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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  

 

  



 ٖ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

 

 ٕ -البيع

 

 الكبلـ ُب اجمليز

 

 والكبلـ فيو يقع ُب أُمور:

يشرتط ُب اجمليز أف يكوف جائز التصّرؼ حاؿ االجازة ال ١نالة فلو كاف ٠ننونًا أو سفيهًا أو ١نجورًا عن التصرفات  األوؿ:
ك ألّف الكبلـ ُب شرائط حاؿ االجازة فبل اعتبار باجازتو كما ىو ظاىر، وىذا من دوف فرؽ بٌن القوؿ بالكشف والنقل، وذل

 -اجمليز من جهة أنو تصّرؼ ُب اٞناؿ فيعترب ُب اٞنتصرؼ أف يكوف جائز التصرؼ ُب اٞناؿ، وأّما أّف أثر االجازة الصادرة منو
ء ىل تؤثّر ُب اٞنلكية من حٌن العقد أو من حٌن االجازة فهو مطلب آخر ال ربط لو  أي شي -بعد الفراغ عن صّحتها

 ، وإّّنا ىو راجع إذل مقدار تأثًنىا كما ال خيفى.بشرائط اجمليز

بأّف صّحة العقد  «ٔ» أنو اشرتط بعضهم ُب صحة الفضورل وجود ٠نيز حٌن العقد واستدّؿ عليو العبّلمة )قّدس سرّه( الثاشل:
ُب حاؿ العقد مع فقد اجمليز ٣نتنعة فإذا امتنع ُب زماف امتنع دائماً، ألّف اٞنستحيل ال ينقلب إذل االمكاف بعد االستحالة 

 فوجود اجمليز بعد العقد ٣نّا ال أثر لو، ىذا أّواًل.

جازة بعد ذلك، وال ُب الثمن الحتماؿ صدور وثانياً: أّف اٞنشرتي يتضّرر حينئذ المتناع تصّرفو ُب العٌن الحتماؿ عدـ اال
  االجازة من اٞنالك، ومقتضى مشوؿ

______________________________ 
 .ٕٗٔ: ٔ( القواعد ٔ)

 ٗ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

 قاعدة ال ضرر لو عدـ صّحة اٞنعاملة فيما إذا دل يكن ٠نيز للعقد حٌن اٞنعاملة، ىذا.



 ة يتصّور على وجوه:وعدـ اجمليز للعقد حٌن اٞنعامل

عدـ ذات اجمليز وفقد ذاٍت من شأهنا االجازة للعقد، وىذا غًن متحّقق على مسلك اإلمامية كما حكي عن  أحدىا:
إذ ال يتصّور ملك ببل مالك جييز العقد، ألّف اإلماـ )عليو السبلـ( موجود ُب كل عصر وىو الورل على  «ٔ»  البيضاوي

 تم ذلك بناء على مسلك اٛنماعة أيضاً ألهّنم يروف اٝنلفاء أولياء على األمواؿ.األمواؿ على االطبلؽ، بل ال ي

واٜناصل أّف فرض عدـ ذات اجمليز ال يتم ُب األمواؿ، وأّما ُب غًنىا كما ُب زواج الصغًن والصغًنة مع عدـ ولّيهما أو جّدمها 
 ىو أحد األقواؿ ُب اٞنسألة فبل مانع منو.والبناء على أنو ال والية لغًن األب واٛنّد ُب نكاح الصغًنين كما 

عدـ اجمليز بوصف التمّكن من االجازة وإف كانت ذاتو متحّققة إاّلأنو حٌن اٞنعاملة غًن حاضر وال يتمّكن من الوصوؿ  ثانيها:
و كاف ولّيو غائباً فلو دل إليو كما إذا وقعت اٞنعاملة ُب بر ال ديكن الوصوؿ فيو إذل اٞنالك، أو كاف اٞنالك نائماً أو كاف بعيداً أ

 يكن لو مالك أبداً فاإلماـ )عليو السبلـ( أيضاً ال ديكن الوصوؿ إليو.

عدـ اجمليز شرعًا وإف كانت ذاتو متحّققة ويتمّكن من االجازة أيضاً، إاّلأّف الشارع منعو عن االجازة كما إذا باع  وثالثها:
ال ديكنو االجازة حينئذ ألنو على خبلؼ مