسو ٫نرج عن اٞنالية، غاية األمر أّف بيعو غًن جائز فيما يتوّقف استعمالو 
 حّّت أنّو لو أتلفو أحد ٥نكم بضمانو للمالك كما ىو ظاىر. على الطهارة إاّلأنّو ال يوجب اٝنروج عن اٞنالية واٞنلكية بوجو

نعم تظهر الثمرة بٌن القولٌن ُب اٞنثاؿ إاّلأنّو ال ألجل خروج اٞنالٌن عن اٞنالية بل من جهة انتفاء شرط من شروط صّحة البيع، 
كٌن عن األىلية وصورة خروج اٞنالٌن وعليو ينبغي أف يدرج ذلك ُب اٞنقاـ ويلحق بالقسمٌن اٞنتقّدمٌن أعين صورة خروج اٞنال

عن اٞنالية ويقاؿ بظهور الثمرة فيما إذا خرج اٞنالكاف عن القابلية أو خرج اٞناالف عن التمّوؿ أو انتفى شرط من شرائط صّحة 
 البيع كما عرفت، ىذا كّلو ُب اٛنهة االوذل.

 رّه(فقد عرفت أّف صاحب اٛنواىر )قّدس س أّما الكبلـ ُب اٛنهة الثانية:



______________________________ 
 .٘ٛ: ٕ( منية الطالب ٔ)

 .ٛٔٗ: ٖ( اٞنكاسب ٕ)
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قد اّدعى ظهور األدلّة ُب اشرتاط استمرار القابلية واٞنالية والشرائط ُب صّحة اٞنعاملة واالجازة، وقد تبعو بعض اٞنتأّخرين 
الفضورل ليمكن التعّدي، بل البّد من االقتصار على اٞنقدار اٞنتيّقن وىو صورة استمرار  وذكروا أنّو ال إطبلؽ ُب أدلّة صّحة

 القابلية واٞنالية والشرائط.

إاّل أّنك عرفت أّف ذلك إ٧ّنا يتّم فيما إذا استدللنا على صّحة الفضورل باألخبار اٝناّصة الواردة ُب بعض اٞنوارد اٞنخصوصة، 
ّحة الفضورل ىو االطبلقات والعمومات فبل ينبغي اإلشكاؿ ُب إطبلقها ومشوٟنا للمقاـ وهبا ندفع وأّما إذا كاف اٞندرؾ على ص

اشرتاط االستمرار ُنسب القابلية واٞنالية والشرائط، فبل ٬نكن اٞنصًن إذل ما ذىب إليو صاحب اٛنواىر )قّدس سرّه( من 
هما تظهر ُب اٞنوارد اٞنتقّدمة، فما ذكره كاشف الغطاء ىو بطبلف اٞنعاملة على كبل القولٌن، بل قد عرفت أّف الثمرة بين

 الصحيح، ىذا ما يرجع إذل كلمات صاحب اٛنواىر )قّدس سرّه(.

وأّما ما أفاده شيخنا األنصاري ُب مقاـ اٛنواب عن صاحب اٛنواىر )قّدس سرّه( من أنّو ال دليل على استمرار القابلية واٞنالية 
عدـ االشرتاط موجود وىو الروايات الواردة ُب صّحة الفضورل حيث إّف ظاىر بعضها وصريح  ُب اٞنعاملة، بل الدليل على

اآلخر عدـ اعتبار اٜنياة ُب اٞنتعاقدين حاؿ االجازة، مضافًا إذل إطبلؽ رواية عروة حيث دل يستفصل النيب )صّلى اللهو عليو 
 الصغًنين. وآلو( عن موت الشاة أو ذُنها وإتبلفها، وإذل فحوى خّب تزويج

فمندفع ّنا ذكرناه سابقًا من أنّو )قّدس سرّه( أراد بالظاىر ما ورد ُب اٞنضاربة وُب االّْنار ّناؿ اليتيم من أّف الربح للمالك 
  والصغًن، واٝنسراف على العامل واٞنتصّرؼ، حيث إّّنما ظاىرتاف ُب االطبلؽ وعدـ التفصيل بٌن موت
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وعدمو، إاّلأّنك عرفت أّّنما أجنبيتاف عن الفضورل وال داللة فيهما على صّحتو كي يتمّسك هبما ُب اٞنقاـ، وأّما  اٞنالك
الصريح فلم نفهم أنّو ما أراد بالصريح ُب األخبار، إذ ال رواية صر٪نة ُب ذلك بٌن األخبار، وأّما رواية ابن أشيم الواردة ُب 

اٞنوّكل وتدّؿ على صّحة بيع الوكيل فيما إذا مات اٞنوّكل بعد البيع، وال إشكاؿ ُب صّحة  العبد اٞنأذوف فهي صر٪نة ُب موت
 بيع الوكيل ومعامبلتو فيما إذا مات اٞنوّكل بعد اٞنعاملة، وىذه ال ربط ٟنا باٞنقاـ كما ال ٫نفى.



ة أو تلفها، إذ من البعيد أف ٕنوت الشاة وأّما ما استشهد بو ثانياً ففيو: أّف عدـ االستفصاؿ ألجل االطمئناف بعدـ موت الشا
ُب ذلك الزماف القصًن اٞنتخّلل بٌن بيعها وإجازة النيب )صّلى اللهو عليو وآلو(، وعلى تقدير الشّك فاالستصحاب جاٍر وأّما 

والكبلـ ُب خروج  ذبح الشاة وأنّو دل يستفصل بٌن ذُنها وعدمو، ففيو: أّف ذُنها ال ٫نرجها عن اٞنالية واٞنلكية كما ال ٫نفى
 اٞنالٌن عن اٞنالية فبل تغفل.

وأّما استداللو برواية تزويج الصغًنين فهو عجيب، إذ على تقدير صّحتها ُب موردىا كيف ٬نكن التعّدي منها إذل اٞنعامبلت 
ة من جهة أنّا إ٧ّنا الفضولية فإّف التعّدي منها قياس ال نقوؿ بو. ودعوى الفحوى واألولوية كما صدرت منو )قّدس سرّه( ٣ننوع
ّنا أّف فيو الفروج  -قلنا بداللة الرواية الواردة ُب صّحة النكاح الفضورل على صّحة البيع الفضورل باألولوية من أجل أّف النكاح

 أىم عند الشارع قطعاً، فإذا صّح الفضورل ُب النكاح فتدّؿ على صّحتو ُب البيع بطريق أوذل. -واألوالد

فبما أنّو ال يرتّتب على صّحة النكاح بعد فرض موت الزوج ولد وال وطء فبل ٬نكن التعّدي منو إذل البيع، إذ ال وأّما ُب اٞنقاـ 
أ٨نية لو عليو وال أولوية ُب البٌن فكيف ٬نكن التعّدي عن صّحة النكاح باالجازة الذي ال يرتّتب عليو إاّلإرث الزوجة إذل 

ء ٣نّا أفاده ُب  ن واٞنثمن إذل اٞنالكٌن. فاٞنتحّصل أنّو ال ٬نكننا اٞنساعدة على شيصّحة ٗنيع العقود الفضولية لينتقل الثم
  اٞنقاـ، ىذا كّلو فيما إذا كاف اٞنالكاف
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 واٞناالف والبيع واجدين للقابلية واٞنالية والشروط حٌن العقد ولكّنها ارتفعت بعد العقد إذل زماف االجازة.

ا انعكس األمر كما إذا كاف اٞنالكاف غًن واجدين للقابلية أو كاف العوضاف فاقدين للمالية أو كاف البيع فاقداً للشروط وأّما إذ
ُب اٞنقاـ أّف اٞنعاملة باطلة حينئذ  «ٔ» حٌن العقد فصارا واجدين ٟنا ُب زماف االجازة فقد ذكر شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(

الشروط ُب العقد، ٍّب ذكر أّف باب اٞنناقشة ُب ذلك وإف كاف واسعًا إاّلأّف األرجح ُب النظر ما  على كبل القولٌن لعدـ ٕنامية
 ذكرناه، ىذا.

ولكن التحقيق أف يفّصل بٌن الشروط فإف كاف الشرط راجعًا إذل اٞنتعاقدين كالبلوغ والعقل و٥نو٨نا وفرضنا أّف أحد٨نا كاف 
فبل ينبغي اإلشكاؿ ُب بطبلف العقد على كبل اٞنسلكٌن، ألّف عمد الصيب وخطأه  صبّيًا حٌن العقد ٍّب بلغ حٌن االجازة،

 سّياف، فبل اعتبار ّنا صدر منو حاؿ كونو صبّياً، فبل عقد حّّت يصّح على الكشف أو النقل.

ارتفع الغرر قبل  وأّما إذا كاف الشرط من شروط نفس البيع كعدـ كونو غررياً وكاف ذلك الشرط مفقوداً حاؿ العقد الفضورل ٍبّ 
االجازة كما إذا باعو صندوقًا مقّفبًل من دوف أف يعلم اٞنشرتي ّنا ُب الصندوؽ من األمواؿ ٍّب علمو بعد البيع قبل االجازة، 
فاٞنعاملة باطلة أيضًا على كبل اٞنسلكٌن، الشرتاط عدـ الغرر ُب البيع حاؿ اٜندوث فوجوده مانع عن صّحة البيع ال ١نالة، 



عو بعد ذلك ال ينفع ُب صًنورة البيع صحيحاً، فما أفاده متٌن ُب ىذه الصورة أيضاً. وأّما إذا كاف الشرط من شرائط وارتفا
 اٞنالٌن فهو ينقسم إذل قسمٌن:

  يكوف أحد اٞننقولٌن أو كبل٨نا ٣نّا ال مالية لو تكويناً أو ٣نّا حكم فتارةً 

______________________________ 
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الشارع بعدـ ماليتو شرعاً حٌن العقد ٍّب انقلب إذل اٞناؿ حاؿ االجازة، وىذا أيضاً ال ٠ناؿ لصّحتو على كبل القولٌن، فإذا باع 
كاف اٞنبيع ٙنراً الثمرة قبل بدّو صبلحها أي زماف كوّنا زىرًا على ٥نو الفضورل ٍّب بدا صبلحها حٌن االجازة من اٞنالك، أو  

حاؿ العقد ٍبّ صار خبًل حٌن االجازة فإّف العقد ُب اٞنثالٌن إ٧ّنا وقع على اٞنعدـو حقيقة أو شرعاً، ألّف الثمرة غًن موجودة قبل 
على   بدّو الصبلح واقعاً كما أّف اٝنمر ١نكومة بعدـ اٞنالية شرعاً فبل ١نالة يكوف باطبًل، إذ ال معىن لصّحة العقد على اٞنعدـو

 كّل من اٞنسلكٌن وأّما ما وجد بعد ذلك فهو دل يقع عليو عقد حّّت يصّح باالجازة.

ء آخر حاؿ  ء حاؿ العقد وبشي يكوف كّل واحد من اٞننقولٌن مااًل حقيقة ولكن ٔنتلف أوصافهما فيّتصفاف بشي واخرى:
ـّ ولد حاؿ العقد ٍبّ االجازة، وُب مثل ىذا ال وجو للبطبلف على كبل اٞنسلكٌن كما إذا كاف اٞن بيع وقفًا أو ماًء متنّجسًا أو ا

صار الوقف موردًا للخبلؼ بٌن أىلو حّّت انتهى األمر إذل القتل واٛنداؿ فصار بيعو صحيحًا حاؿ االجازة، أو طّهرنا اٞناء 
ات ولد االـّ فصّح بيعها قبل صدور االجازة من اٞنالك فجاز بيعو بعدما كاف بيعو باطبًل الشرتاط الطهارة ُب اٞنبيع، أو م

حاؿ االجازة، ومثل ذلك صحيح على كبل القولٌن، أّما على النقل فواضح ألنّو حٌن االجازة ماؿ ٩نوز بيعو وقد وقع العقد 
على ىذا اٞناؿ فباالجازة يستند إذل اٞنالك وحٌن االستناد ىو واجد لشرط الصّحة فتعّمو العمومات، وأّما على الكشف فؤلّف 

ـّ ولد وكيف  االجازة ال تكشف عن اٞنلكية من حٌن العقد حّّت يقاؿ إّف اٞنبيع حاؿ العقد كاف وقفًا أو ماًء متنّجسًا أو ا
٪نكم بدخوٟنا ُب ملك اٞنشرتي مع أّف بيعها غًن صحيح حينئذ، وإ٧ّنا تكشف عن اٞنلكية من زماف صًنورة الوقف أو اٞناء أو 

ـّ ُب ىذه االـّ ٣نّا ٩نوز بيعو ألجل ما طرأ علي ها من اجملّوزات، فما أفاده )قّدس سرّه( من البطبلف على كبل القولٌن غًن تا
 الصورة.
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كما أّف الشرط إذا كاف راجعًا إذل اٞنالكٌن ال إذل اٞنتعاقدين وال إذل اٞنالٌن وال إذل البيع كاشرتاط اإلسبلـ ُب مالك الثمن ُب 
د اٞنسلم، فبل مانع من االلتزاـ بصّحة البيع على كبل القولٌن، أّما على القوؿ بالنقل فلوضوح أّف اٞنشرتي بيع اٞنصحف أو العب



قد صار مسلمًا حاؿ االجازة، وأّما على الكشف فؤلّف االجازة إ٧ّنا تكشف عن اٞنلكية من زماف إسبلـ اٞنشرتي للمصحف 
د ١نكـو بعدـ التمّلك ٟنما، فإذا باع الفضورل شيئًا منهما من الكافر والعبد ال من زماف العقد حّّت يقاؿ إنّو حٌن العق

 «ٔ» للنسياف أو الغفلة واالشتباه ٍبّ أسلم الكافر قبل االجازة فهو صحيح على كبل اٞنسلكٌن، فبل وجو ٞنا أفاده )قّدس سرّه(
 من البطبلف على كبل القولٌن ُب ىذه اٞنوارد كما ىو ظاىر.

 صاري ذكر أّف الثمرة بٌن الكشف والنقل تظهر ُب موارد اخر كالنذر والزكوات واٝنيارات وحّق الشفعة.ٍبّ إّف شيخنا األن

أّما النذر فؤلنّو إذا نذر كذا عند كونو مالكًا للماؿ الفبلين ُب الوقت الفبلين فيجب عليو الوفاء بالنذر بعد العقد على اٞناؿ 
شف، ألّف االجازة إ٧ّنا تكشف عن اٞنلكية حاؿ العقد، وىذا ِنبلؼ القوؿ اٞنذكور ولو على ٥نو الفضورل بناًء على الك

 بالنقل ألنّو قبل االجازة دل ٬نلك اٞناؿ حّّت ٩نب عليو الوفاء بالنذر.

وأّما الزكاة فالظاىر أنّو ال ٖنرة فيها بٌن اٞنسلكٌن، وذلك ألّف وجوب الزكاة ال يتوّقف على اٞنلكية فقط ليجب إخراجها على 
شرتي بعد العقد على الكشف دوف النقل، بل يتوّقف على اٞنلكية مع التمّكن من التصرؼ ُب اٞناؿ، وُب اٞنقاـ وإف ٕنّلك اٞن

اٞناؿ قبل االجازة على الكشف إاّلأنّو غًن متمّكن من التصرؼ فيو شرعاً، فبل يفرتؽ اٜناؿ ُب الزكاة بالنسبة إذل اٞنشرتي بٌن 
 وإ٧ّنا القوؿ بالكشف والقوؿ بالنقل،

______________________________ 
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 ٩نب عليو إخراج الزكاة بعد االجازة على كبل القولٌن.

نعم، تظهر الثمرة فيها بالنسبة إذل اٞنالك، ألنّو على القوؿ بالكشف ال ٩نب عليو الزكاة، إذ اٞنفروض أنّو خارج عن ملكو 
واقعًا حّّت قبل االجازة، والزكاة إ٧ّنا ْنب على اٞنالك كما ال ٫نفى، وأّما على القوؿ بالنقل فتجب عليو الزكاة ألنّو اٞنالك 

 حسب الفرض، واٞنفروض أنّو متمّكن من التصرؼ فيو أيضاً.

حب اٜنيواف كما ُب األخبار، فمع القوؿ وأّما اٝنيارات ففي مثل خيار اٜنيواف ال بأس بالثمرة بٌن اٞنسلكٌن ألنّو إ٧ّنا ثبت لصا
بالكشف فاٞنشرتي صاحب للحيواف من حٌن العقد، وعلى النقل إ٧ّنا يصًن مالكًا بعد االجازة ال من حٌن العقد فالثبلثة ُب 

 اٝنيار ٓنتسب من حٌن العقد على الكشف ومن حٌن االجازة على النقل.



الفسخ واالمضاء من حٌن العقد على الكشف دوف النقل، ألنّو عليو دل ٬نلك وكذا تظهر الثمرة ُب خياري العيب والغنب، فلو 
اٞناؿ حّّت ٪نكم باٝنيار لو من حٌن اٞنعاملة، نعم ال يصّح لو مطالبة االرش من اٞنالك ُب خيار العيب قبل االجازة ولو بناًء 

لبين باألرش ولكّنو يتمّكن من الفسخ على القوؿ بالكشف، إذ للمالك أف يقوؿ إيّن دل أرض باٞنعاملة بعد فكيف تطا
 واالمضاء، وىذا ال يناُب ما ذكرناه سابقاً من أّف األصيل ال يتمّكن من الفسخ ألنّو إ٧ّنا يفسخ ُب اٞنقاـ من جهة اٝنيار.

٧ناء اٞنبيع وتظهر الثمرة بٌن الفسخ والرّد ُب النماء اٞنتخّلل بٌن العقد والفسخ على القوؿ بالكشف، ففي فرض الفسخ يكوف 
 للمشرتي و٧ناء الثمن للبائع وأّما ُب فرض الرّد فاألمر بالعكس.

إ٧ّنا « البّيع»وأّما خيار اجمللس فيمكن أف يقاؿ إنّو مرتّتب على االجازة على كبل القولٌن أّما على القوؿ بالنقل فواضح ألّف 
 االجازة وإف تكشف عن اٞنلكية حاؿ العقد يصدؽ عليهما حٌن االجازة دوف قبلها، وأّما على القوؿ بالكشف فؤلفّ 
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كما ُب الروايات، وال إشكاؿ أّف البيع إ٧ّنا يسند إذل « البّيع»إاّل أّف اٝنيار دل يرتّتب على اٞنلكية ُب األخبار، بل على عنواف 
عليو باالجازة وإف كانت اٞنلكية متقّدمة عليو، وال مانع من  اٞنالك باالجازة وأّما قبلها فبل بيع للمالك أبداً، فالبّيع إ٧ّنا يصدؽ

تغاير اٞنلكية وصدؽ عنواف البّيع وانفكاؾ أحد٨نا عن اآلخر أبداً، وىذا كما إذا قلنا بصّحة البيع فيما إذا باع أحد مالو فعبًل 
اٞننافع للمشرتي من زماف اٞنلكية، فإّف خيار  قبل سّتة أشهر مثبًل بأف يكوف البيع فعبًل واٞنلكية قبل األشهر السّتة حّّت تكوف

اجمللس إ٧ّنا يتحّقق حٌن البيع ال من حٌن اٞنلكية اٞنتقّدمة وذلك ظاىر، فاٞنناط باجمللس حاؿ االجازة ولعّلو ظاىر. وأّما ما عن 
ؽ قولو )عليو السبلـ( من أنّو ال خيار ُب أمثاؿ اٞنقاـ فلم ٤ند لو وجهاً، لشموؿ إطبل «ٔ» شيخنا االستاذ )قّدس سرّه(

 ٟنما بعد االجازة كما ذكرناه فبل تغفل. «ٕ» «البّيعاف باٝنيار»

وأّما حّق الشفعة فهو أيضًا تظهر فيو الثمرة بٌن اٞنسلكٌن، فإذا كاف زيد شريكًا لعمرو ُب دار فباع الفضورل حّصة زيد من 
زيد ما باعو الفضورل من حّصتو، فعلى القوؿ  ثالث وقبل إجازة زيد باع عمرو حّصة نفسو من شخص رابع ٍّب أجاز

بالكشف فالشفعة للمشرتي من الفضورل ألنّو صار شريكًا مع عمرو فباع عمرو حّصتو من آخر فلو الشفعة، وعلى القوؿ 
بالنقل تكوف الشفعة للمشرتي من عمرو ألنّو صار شريكًا مع زيد فباع زيد حّصتو من آخر، فالشفعة للمشرتي من عمرو 

 و اٞنالك الشريك عند بيع زيد حّصتو من اآلخر وىو واضح.ألنّ 

 وأّما مسألة تعاقب األيادي فسيأٌب الكبلـ فيها ُب ١نّلها فانتظر.

______________________________ 
(ٔ) 



 .ٚٛ: ٕمنية الطالب 
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 زةتنبيهات االجا

 نّبو على امور ُب اٞنقاـ: «ٔ»  ٍبّ إّف شيخنا األنصاري

أّف النزاع ُب الكشف والنقل ليس راجعًا إذل مفهـو االجازة لغة وعرفاً، وأّف معناىا ىو االمضاء من حٌن العقد أو من  األّوؿ:
َأَحله اللهُو » و «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ » حٌن االجازة حّّت يكوف البحث صغروياً، وإ٧ّنا النزاع ُب اٜنكم الشرعي اٞنستفاد من األدلّة ٥نو

وغًن٨نا، وأّف اٞنراد إمضاء اٞنعاملة من حٌن العقد أو من حٌن االجازة، وعليو فإذا صرّح اجمليز بأيّن أمضيت اٞنعاملة من  «اْلَبْيعَ 
حٌن االجازة مع البناء على الكشف، وأّف اٜنكم الشرعي ُب اٞنقاـ ىو الصّحة حٌن اٞنعاملة، أو أنّو صرّح باالمضاء من حٌن 

ل وأّف الشارع أمضاىا من حٌن االجازة، فهل ٪نكم بالصّحة ُب اٞنقاـ أو ال؟ وعلى تقدير اٞنعاملة مع فرض القوؿ بالنق
الصّحة فهل ٪نكم بوقوعها على طبق ما صرّح بو اجمليز أو ٪نكم بوقوعها على حسب ما يقتضيو اٜنكم الشرعي من الكشف 

 والنقل؟ فقد ذكر شيخنا األنصاري أّف ُب اٞنسألة وجهٌن.

ل بٌن القوؿ بالكشف والنقل، فعلى القوؿ بالكشف البّد من االلتزاـ بالفساد، ألّف العمدة ُب أدلّة والتحقيق أف يفصّ 
الكشف ىي العمومات واالطبلقات وأّّنا شاملة للمعاملة من حٌن العقد إذا ٜنقتو االجازة من اٞنالك، فإذا صرّح اجمليز بأيّن 

بقًا ٞنا أنشأه الفضورل واألصيل ألّّنما إ٧ّنا أنشآ اٞنعاملة من حٌن قد أمضيت العقد من حٌن االجازة فبل يكوف ذلك مطا
العقد أي أّّنما أنشآ اٞنلكية اٞنطلقة واٞنالك رضي باٞنعاملة من حٌن االجازة، فما تعّلقت بو االجازة دل ينشأ سابقاً واٞننشأ دل 

 ة تقع باطلة.تتعّلق بو االجازة، ومن الظاىر أنّو البّد من التطابق بينهما فبل ١نال

______________________________ 
 .ٕٔٗ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 ٜٛٗ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

والذي يوّضح ذلك وإف كاف بينهما فرؽ جزئي، مبلحظة باب االجارة فإنّو إذا آجر دار اآلخر فضولياً من أّوؿ شواؿ إذل سنة 
٪نتمل الصّحة ُب مثلو، وكيف كاف ال ٬نكن االلتزاـ بالصّحة ُب فقبلها اٞنالك ورضي هبا من شهر ذي القعدة مثبًل، فهل 

 مثلو، والوجو فيو ىو الوجو ُب اعتبار التطابق بٌن اال٩ناب والقبوؿ، ىذا كّلو بناًء على القوؿ بالكشف.



نئذ واٜنكم بوقوع وأّما على القوؿ بالنقل فإذا أجاز العقد من حٌن اٞنعاملة مع اٜنكم بالنقل فبل يبعد االلتزاـ بالصّحة حي
الزيادة لغواً، وإ٧ّنا تصّح وتؤثّر ُب اٞنلكية من حٌن االجازة، واالجازة حينئذ وإف دل تكن مطابقة للمنشأ بٌن اٞنتعاقدين ألّّنما 

اليسًن بٌن  إ٧ّنا أنشئا اٞنلكية من حٌن النقل، إاّلأّف التخّلف بينهما هبذا اٞنقدار ٣نّا البّد منو، وىذا نظًن ما إذا جّوزنا الفصل
ء لزيد وبعد زماف يسًن قبلو ذلك اٞنشرتي، فإّف اٞنلكية حينئذ إ٧ّنا  اال٩ناب والقبوؿ كدقائق يسًنة فأوجب البائع ملكية شي

ٓنصل بعد القبوؿ مع أنّو إ٧ّنا رضي باٞنلكية من حٌن اال٩ناب ألّّنا اليت أنشأىا البائع ُب اٞنعاملة، إاّلأّف الزائد يقع باطبًل 
 ر ُب اٞنلكية بعد القبوؿ ولعّلو ظاىر.فيؤثّ 

  التنبيو الثاين

  ء يستفاد منو الرضا واالجازة، فقد حكى شيخنا األنصاري ُب أّف االجازة ىل يعتّب أف تكوف باللفظ أو يكتفى فيها بكّل شي
عن بعضهم أنّو توّىم أّف االجازة كالبيع ُب استقرار اٞنلك فكما أّف البيع ال يتحّقق إاّلباللفظ، فكذلك االجازة. وأجاب  «ٔ»

 عن ذلك بأنّو مصادرة.

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٕٕٗ: ٖاٞنكاسب 
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أّف اللفظ ُنكم االستقراء ُب العقود معتّب ُب اللزـو فلذا قلنا بعدـ اللزـو ُب واستدّؿ على اعتبار اللفظ ُب االجازة أيضاً: ب
 اٞنعاطاة.

وفيو: أنّا لو سّلمنا عدـ اللزـو ُب اٞنعاطاة وبنينا على اعتبار اللفظ ُب اٞنعامبلت البلزمة، ال نلتـز بو ُب اٞنقاـ ألّف االجازة 
ة البيع اٜناصل باللفظ الذي أصدره الفضورل، و٥نن إذا اعتّبنا اللفظ ُب ليست معاملة وال بيعاً، وإ٧ّنا ىي من شرائط صحّ 

اٞنعامبلت فبل ٬نكن أف نعتّبه ُب شرائطها أيضًا ولعّلو ظاىر، بل الصحيح أّف االجازة ال ٓنتاج إذل لفظ صريح وتتحّقق بكّل 
 لفظ أو فعل يدّؿ عليها.

فإنّو بااللتزاـ يكشف عن  «ٔ» «بارؾ اللهو ُب صفقة ٬نينك»و عليو وآلو( ويؤيّده: ما ورد ُب رواية عروة من قولو )صّلى الله 
 الرضا واالجازة.

 وكذا يكفي ُب االجازة قوؿ أحسنت و٥نوه.



ٍّب إنّو بعد عدـ اعتبار اللفظ ُب االجازة فهل يكتفى ّنجرد الرضا الباطين بالعقد فيما إذا أحرزناه بوجو وال يعتّب فيها االبراز 
 ء من القوؿ والفعل معتّب ُب صّحة االجازة؟ أو فعلي، أو أّف االبراز بشي ّنّبز قورل

ّنا أّف شيخنا األنصاري بىن على أّف الرضا الباطين اٞنقارف للعقد ٫نرجو عن الفضورل فذىب ُب اٞنقاـ إذل أّف العلم بالرضا 
ارف يكفي ُب االجازة بوجوده اٞنتأّخر وال يعتّب يكفي ُب صّحة االجازه والبيع، ألّف ما ٫نرج العقد عن الفضورل بوجوده اٞنق

فيها االبراز ّنّبز فعلي أو قورل، واستشهد على كفاية ٠نرد الرضا ُب االجازة ُب اٞنعامبلت بعّدة من الروايات وكلمات 
 األصحاب:

  من أّف سكوت الباكرة رضًى منها بالعقد، فيدؿّ  «ٕ» فمن الروايات: ما ورد

______________________________ 
 .ٔح  ٛٔ/ أبواب عقد البيع وشروطو ب ٕ٘ٗ: ٖٔ( اٞنستدرؾ ٔ)

 .٘/ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ٕٗٚ: ٕٓ( الوسائل ٕ)

 ٜٔٗ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

 ذلك على أّف اٞنناط ُب الصّحة نفس الرضا الباطين.

جاً وىذا يكفي ُب االبراز. ولو سّلمنا أّف السكوت غًن  أّف السكوت فعل من أفعاٟنا وىو يكشف عن رضاىا ويّبزه خار  وفيو:
 كاشف فمن أين نعلم رضاىا بالعقد عند السكوت، فبل نعلم برضاىا الباطين إاّلبالسكوت.

ُب من زّوجت نفسها ُب حاؿ السكر، من أّّنا بعد االفاقة لو أقامت مع الزوج فذلك رضًى منها، فإنّو  «ٔ» ومنها: ما ورد
 دّؿ على أّف االعتبار إ٧ّنا ىو برضاىا الباطين.

يظهر ٣نّا أسلفناه آنفًا من أّف االقامة معو فعل من األفعاؿ، وال مانع من االكتفاء بو ُب اٞنقاـ لكفاية  واٛنواب عن ذلك:
 االبراز العملي ُب إجازة النكاح.

ولو سّلمنا أّف االقامة غًن كاشفة فنعيد النقض اٞنتقّدـ من أّف الرضا حينئذ من أين نعلمو، ىذا. مضافاً إذل أنّا لو سّلمنا كفاية 
الفضورل أبداً، ألّف تزويج ٠نّرد الرضا الباطين ُب اٞنقاـ كما إذا فرضنا رواية دّلت على كفايتو مثبًل، فبل ٬نكننا التعّدي منو إذل 

السكرى ليس من اٞنعامبلت الفضولية بوجو، بل إ٧ّنا ىي زّوجت نفسها باللفظ مع سائر الشرائط اٞنعتّبة ُب النكاح إاّلشرط 



رل ال الرضا واالختيار، فإذا علمنا بوجوده بعد االفاقة فبل ١نالة يتّم النكاح، وىذا ِنبلؼ اٞنقاـ ألّف الكبلـ إ٧ّنا ىو ُب الفضو 
 ُب أفعاؿ نفسو.

  الواردة ُب نكاح العبد بدوف إذف «ٕ»  ومن ذلك يظهر اٛنواب عن الروايات

______________________________ 
 .ٔح  ٗٔ/ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ٜٕٗ: ٕٓ( الوسائل ٔ)

 .ٕٙ/ أبواب نكاح العبيد واالماء ب ٚٔٔ: ٕٔ( الوسائل ٕ)

 ٕٜٗ ، ص:ٔ مكاسب البيع، ج

مضافًا إذل ما عرفت من كوف  -ء، والوجو ُب اٛنواب سّيده من أنّو إذا سكت اٞنوذل صّح النكاح وال يشرتط فيو االبراز بشي
أّف نكاح العبد وإف كاف مشروطًا برضا سّيده إاّلأنّو ليس من قبيل اٞنعامبلت الفضولية بل ىو من  -السكوت مّبزًا عرفياً 

و متوّقف على إجازة الغًن وإذنو، نظًن تزويج الزوج مع بنت أخي زوجتو أو بنت اختها فإنّو فعل أفعاؿ نفسو، غاية األمر أنّ 
نفس الزوج غاية األمر أنّو يتوّقف على إجازة الزوجة ورضاىا فإذا رضيت بذلك أو رضي السّيد بالنكاح فبل مانع من االلتزاـ 

تتّم الشرائط ُب مثلو، وىذا ال يقاس باٞنقاـ الذي ىو من اٞنعامبلت  بالصّحة حينئذ، ألنّو كاف فاقدًا لبعض الشروط وبالرضا
الفضولية والكبلـ ُب كيفية استنادىا إذل اٞنالك، وأنّو كيف ٬نكن االكتفاء ُب االستناد ّنجرد الرضا ما دل يّبز بالقوؿ أو 

 الفعل، إذ لواله ال ٬نكن إسناد البيع إذل اٞنالك والقوؿ بأّف اٞنالك باع مالو.

تعليلهم عدـ كفاية السكوت ُب االجازة بأنّو أعّم من الرضا، فيستفاد منو أّف  فمنها: وأّما ما استشهد بو من كلمات العلماء
 اٞنناط ٠نرد الرضا وال اعتبار باالبراز.

أّف السكوت مباين للرضا ال أنّو أعّم فما معىن أنّو أعّم، ولعّلهم أرادوا بذلك من حيث الكشف واالبراز، وأّف السكوت  وفيو:
ال يكشف عنو دائماً، إذ رّنا يوجد السكوت والرضا غًن موجود، ومن اٞنعلـو أّف األعّم ال يدّؿ على األخّص، ومعناه أنّو 

 ال ١نالة. ء مّبز عنو البّد ُب الرضا من شي

ما ذكروه من أّف اٞنوّكل إذا أنكر االذف فيما أوقعو الوكيل من اٞنعاملة فحلف انفسخت، ألّف اٜنلف يدّؿ على كراىتها  ومنها:
 وعدـ الرضا هبا، ىذا.

ثلو إذا أنكر أّف ذلك إّما ١نموؿ على صورة كوف اٞنعاملة خيارية كاشرتاء اٜنيواف الذي فيو ثبلثة أيّاـ للخيار فإّف ُب م وفيو:
اٞنوّكل االذف فنفس ذلك فسخ للعقد اٝنياري، وإّما ١نموؿ على العقد غًن اٝنياري إاّلأنّو ٞنّا كاف من اٞنعامبلت الفضولية 



النكاره االذف فيها وحلفو على ذلك، وُب الفضورل يكفي الرّد بالفعل فمجرد التّبّي واٜنلف على نفي االذف يكوف رّداً فعلياً، 
  فبل ٬نكنوكيف كاف 

 ٖٜٗ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

ء ٣نّا استشهد بو ُب اٞنقاـ مع أّف كلمات األصحاب على تقدير موافقتها معو ال تكوف دليبًل على اٞنّدعى  االستشهاد بشي
 وحّجة على غًنىم غاية األمر أّف لو موافقاً ُب ىذه اٞنسألة.

 لقوؿ والفعل.ء من ا فاٞنتحّصل: أنّو يعتّب ُب االجازة االبراز بشي

ّد وتظهر الثمرة فيما إذا رضي بالزواج أو اٞنعاملة الفضولية ودل يّبزه خارجاً ٍبّ ندـ وأراد الفرار، فعلى ما ذكره الشيخ ال ٬نكنو الر 
ق فلو ورفع اليد عن الزواج أو اٞنعاملة، إذ برضاه ٓنّققت االجازة فصارت الزمة، وأّما على ما ذكرناه فبما أّف االجازة دل تتحقّ 

 أف يرجع عن الزواج ويرّده.

  التنبيو الثالث

ء تكوف  أّف االجازة ُب بيع الفضورل إ٧ّنا تؤثّر فيما إذا دل يسبقها الرّد من اٞنالك، إذ مع الرّد تنفسخ اٞنعاملة فبل يبقى شي
 بوجوه ثبلثة: «ٔ» االجازة مؤثّرة فيو، وقد استدّؿ عليو شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(

 اإلٗناع على بطبلف االجازة فيما إذا كانت مسبوقة بالرّد. األّوؿ:

أّف اإلٗناع ال أساس لو ُب اٞنقاـ ٞنا نقل من أّف اٞنسألة كانت مسكوتًا عنها إذل زماف الشهيد )قّدس سرّه( ومعو   ويدفعو:
كيف يطمئن اإلنساف بأّف اٜنكم قد وصل يداً بيد من زمن اٞنعصومٌن )عليهم السبلـ( ىذا، مضافاً إذل أنّا ٥نتمل استنادىم 

ء غًن  ال ٬نكن استكشاؼ قوؿ اٞنعصـو )عليو السبلـ( منو، ومن الواضح أّف ضّم شي ُب ىذا اٜنكم إذل الوجوه اآلتية ومعو
 حّجة إذل غًن اٜنّجة ال يكوف حّجة.

  أّف العقد ربط التزاـ بالتزاـ آخر، واالرتباط إ٧ّنا ٪نصل فيما إذا دل الثاين:

______________________________ 
 .ٕٙٗ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 ٜٗٗص: ، ٔ مكاسب البيع، ج



يكن ىناؾ قاطع ُب البٌن، والرّد يقطع االرتباط بينهما، وىذا نظًن رجوع اٞنوجب عن اال٩ناب فإنّو ٬ننع عن اّتصاؿ القبوؿ 
 باال٩ناب.

أّف الرّد لو كاف من طرؼ األصيل ُب الفضورل لكاف ٞنا أفاده وجو وُب مثلو ال تؤثّر االجازة من اٞنالك، ألّف الرّد يرفع  وفيو:
ء تلحقو االجازة، وأّما إذا كاف من طرؼ اٞنالك فتصر٪نو بعدـ القبوؿ وعدـ انتساب العقد إليو ال  فبل يبقى ىناؾ شي العقد

ليس أزيد من عدـ الرضا واقعاً، فكما أنّو إذا دل يكن راضيًا ّنا أصدره الفضورل أّواًل ٍبّ « ال أقبل»يقطع االرتباط، ألّف لفظ 
واقعي عن االّتصاؿ بٌن االلتزامٌن، فكذلك اٜناؿ فيما إذا صرّح بعدـ القبوؿ ٍّب أجازه بااللتماس رضي بو ال ٬ننع عدـ رضاه ال

 و٥نوه.

أّف عدـ االجازة يوجب عدـ انتساب العقد إليو سواء كاف بالتصريح بعدـ القبوؿ أو من أجل السكوت، وباالجازة  وباٛنملة:
اب إليو أّواًل ٍّب يقبلو وينسبو إذل نفسو باالجازة ثانياً، كما أّف األمر كذلك يسند العقد إليو، وال مانع من أف ٬ننع عن االنتس

ُب اال٩ناب والقبوؿ فإنّو إذا دل يقبل اال٩ناب أّواًل ٍّب قبلو بعد ذلك، ال يوجب ذلك االنقطاع بينهما أبداً، فاٜنكم ُب اٞنقيس 
 عليو ال نسّلمو فكيف ُب اٞنقيس.

ًن ١نّلو، ألّف العقد ُب الفضورل قد ًّب سابقًا واالجازة إ٧ّنا ىي ألجل االنتساب فالرّد إ٧ّنا يقع بعد مضافًا إذل أّف القياس ُب غ
 العقد، وأّما ُب اال٩ناب والقبوؿ فالرّد إ٧ّنا ىو قبل القبوؿ وٕنامية العقد وكم فرؽ بٌن اٞنوردين.

يتمّكن من أف  «ٔ» «الناس مسّلطوف على أمواٟنم»ـو وىو العمدة: أّف الرّد كاالجازة ُب أّف اٞنالك ّنقتضى عم الثالث،
 ٬نضي العبلقة الواقعة على مالو فضولًة كما

______________________________ 
 .ٕٕٚ: ٕ، ُنار األنوار ٜٗح  ٕٛٓ: ٖ( عوارل الآلرل ٔ)

 ٜ٘ٗ، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

وشأنية ذلك اٞنعّّب عنها بالقّوة واٞناّدة اٟنيوالئية أمر حدث بالبيع يتمّكن من أف يقطعها، فإّف قابلية اٞناؿ لبلنتقاؿ إذل اٞنشرتي 
الفضورل، واٞنالك ّنقتضى عمـو السلطنة يرفع تلك الشأنية ويصًّنىا كالعدـ بعد ما كانت حادثة بالبيع الفضورل وبعد ارتفاع 

 ذلك ال يبقى معىن لبلجازة.

المضاء ُب البيع اٝنياري فكما أّف الفسخ يقطع العبلقة اٜناصلة بٌن اٞناؿ وباٛنملة: أّف الرّد واالجازة ُب اٞنقاـ كالفسخ وا
 واٞنشرتي وبعده ال معىن لبلمضاء واالنفاذ، فكذلك اٜناؿ ُب اٞنقاـ، ىذا.



ىل يوجب مشروعية التصرفات « الناس مسّلطوف على أمواٟنم»والكبلـ ُب ذلك يقع من جهتٌن: اٛنهة االوذل ُب كّبى أّف 
أّف اٜنديث  «ٔ»  سب اٜنكم التكليفي أو الوضعي، أو أنّو ليس مشّرعًا ٛنوازىا أبداً، وقد مّر ُب أوائل البيعاٞنشكوكة ُن

مضافًا إذل ضعف سنده وعدـ ا٤نباره بعمل األصحاب، إ٧ّنا يدّؿ على أّف اٞنالك ليس ١نجورًا و٣ننوعًا عن التصّرؼ ُب مالو  
ا التصّرؼ جائز تكليفًا أو وضعًا فهو ساكت عنو ويقتضي عدـ اٞننع عن التصّرفات كالصغًن واجملنوف واٞنفّلس، وأّما أّف ىذ

اٛنائزة كما ال ٫نفى، فلذا إذا اشرتى لباسًا وشّك ُب جواز لبسو من جهة أنّو من ٢نتّصات النساء، فبل ٬نكن إثبات جواز 
وعليو فبما أنّا نشّك ُب أّف اٞنالك ىل ٩نوز أف وأّف اللبس من أحد التصّرفات، « الناس مسّلطوف على أمواٟنم»اللبس بعمـو 

يتصّرؼ ُب مالو بقطع العبلقة اٜناصلة بالبيع على ٥نو ال يصّح باالجازة اٞنتأّخرة، فبل ٬نكن التمّسك بعمـو السلطنة ُب 
 إثبات صّحتو وجوازه.

  ء ُب اٞناؿ ُب الصغرى وأنّو ىل حدث بالبيع الفضورل شي اٛنهة الثانية:

______________________________ 
 وما بعدىا. ٓٛ( ُب الصفحة ٔ)
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بناًء على أنّو يثبت اٛنواز ُب التصّرفات اٞنشكوؾ جوازىا وصّحتها، أـ دل « الناس مسّلطوف على أمواٟنم»حّّت نرفعو بعمـو 
؟ الظاىر أّف اٞنعاملة الف ٪ندث ىناؾ شي ضولية دل ٓندث شيئًا ُب اٞنالٌن أبداً، إذ لو حدث ء ُب اٞناؿ كي نتمّسك بالعمـو

لدّؿ ذلك على بطبلف الفضورل رأساً، ألّف إ٩ناد شأنية االنتقاؿ « الناس مسّلطوف اخل»ء وأمكننا رفع ذلك بعمـو  ىناؾ شي
 ُب اٞناؿ ٢نالف لسلطنة اٞنالك على مالو ىذا ُنسب النقض.

، وأّما شأنية االنتقاؿ و٥نوىا فهي إ٧ّنا  وأّما حّل اإلشكاؿ: فهو أّف اٞنعاملة الفضول ية ال ٓندث شيئاً ُب اٞناؿ حّّت نرفعو بالعمـو
وغًن٨نا من العمومات الدالّة على صّحة نقل  «ِْنَارًَة َعْن تَػرَاضٍ » و «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  كانت حادثة من االبتداء بقولو تعاذل

اٞناؿ من ملك إذل ملك آخر، فإّّنا تقتضي قابلية اٞناؿ لبلنتقاؿ بالبيع وّنا أّف أحد جزأي الناقل متحّقق ُب اٞنقاـ، فبل ١نالة 
إّف اال٩ناب ال ٪ندث تتوّقف فعلية تلك الشأنية على اٛنزء اآلخر وىو االجازة، كما أّف اٜناؿ كذلك ُب اال٩ناب والقبوؿ ف

شيئًا غًن موجود، إذ قابلية االنتقاؿ ُب اٞناؿ مستندة إذل تشريع الشارع وْنويزه للبيع، نعم بعد ما ٓنّقق أحد جزأي العقد ُب 
 مورد فبل ١نالة تتوّقف فعلية تلك القّوة على اٛنزء اآلخر.

ز بيع مالو بنفسو، بل االجازة ىي البيع حقيقة فكما كاف وبعبارة واضحة: أّف إجازة اٞنالك بعد بيع الفضورل ليست إاّلكجوا
على ٥نو اٞنباشرة، فكذلك لو أف ٩نيز البيع الواقع على « الناس مسّلطوف»لو بيع مالو للغًن وإخراجو عن ٓنت سلطنتو بعمـو 

ة األمر أنّو ُب اٞنعاملة اٞنباشرية مالو ويسنده إذل نفسو، وىذا كاف ثابتًا لو بالعمومات الدالّة على جواز البيع واٞنعامبلت، غاي



٪نتاج إذل إ٩ناب وقبوؿ، وأّما ُب الفضورل فأمره سهل لتحّقق بعض أجزاء العقد بنفسو فيحتاج إذل إ٩ناد جزئو األخًن، وىذا 
 نظًن القبوؿ ُب البيع الذي بو يتحّقق االنتقاؿ.

  ء آخر حّّت  شيوباٛنملة: أنّو دل يثبت ىناؾ بالبيع الفضورل علقة على اٞناؿ أو 
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نرفعها بعمـو السلطنة، وحّق االجازة كاف ثابتاً عليو قبل اٞنعاملة بالعمومات، ألنّو ليس إاّلعبارة عن حّق البيع. مضافًا إذل أّف 
 حديث السلطنة ليس مشّرعاً وال يدّؿ على جواز التصّرفات اٞنشكوؾ جوازىا تكليفاً أو وضعاً.

من أّف الرّد قبل االجازة ال يوجب بطبلف اٞنعاملة وال يرتفع بو  «ٔ» أّف ما أفاده السّيد الطباطبائي )قّدس سرّه( ّصل:فاٞنتح
موضوع االجازة ىو الصحيح وقياس الرّد على الفسخ ُب اٞنعامبلت اٝنيارية قياس مع الفارؽ، ألّف اٞنلكية قد حصلت ىناؾ 

قة فبل يبقى مورد لبلمضاء بعد الفسخ، وىذا ِنبلؼ اٞنقاـ فإّف اٞنلكية دل ٓنصل للمشرتي سابقًا والفسخ يرفع اٞنلكية اٞنتحقّ 
ء غًنىا حّّت يرفع بالرّد، وغاية ما ىناؾ أّف انتساب العقد إذل اٞنالك مفقود مع الرّد وال مانع من أف  كما دل ٪نصل ىناؾ شي

 يتحّقق باالجازة بعد ذلك.

حيث قاس الرّد باالجازة وذكر أّف الرّد بعد االجازة كما ال يكوف نافذًا وال  «ٕ» سرّه( والعجب من شيخنا االستاذ )قّدس
 ١نالة يقع لغواً، فكذلك االجازة بعد الرّد ال تقع صحيحة فتكوف لغواً، ىذا.

صار ملكاً للغًن، وىذا ولكّنك خبًن بأّف االجازة توجب انقطاع سلطنة اٞنالك عن اٞناؿ كالبيع واٟنبة، وبعده ال معىن للرّد ألنّو 
 ِنبلؼ الرّد قبل االجازة فإّف غاية ما يرتّتب عليو عدـ بيع اٞنالك فقط، وىذا ال يناُب بيعو بعد ذلك.

 ء، ىذا. فاٞنتحّصل أّف الرّد قبل االجازة ال يرتّتب عليو شي

إّف حديث السلطنة على تقدير تسليم مشولو للرّد ُب اٞنقاـ وااللتزاـ بتشريعو اٛنواز ُب كّل مورد شككنا ُب  ورّنا يقاؿ كما قيل:
  صّحة التصّرؼ وجوازه تقع

______________________________ 
 .ٜ٘ٔ( حاشية اٞنكاسب )اليزدي(: ٔ)

 .ٜٗ: ٕ( منية الطالب ٕ)
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يث مشولو لكّل من الرّد واالجازة، فنفوذ الرّد قبل االجازة ّنقتضى السلطنة عليو يكوف معارضًا بنفوذ فيو اٞنعارضة من ح
 االجازة بعد الرّد، ألّّنا أيضاً من أنواع السلطنة على اٞناؿ، ىذا.

جازة، ألّّنما ليسا متعارضٌن وال ٫نفى أنّا لو بنينا على أنّو يشمل الرّد ُب اٞنقاـ فبل تقع اٞنعارضة بينو وبٌن السلطنة على اال
وليس أحد٨نا ُب عرض اآلخر كما ال ٫نفى، ألنّو بشمولو للرّد يرفع موضوع االجازة اٞنتأّخرة ويصًن العقد كالعدـ فما معىن 
تعارضهما حينئذ، نعم ال مانع من مشوؿ اٜنديث لكّل واحد من الرّد واالجازة على حدة، فإذا تقّدـ أحد٨نا فبل يبقى ٠ناؿ 

 خر كما عرفت.لآل

 ء: ٍبّ إنّو يؤيّد ما ذكرناه من أّف الرّد قبل االجازة ال يرتّتب عليو شي

الواردة ُب بيع الوليدة، ألنّا وإف ذكرنا سابقًا أّف أخذ الولد ٬نكن أف ال يكوف رّداً إاّلأّّنا ال ٔنلو عن االشعار  «ٔ» الصحيحة
 ىذا. «ٕ»  فيما ذكرناه فراجع

أورد على االستدالؿ هبذه الصحيحة على صّحة االجازة بعد الرّد بأّف الرّد الفعلي كأخذ اٞنبيع  «ٖ»  اريٍّب إّف شيخنا األنص
غًن كاٍؼ ُب ٓنّقق الرّد، بل البّد فيو من إنشاء الفسخ والرّد. ٍّب أجاب عنو بأّف الفسخ والرّد ُب اٞنقاـ ليس بأوذل من الفسخ 

حوا ُنصوؿ الفسخ فيها بالفعل. ٍبّ رّد ىذا اٛنواب بأّف الفعل الذي ٪نصل بو ُب اٞنعامبلت البلزمة )اٝنيارية بالعرض( وقد صرّ 
 الفسخ ُب اٞنعامبلت ىو فعل لواـز ملك اٞنبيع كالوطء والعتق و٥نو٨نا ال مثل أخذ اٞنبيع، ىذا.

  ولكّنو ال ٬نكن اٞنساعدة عليو، إذ ال إشكاؿ ُب أّف ٓنّقق الفسخ بالفعل ُب

______________________________ 
 .ٔح  ٛٛ/ أبواب نكاح العبيد واالماء ب ٖٕٓ: ٕٔ( الوسائل ٔ)

 وما بعدىا. ٖٔٛ( الصفحة ٕ)

 .ٕٙٗ: ٖ( اٞنكاسب ٖ)
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اٞنعامبلت البلزمة أوذل من ٓنّقق الفسخ بالفعل ُب اٞنقاـ، ألّف اٞنفروض أّف اٞناؿ ملك للمشرتي حينئذ وقد خرج عن ملك 
ال ١نالة، وحينئذ فيمكن االلتزاـ بأّف الرّد الفعلي يقتضي الفسخ مطلقًا سواء كاف من قبيل لواـز اٞنلك كالوطء أو كاف البائع 

من غًنىا كأخذ اٞنبيع أو اٞنفتاح من يد اٞنشرتي، وذلك من أجل أنّو ال وجو لتصّرؼ البائع ُب ماؿ الغًن ولو بأخذ مفتاحو 



و تصّرؼ حراـ، فاقدامو على ذلك يدّؿ بااللتزاـ على الفسخ ورجوعو إذل ملكو، فإّف اٞنسلم ال فيما إذا كاف اٞنبيع دارًا ألنّ 
يرتكب اٜنراـ ظاىراً، وىذا ِنبلؼ اٞنقاـ فإّف اٞناؿ مالو ودل ينتقل إذل الغًن بعُد فتصّرفاتو فيو ولو كاف بالوطء ال يقتضي 

ئذ وليست ١نّرمة حّّت يقاؿ إّف اٞنسلم ال يرتكب اٜنراـ وأنّو الفسخ وال يكشف عن الرّد، حيث إّف تصّرفاتو صحيحة حين
 يكشف عن الرّد والفسخ.

  التنبيو الرابع

أّف االجازة ُب البيع الفضورل كما ذكرناه سابقًا ليست إاّلعبارة عن البيع ُنسب البقاء، وعليو فهي حكم من األحكاـ قد 
وغًنه من العمومات، وليست من قبيل اٜنقوؽ، فإذا مات اٞنالك بعد العقد الفضورل فبل  «َأَحله اللهُو اْلَبْيعَ »  ثبت بقولو تعاذل

تنتقل االجازة الثابتة لو إذل وارثو، ألّف اٜنكم ال يوّرث، نعم ينتقل إليو اٞناؿ، فلو االجازة بناًء على أّف اجمليز ال يشرتط أف 
 يكوف ىو اٞنالك حاؿ العقد.

 ة وكوّنا من اٜنقوؽ، وبٌن إرث اٞناؿ وترّتب االجازة عليو وكوّنا من األحكاـ تظهر من جهتٌن:والثمرة بٌن إرث نفس االجاز 

أّف االجازة بناًء على أّّنا من اٜنقوؽ تنتقل إذل ٗنيع ورثة اٞنالك حّّت زوجتو وغًنىا ٣نّن ال ترث من األراضي  إحدا٨نا:
، فلزوجتو أيضاً  والعقار، لعمـو أّف ما تركو اٞنّيت فهو لوارثو، وقد خرج  عنو األراضي فتبقى اٜنقوؽ مشمولة للعمـو
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االجازة بالنسبة إذل العقد الواقع على األرض والعقار وإف دل ترث من نفس األراضي كما عرفت، وىذا ِنبلؼ ما إذا كانت 
اٞناؿ فيتبعو االجازة ال ١نالة، فمن انتقل إليو اٞناؿ فلو االجازة من األحكاـ فإّّنا ال تنتقل إذل الورثة بوجو، بل اٞنوروث ىو 

فبل االجازة بناًء على عدـ اشرتاط اٞنالكية حاؿ العقد ُب اجمليز، فالزوجة ّنا أّّنا ال ينتقل إليها اٞناؿ ألنّو من قبيل العقار مثبًل 
 تتمّكن من االجازة ال ١نالة.

وؽ، وأّف اٜنّق ىل ينتقل إذل طبيعي الورثة، فإذا أسقطو بعضهم فيسقط بالكلّية أّف ٟنم كبلمًا ُب كيفية إرث اٜنق وثانيتهما:
وإف دل يرض بو اآلخروف ألّف الطبيعي يصدؽ على ذلك البعض، كما أنّو إذا أعملو واحد منهم فيثبت ال ١نالة وإف دل يرض 

طبيعي الورثة فرضاً، والطبيعة تصدؽ بأّوؿ  بو الباقوف مثبًل، فاٞنناط ُب مثل اٝنيار باسقاط من لو اٝنيار وىو عبارة عن
الوجودات، أو أنّو ينتقل إذل ٗنيعهم على ٥نو العمـو اجملموعي فاالعتبار باجتماعهم على إسقاطو أو إعمالو. ىذاف 

 احتماالف.



من انتقل إليو وىناؾ احتماؿ ثالث وإف كاف ُب غاية الضعف، وىو أّف اٜنّق يتبّعض بٌن الورثة ُنسب ما يرثونو من اٞناؿ، ف
نصف اٞناؿ فلو من اٜنّق نصفو ويتمّكن من إسقاط نصف ذلك اٜنّق وعدمو، كما أّف من انتقل إليو ربع اٞناؿ فينتقل إليو ربع 

 اٜنّق ال ١نالة ولو إسقاط ربع اٝنيار وىكذا.

 ولكن ىذا االحتماؿ ضعيف بل ال قائل بو ُب اٜنقوؽ.

يو فإذا بنينا على أّف االجازة من قبيل اٜنقوؽ فتأٌب فيها االحتماالت الثبلثة، وأّما والصحيح ىو االحتماالف اٞنتقّدماف، وعل
 إذا قلنا إّّنا من األحكاـ وأّف اٞنوروث ىو اٞناؿ فبل ١نالة يتعٌّن االحتماؿ الثالث ُب اٞنقاـ، وذلك ألّف الفضورل كأنّو باع مااًل 

وُب مثلو ال يتمّكن اٞنالكاف إاّلمن إجازة العقد بالنسبة إذل  مشرتكًا بٌن أشخاص فنصفو ألحدىم وربعو آلخر وىكذا،
 ملكهما، وأّما إجازة العقد بالنسبة
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إذل ٗنيع اٞناؿ فبل وجو ٟنا أبداً، إذ ال معىن الجازة األجنيب للعقد الواقع على ماؿ الغًن بوجو، فلصاحب النصف االجازة ُب 
لصاحب الربع االجازة ُب ربعها، فإذا أجاز أحد٨نا دوف اآلخر فاٞنعاملة ُب ملك اجمليز صحيحة دوف  نصف اٞنعاملة كما أفّ 

حّصة الراّد، غاية األمر أّف للمشرتي خيار تبّعض الصفقة، وىذا مبين على ما سيأٌب ُب بيع ما ٬نلك وما ال ٬نلك من أّف البيع 
ذا ٗنع بٌن الشاة واٝننزير وباعهما ُب بيع واحد فاٞنعاملة بالنسبة إذل األّوؿ الواحد ينحّل ُب نظر العرؼ إذل بيوع متعّددة، فإ

 صحيحة وبالنسبة إذل اآلخر باطلة، وللمشرتي خيار تبّعض الصفقة كما ىو ظاىر.

على أّف  فاٞنتحّصل: أّف ىذا االحتماؿ وإف كاف ضعيفًا ُب اٜنقوؽ ألّف اٜنّق الواحد ال يقبل التبعيض، إاّلأنّو متعٌّن بناءً 
 االجازة من األحكاـ.

  التنبيو اٝنامس

أّف إجازة اٞنعاملة الفضولية ليست إجازة للقبض واالقباض، إاّلُب بعض اٞنوارد فإّّنا  «ٔ» ذكر شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
بداللة االقتضاء توجب إجازة القبض واالقباض أيضاً كما سيأٌب إف شاء اللهو تعاذل، وكيف كاف فإذا صرّح باالجازة فيهما أو 

أو االقباض صحيحة أو أّّنا ٣نّا ال يرتّتب عليو أثر أصبًل، فقد  فهمناىا بداللة االقتضاء فهل تكوف االجازة بالنسبة إذل القبض
فّصل شيخنا األنصاري بٌن القبض واالقباض ُب الثمن اٞنعٌّن وبٌن القبض ُب الكّلي اٞنتشّخص بو وذلك ألّف االجازة إ٧ّنا 

رية كالبيع واٟنبة و٥نو٨نا، وأّما ُب األفعاؿ تسند الفعل الصادر من الفضورل إذل اجمليز فيما إذا كاف الفعل من قبيل االمور االعتبا
 اٝنارجية



______________________________ 
 .ٕٛٗ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)
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التكوينية فبل معىن لبلجازة فيها، ألّف أكل أحد ال ينتسب إذل اآلخر باالجازة وكذلك النـو وغًنه من األفعاؿ الصادرة عن 
د إذل اجمليز باالجازة والقبض أيضًا من األفعاؿ التكوينية اٝنارجية فبل معىن لبلجازة فيو، إاّلأف يقـو دليل على الغًن ال تستن

 صّحتها فيو أيضاً.

فإذا كاف الثمن معّينًا فأجازه اٞنالك ُب قبضو فمرجع االجازة إذل إسقاط الضماف عن اٞنشرتي وأنّو إذا تلف بعد ذلك فيخرج 
اٞنشرتي، كما أّف اٞنثمن إذا كاف معّينًا فمرجع االجازة ُب إقباضو إذل حصوؿ اٞنبيع ُب يد اٞنشرتي برضا  من اٞنالك ال من

اٞنالك، وال يعتّب ُب االقباض إاّلذلك اٞنعىن، إذ ال يشرتط فيو أف يأخذه اٞنالك بيده ٍّب يقبضو من اٞنشرتي، فلذا إذا كاف 
 ك صّح االقباض ال ١نالة.اٞنبيع بيد اٞنشرتي سابقاً فرضي بو اٞنال

وأّما إذا كاف الثمن أو اٞنثمن كّليًا يتشّخص بالقبض واالقباض فبل وجو لصّحة االجازة فيهما، ألّف قبض غًن اٞنالك أو 
 إقباضو ال يوجب تشّخص الكّلي فيما أخذه الفضورل أو أقبضو بوجو، ىذا ملّخص ما أفاده ُب اٞنقاـ.

االقباض من أنّو إذا كاف اٞنبيع معّينًا فمرجع االجازة إذل حصوؿ اٞنبيع ُب يد اٞنشرتي برضا وال ٫نفى أّف ما أفاده ُب طرؼ 
اٞنالك وأنّو يكفي ُب االقباض وإف كاف متينًا ال ١نالة ٞنا عرفت، إاّلأّف ما ذكره ُب طرؼ قبض الثمن وأّف االجازة فيو ترجع 

ـّ، ألّف قبض األ جنيب ال يسقط الضماف فلو تلف ٓنت يد الفضوؿ يشملو عمـو إذل إسقاط الضماف عن اٞنشرتي غًن تا
فيوجب انفساخ البيع، إذ اٞنراد باٞنبيع ىو األعّم من الثمن أو اٞنثمن، وكذا « كّل مبيع تلف قبل قبضو فهو من ماؿ بائعو»

، ومعىن اٜناؿ فيما إذا فرضنا البائع أصيبًل واٞنشرتي ٠نيزًا فإف قبض الفضورل للبيع ال يكفي ُب سقوط  الضماف ألجل العمـو
 ذلك اٜنكم بانفساخ اٞنعاملة عند تلف اٞنبيع قبل قبضو، وىذا حكم شرعي ال يقبل االسقاط حّّت يقاؿ إنّو باالجازة أسقط
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اٞنالك باجازتو  الضماف، فإّف معىن الضماف ليس إاّلحكم الشارع باالنفساخ، ولو كاف قبض األجنيب وإقباضو مستندًا إذل
 فلماذا منع عن ذلك فيما إذا كاف الثمن أو اٞنثمن كّلياً، ىذا.

إّف االجازة اٞنتأّخرة ُب القبض واالقباض ُب البيع الشخصي والكّلي كاالذف اٞنتقّدـ عليهما، فكما  ولكن الصحيح أف يقاؿ:
أنّو إذا كاف مأذونًا فيهما من قبلو أو كاف وكيبًل لو ُب ذلك كاف القبض واالقباض صحيحٌن ويرتّتب عليهما األحكاـ من 



رة عنهما، ألّف القبض واالقباض ليسا كغًن٨نا من األفعاؿ التكوينية إسقاطو الضماف و٥نوه، فكذلك اٜناؿ ُب االجازة اٞنتأخّ 
غًن القابلة لبلجازة كما ُب األكل والنـو والصبلة وغًنىا، ألّّنا ال تستند إذل اجمليز باالجازة وال باالذف والوكالة وىذا ِنبلؼ 

كذلك القبض الصادر من األجنيب يستند إليو القبض واالقباض فإّف فعل الوكيل فعلو وقبضو قبضو ُب ترّتب آثاره عليو، و 
باالجازة. والضابط أّف كّل ما يقبل الوكالة يقبل االجازة وال إشكاؿ ُب أّف الوكيل ُب القبض واالقباض يرتّتب على فعلو ٗنيع 

و مع قطع النظر ما يرتّتب على فعل موّكلو، فكذلك فيما إذا أجاز٨نا بعداً، وىذا من دوف فرؽ بٌن الكّلي والشخصي، كما أنّ 
 عن ذلك ال فرؽ ُب ورود اإلشكاؿ بينهما ولعّلو ظاىر.

فاٞنتحّصل من ٗنيع ذلك: أّف االجازة توجب صّحة القبض واالقباض من دوف فرؽ بٌن بيع العٌن الشخصية والعٌن الكّلية 
هد لذلك االرتكاز العقبلئي فإنّو لو دفع أبداً، ألّّنما ٣نّا يقبل الوكالة واالذف فيقببلف االجازة اٞنتأّخرة كما ىو ظاىر، ويش

اٞنديوف َدينو إذل أخ الدائن مثبًل فأجاز الدائن ذلك فبل يشّك أحد ُب فراغ ذّمتو كما لو أذف لو ابتداًء. ٍّب إّف ما ذكرناه من 
 بض واالقباض.أّف إجازة العقد ال تستلـز إجازة القبض واالقباض إ٧ّنا ىو ُب العقود اليت ال تتوّقف صّحتها على الق

  وأّما إذا كانا دخيلٌن ُب صّحة العقد السابق كما ُب الصرؼ والسلم فإفّ 
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اٞنعاملة البّد وأف تكوف فيهما يدًا بيد كما ُب الروايات وقد عّّب الفقهاء عنو بالتقابض ُب اجمللس، ففي مثلو إذا كاف اجمليز 
عقد متوقّفة على إجازة القبض واالقباض، فاجازتو للعقد تدّؿ بالداللة االلتزامية على إجازة للعقد ملتفتًا إذل أّف صّحة ال

القبض واالقباض أيضاً، وأّما إذا كاف غافبًل أو صرّح باالجازة للعقد وعدـ االجازة للقبض واالقباض ألجل أّف الفضورل ليس 
ز أو لغًن ذلك من اٛنهات، فبل ١نالة ٪نكم بالبطبلف لعدـ صّحة البيع موردًا لبلطمئناف فلعّلو يأكل اٞناؿ وال يدفعو إذل اجملي

 من دوف قبض وال إقباض.

من احتماؿ بطبلف رّد القبض بعد إجازة العقد وأنّو يلـز باجازة القبض  «ٔ» وأّما ما أفاده شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
ء منهما مع أنّو  يرّد واختيار ذلك بيده، فكيف ٬نكن إلزامو بشيأيضًا فهو من غرائب الكبلـ، ألّف اٞنالك لو أف ٩نيز ولو أف 

 ء من أموالو ابتداًء، ىذا. مالك مسّلط على مالو، فهو نظًن االلزاـ ببيع شي

وىو أّف نزاع الكشف والنقل ال ٩نري ُب إجازة القبض واالقباض، فإنّو إ٧ّنا يأٌب ُب مثل االجازة  ء: ٍّب إنّو بقي ُب اٞنقاـ شي
عّلقة بالعقد السابق الذي أصدره الفضورل وقلنا بصّحتو بعد االجازة للعمومات، فعند ذلك يقاؿ إّّنا تكشف عن اٞنلكية اٞنت

من حٌن العقد كما ىو ظاىر، وأّما ُب مثل القبض فبل معىن فيو للكشف فإنّو فعل من األفعاؿ اٝنارجية. وبعبارة اخرى 
قتها االجازة تستند إذل اٞنالك فيكوف بيع الفضورل أو ىبتو بيعًا للمالك، وأّما االمور االمور االعتبارية كالبيع واٟنبة إذا ٜن



التكوينية كالقبض واالقباض الصادرين من األجنيب فهي ال تستند إذل اٞنالك ّنجرد إجازتو فإف قبض الفضورل الصادر سابقاً 
 لك فاالستناد يكوف ُنسب البقاء.ال يكوف قبضاً للمالك، نعم إجازة القبض تكوف بنفسها قبضاً للما

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٜٕٗ: ٖاٞنكاسب 

 ٘ٓ٘، ص: ٔ مكاسب البيع، ج

نعم ال مانع من أف ٪نكم الشارع ُنصوؿ اٞنلكية من حٌن القبض الصادر من الفضورل إاّلأنّو ال دليل عليو إثباتاً، وعليو إذا 
سلم وقد قبض وأقبض العوضٌن ٍّب أجاز اٞنالك البيع والقبض تتحّقق اٞنلكية من حٌن باع أو اشرتى الفضورل بالصرؼ أو ال

 االجازة إذ ال قبض للمالك قبلها، كما أّف ٠نلس البيع يكوف ٠نلس االجازة ألّف اٞنالك يصًن بائعاً ويستند إليو البيع باالجازة.

  التنبيو السادس

أّف االجازة ليست على الفور وللمالك أف يرتّوى ويتأّمل مّدًة ٍّب ٩نيز البيع أو يرّده، وذلك ٞنا  «ٔ»  ذكر شيخنا األنصاري
عرفت من أّف االجازة بيع ُنسب البقاء، واٞنالك مسّلط على مالو ولو أف يبيع كما لو أف ال يبيع وذلك ظاىر، وعليو فإذا 

اكتًا عن االجازة والرّد وتضّرر األصيل بذلك بناًء على أنّو ال يتمّكن من فرضنا أّف اٞنالك دل يرّد ودل ٩نز إذل مّدة بل بقي س
 التصّرؼ ُب مالو وال ُب بدلو وأّف اٞنعاملة الزمة من قبلو كما مّر، فهل يتمّكن من الفسخ أو ال؟

عاملة أمر يوجب الضرر ذكر شيخنا األنصاري أنّو ٪نتمل أف يقاؿ إّف األصيل متمّكن من الفسخ بقاعدة ال ضرر، ألّف لزـو اٞن
 عليو فًنتفع بالقاعدة، كما ٪نتمل إجبار اٞنالك على أحد األمرين من االجازة والرد الستلزاـ ذلك ضرراً على األصيل، ىذا.

أّما مسألة االجبار فبل دليل على جواز إجبار اٞنالك على بيع مالو أو إجباره على االلتزاـ بعدـ البيع، ٞنا عرفت من أّف 
  ليست إاّلعبارة عن البيع وأّي قاعدة تقتضي إجبار أحد على أف يبيع مالو أو يلتـز بعدـ بيعو، إذ لو أف ٩نيب بأينّ  االجازة

______________________________ 
 .ٜٕٗ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)
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 ال ألتـز هبذا وال بذاؾ، ألّف اٞنالك مسّلط على مالو ال ١نالة.



مسألة اٝنيار واٜنكم بأّف األصيل متمّكن من الفسخ بقاعدة ال ضرر ففيها أّف إبطاء اٞنالك وإف كاف أمراً يوجب الضرر وأّما 
على األصيل، إاّلأّف الضرر الـز عليو على كّل حاؿ، سواء أبطأ كثًنًا أو أبطأ قليبًل فأجاز أـ رّد، وىو مع االلتفات إذل أّف 

ء من مالو وال بدلو وىو أمر يوجب  اٞنالك وأنّو إذل زماف االجازة ال يتمّكن من التصّرؼ ُب شي البيع فضورل ٪نتاج إذل إجازة
الضرر عليو قد أقدـ عليو وذلك ال يرتفع بالقاعدة، والوجو ُب لزـو الضرر عليو على أّي حاؿ ظاىر، وىو أّف مالو يبقى 

ٞنبيع مثل الدار و٥نوىا، والـز ما ذكرناه أّف األصيل ٩نب عليو معّطبًل ُب تلك اٞنّدة قليلة كانت أو كثًنة، كما إذا كاف ا
االنتظار وال يتمّكن من الفسخ واالجبار، ولعّل ىذا ٣نّا يؤيّد ما ذكرناه سابقاً من أّف األصيل يتمّكن من التصّرؼ ُب مالو قبل 

 ىذا كّلو أّواًل. «ٔ»  و االنتظار كما عرفتاالجازة مطلقاً أي على النقل والكشف، وإاّل فالبلـز أف يتعّطل األصيل و٩نب علي

وثانياً: أّف األمرين اللذين احتملهما شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( ال ٩نرياف ُب ٗنيع اٞنوارد كما إذا اتّفق ذلك ُب النكاح 
ب أو شخص شريف ال فإّّنم ذىبوا إذل أّف النكاح ال يقبل اٝنيار إاّل ُب بعض اٞنوارد اٞننصوصة، فلو فرضنا أّف الزوج غائ

٬نكن إجباره كاإلماـ )عليو السبلـ( أو كما إذا كاف ملكًا من اٞنلوؾ أو زعيمًا و٥نو٨نا فالبلـز حينئذ االنتظار إذل آخر اٜنياة 
  والعمر ُب مثل النكاح، وااللتزاـ ّنثلو ُب غاية اإلشكاؿ، فلذا ذكرنا أّف ذلك يؤيّد ما تقّدـ مّنا من عدـ اللزـو على األصيل

______________________________ 
( وقد نقل سّيدنا االستاذ )داـ ظّلو( أّف امرأة زّوجت نفسها من اٜنّجة اٞننتظر )عليو السبلـ( تشريفاً ٍّب أرادت التزويج من ٔ)

 آخر فأفّت الفقهاء بأّّنا تصّب إذل أف ٕنوت، ألّف العقد الفضورل الـز من طرؼ األصيل.
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 أبداً، ىذا.

حيث إنّو التـز باللزـو من طرؼ األصيل مطلقًا حّّت على القوؿ بالنقل ومنع  «ٔ» والعجب من شيخنا االستاذ )قّدس سرّه(
عّما احتملو شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( من عدـ اللزـو على القوؿ بالنقل. والتحقيق أّف األصيل غًن ملـز على اٞنعاملة ُب 

 يست الزمة من قبلو مطلقاً كما مّر وعرفت.اٞنقاـ وىي ل

  التنبيو السابع

أّف االجازة تارًة تطابق العقد الواقع من ٗنيع اٛنهات واخرى ٔنالفو واٞنخالفة تارًة على ٥نو التباين واخرى بنحو الكّلية 
 واٛنزئية وثالثة بنحو االطبلؽ والتقييد.



ع اٛنهات فبل ينبغي اإلشكاؿ ُب صّحتها حينئذ وىو واضح، كما أنّو إذا  أّما فيما إذا كانت مطابقة للعقد الصادر من ٗني
كانت ٢نالفة لو بالتباين ال ينبغي اإلشكاؿ ُب بطبلّنا وفسادىا وىذا كما إذا عقد الفضورل على الدار فأجاز اٞنالك بيع اٞناؿ 

 اآلخر، وىذا ظاىر.

عقد الفضورل على دارين للمالك فأجاز اٞنالك بيع إحدا٨نا دوف  وأّما إذا كانت ٢نالفة لو بنحو الكّلية واٛنزئية كما إذا
االخرى، أو باع دارًا واحدًة وأجاز اٞنالك بيع نصفها، فالظاىر أّف اٞنعاملة صحيحة ُب اٞنقدار الذي تعّلقت االجازة بو، 

 بيوع متعّددة وال مانع من إجازة وذلك ٞنا يأٌب ُب بيع ما ٬نلك وما ال ٬نلك من أّف اٞنعاملة الواحدة تنحّل عند العرؼ إذل
بعضها دوف اآلخر أبدًا كما إذا باع شاة وخنزيرًا فإّف اٞنعاملة باالضافة إذل الشاة صحيحة وباالضافة إذل اٝننزير باطلة ُب 

 مقابل ما

______________________________ 
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، واٜناؿ ُب اٞنقاـ من ىذا القبيل فتصّح اٞنعاملة باالضافة إذل إحدى الدارين أو نصفها ُب مقابل ما ٫نّصهما ٫نّصو من الثمن
 من الثمن، غاية األمر ثبوت خيار تبّعض الصفقة لؤلصيل، وىذا ال خفاء فيو.

األصيل للمالك كما إذا باعو الفضورل وأّما إذا كانت ٢نالفة للعقد بنحو االطبلؽ والتقييد، فإف كاف االشرتاط والتقييد على 
داراً واشرتط عليو أف ٫نيط ثوب اٞنالك مثبًل ٍّب أجاز اٞنالك نفس اٞنعاملة مطلقة دوف االشرتاط، فبل إشكاؿ ُب صّحة اٞنعاملة 

فسو فاٞنعاملة حينئذ ألّف َمن لو اٜنّق الذي ىو اٞنالك ُب اٞنثاؿ قد أسقط شرطو وحّقو ودل يطالب اٞنشرتي ّنا التزمو على ن
 صحيحة.

وأّما إذا كاف االشرتاط على اٞنالك لؤلصيل كما إذا باعو الفضورل شيئًا واشرتط اٝنياطة على اٞنالك لؤلصيل فأجاز اٞنالك 
إذل أّف اٞنعاملة باطلة، ألّف العقد وإف كاف يقبل  «ٔ»  نفس اٞنعاملة دوف اٞنعاملة اٞنشروطة بالشرط فذىب شيخنا األنصاري

ض من حيث األجزاء كما مّر ُب األمثلة اٞنتقّدمة، إاّلأنّو ال يقبل التبعيض من حيث الشرط أبداً، ألّف الشروط ال يقع التبعي
 بازائها الثمن وإ٧ّنا الثمن ُب مقابل نفس اٞناؿ فقط.

صل للمشرتي حسب أّف اٞنعاملة ُب الصورة اٞنفروضة صحيحة، ألّف الشرط وإف دل ٪ن «ٕ» وذكر شيخنا االستاذ )قّدس سرّه(
ء  الفرض ولكّنو ال يضّر باٞنعاملة أبداً، وىذا نظًن تعّذر الشرط خارجاً وعدـ وصولو للمشرتي، والوجو ُب ذلك أّف اشرتاط شي



ُب العقد ليس ّنعىن تعليق العقد عليو حّّت يبطل العقد بانتفائو، ألّف التعليق ُب العقود يوجب البطبلف باالتّفاؽ، وإ٧ّنا معناه 
  االلتزاـ ُب ىو

______________________________ 
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 االلتزاـ، فإذا دل ٪نصل أحد٨نا فبل وجو لبطبلف اآلخر أبداً، ىذا.

معّلقًا عليو وإاّل لبطلت اٞنعاملة للتعليق ٣نّا ال وال ٫نفى أّف ما أفاده )قّدس سرّه( من أّف الشرط التزاـ ُب االلتزاـ وليس العقد 
غبار عليو، ألّف معىن االشرتاط ليس عدـ البيع على تقدير عدـ حصولو، وإاّل لبطلت اٞنعامبلت اٞنشروطة بالشرط لبلتّفاؽ 

عبارة عن االلتزاـ  على أّف التعليق يوجب البطبلف، ومع الغّض عن ذلك فبلزمو بطبلف العقد عند ٔنّلف الشرط، بل االشرتاط
ُب االلتزاـ، وإ٧ّنا الكبلـ ُب معىن االلتزاـ ُب االلتزاـ وىل أنّو عبارة عن ٠نّرد التقارف بٌن االلتزامٌن من دوف أف يكوف أحد٨نا 

ّلف مربوطًا باآلخر بوجو كااللتزاـ االبتدائي نظًن الوعد والعهد فهذا ال ٬نكن االلتزاـ بو إذ ال وجو حينئذ للخيار عند ٔن
الشرط فإنّو غًن واجب الوفاء كالوعد فلماذا ٥نكم باٝنيار عند التخّلف حينئذ، بل ىو ٢نالف ٞنعىن الشرط لغة فإّف الشرط 

 ىو الربط بٌن شيئٌن ومنو الشريط الذي يوضع على اللباس، وال ربط بٌن الشيئٌن على ىذا االحتماؿ.

أّف االلتزاـ بالبيع والقياـ عليو معّلق على االلتزاـ اآلخر، فأصل البيع غًن  فالتحقيق كما ذكرناه ُب ١نّلو: أّف معناه عبارة عن
ء بل ىو متحّقق على كبل تقديري ٓنّقق الشرط وعدمو، وإ٧ّنا اٞنعّلق عبارة عن االلتزاـ بذلك البيع والثبات  معّلق على شي

جعو إذل جعل اٝنيار عند ٔنّلف الشرط خارجاً، وعليو عليو والوفاء بو، وأّف الوفاء بالعقد معّلق على وفاء اآلخر بالشرط ومر 
يثبت لو اٝنيار فيما إذا ٔنّلف الشرط ُب اٞنعاملة، وال يكوف ذلك من قبيل التعليق ُب العقود، ألّف البيع والعقد غًن معّلقٌن 

و٨نا حّصتاف متغايرتاف، فإذا  ء وإ٧ّنا اٞنعّلق ىو االلتزاـ باٞنبادلة وعدـ فسخها، وعليو فالبيع قسماف الـز وخياري على شي
أوجد الفضورل إحدى اٜنّصتٌن فأجاز اٞنالك اٜنّصة االخرى منهما فبل معىن لصّحة البيع حينئذ، ألّف إحدا٨نا غًن االخرى 

  بالبداىة فبل تكوف االجازة مطابقة للعقد بوجو، والتطابق
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 التطابق بٌن اال٩ناب والقبوؿ. وبعبارة اخرى: بينهما معتّب ُب صّحة اٞنعامبلت نظًن



 العقد الواقع ُب اٝنارج دل تتعّلق بو االجازة وما تعّلقت بو االجازة حّصة اخرى دل تقع خارجاً.

وىذا ال يقاس ّنا إذا تعّذر الشرط خارجًا بعد ٕنامية العقد من الطرفٌن فإّف البائع واٞنشرتي ُب صورة التعّذر قد رضيا بالبيع 
الشرط وطابق القبوؿ اال٩ناب فيها غاية األمر أّف الشرط تعّذر خارجًا إّما بالتعّذر العقلي كما إذا دل يتمّكن من الوفاء و 

بالشرط حقيقًة بأف دل يتمّكن من ٓنريك لسانو ليدّرسو كما إذا اشرتط عليو التدريس، وإّما بالتعّذر الشرعي كما إذا باعو شيئاً 
أو يقتل عدّوًا لو، فإنّو وإف كاف متمّكنًا من الفعلٌن حينئذ إاّلأّف الشارع ّناه عنهما فهما متعّذراف بشرط أف يأتيو باٝنمر 

شرعاً، وىذا ِنبلؼ اٞنقاـ فإّف أحد٨نا غًن راٍض بفعل اآلخر ودل ٪نصل التطابق بينهما، فاٞنعاملة دل تتّم بعد فكيف يقاس 
 أحد٨نا باآلخر.

ما ذىب إليو شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( من البطبلف ُب الصورة اٞنفروضة وإف كاف ما أفاده شيخنا االستاذ   فالصحيح
 )قّدس سرّه( باالضافة إذل معىن االشرتاط صحيحاً أيضاً، ىذا كّلو ُب صورة اشرتاط األصيل على اٞنالك.

س سرّه( من أّف اٞنقاـ نظًن ٔنّلف اٛنزء فيما إذا باع شيئًا مرّكباً و٣نّا ذكرناه ُب تفصيلو يظهر أّف ما أفاده شيخنا االستاذ )قدّ 
٣نّا ال وجو لو، فإّف االلتزامٌن عند ٔنّلف اٛنزء متطابقاف ِنبلؼ اٞنقاـ، وتوضيحو: أنّو إذا باع الفضورل فرسٌن للمشرتي فقبلو 

ر، ٍّب أجازه اٞنالك ُب أحد٨نا دوف اآلخر، ال األصيل باالجتماع ّنعىن أّف شراء كّل واحد منهما مشروط بشراء الفرس اآلخ
وجو لبطبلف اٞنعاملة أبداً، وذلك ألّف اٞنشرتي كأنّو اشرتى كّل واحد منهما بشراء مستقل مشروطًا بشراء الفرس اآلخر ُب 

بشراء اآلخر  اٞنثاؿ، واٞنالك أجاز البيع اٝنياري ُب أحد٨نا دوف اآلخر حيث إّف البيع ُب كّل واحد منهما خياري ومشروط
  حسب الفرض
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فاٝنيار عند ٔنّلف الشرط ثابت ُب كّل واحد منهما من االبتداء، واٞنالك أجاز أحد البيعٌن اٝنياريٌن دوف اآلخر، فكأنّو قاؿ 
وقعت على اٞنقّيد بالشرط  أجزت بيع أحد٨نا وللمشرتي اٝنيار ولو االلتزاـ بالبيع وفسخو، وىذا ِنبلؼ اٞنقاـ فإّف اٞنعاملة

واالجازة على اٞنطلق فلم تتطابق االجازة مع اٞنعاملة، والتطابق بينهما ٣نّا ال مناص عن االلتزاـ بو ُب صّحة اٞنعامبلت ولعّلو 
ٞنعامبلت، ظاىر، فبل وجو ٞنا أفاده )قّدس سرّه( ُب اٞنقاـ من أّف ٔنّلف الشرط نظًن ٔنّلف اٛنزء ُب عدـ استلزامو البطبلف ُب ا

 ىذا كّلو فيما إذا وقع االشرتاط ُب ضمن العقد لؤلصيل على اٞنالك أو للمالك على األصيل.

وأّما إذا كانت اٞنعاملة مطلقة حٌن العقد واشرتط اٞنالك حٌن االجازة أمرًا على األصيل ففيو وجوه: األّوؿ صّحة االجازة مع 
 الشرط فيما إذا رضي بو األصيل.



جازة ُب نفسها دوف الشرط ألنّو من قبيل الشروط االبتدائية وىي ٣نّا ال ٩نب الوفاء بو. الثالث: بطبلف الثاين: صّحة اال
 االجازة ألّّنا مشروطة بالشرط فإذا لغى الشرط لغى اٞنشروط ال ١نالة.

صّحتهما فيما إذا دل  إذل األخًن، إاّلأّف التحقيق ىو الوجو األّوؿ. أّما عدـ «ٔ» وقد ماؿ شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
يرض بو األصيل فلما ذكرناه سابقًا من عدـ تطابق االجازة للعقد حينئذ، فإّّنا متعّلقة بالعقد اٞنشروط والواقع خارجًا ىو 
العقد اٞنطلق والتطابق بينهما ٣نّا البّد منو. وأّما صّحتهما أي االجازة مع الشرط فيما إذا رضي بو األصيل فؤلجل أّف الشروط 

وغًنه من العمومات من جهة اإلٗناع على عدـ وجوب « اٞنؤمنوف عند شروطهم»البتدائية وإف كانت خارجة عن عمـو ا
 الوفاء بالشروط االبتدائية وإف كاف على خبلؼ األخبلؽ أو من جهة

______________________________ 
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فلذا قلنا سابقًا إّف الشريط مأخوذ من الشرط ألنّو  «ٔ»  إنّو ّنعىن الربط بٌن شيئٌن كما ُب القاموساقتضاء نفس الشرط ف
ء آخر، وىذا مفقود ُب الشروط  ء يرتبط بو شي يربط بٌن الشيئٌن كما ىو ظاىر، فبلبّد ُب ٓنّقق الشرط من وجود شي

ط ُب اٞنقاـ ٞنّا كاف ُب ضمن القبوؿ أو ما ىو ُنكمو أعين االجازة ودل االبتدائية كما ىو واضح فبل ٩نب الوفاء هبا، إاّلأّف الشر 
لو بعد ما رضي بو األصيل، ألنّو شرط « اٞنؤمنوف عند شروطهم»يكن من قبيل الشرائط االبتدائية فبل مانع من مشوؿ عمـو 

دل يرد دليل على اعتبار ذكره ُب طرؼ ُب ضمن اٞنعاملة غاية األمر أنّو ذكر ُب طرؼ االجازة والقبوؿ ال ُب طرؼ اال٩ناب، و 
اال٩ناب ُب وجوب الوفاء بو. نعم ىذه اٞنعاملة اٞنشروطة دل تّبز باال٩ناب والقبوؿ بل ابرزت با٩ناب وقبوؿ ورضًى من 

 األصيل واالختبلؼ ُب اٞنّبز غًن مانع عن صّحة اٞنعامبلت.

أّف العقد وإف كاف مطلقًا ُنسب اٜندوث إاّلأنّو ُنسب البقاء مشروط من كبل طرُب األصيل واٞنالك، فبل يرد  وباٛنملة:
إشكاؿ عدـ التطابق بٌن االجازة والعقد ُب اٞنقاـ، ىذا كّلو فيما إذا اشرتط اٞنالك على األصيل حٌن االجازة، وأّما إذا 

بطريق األولوية والفحوى، ألّف األصيل الذي رضي باٞنطلق حسب الفرض اشرتطو لؤلصيل على نفسو فبل إشكاؿ ُب صّحتو 
 فهو راٍض بالعقد عند االشرتاط لو ولعّلو ظاىر، ىذا ٕناـ الكبلـ ُب االجازة.

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٖٛٙ: ٕالقاموس 
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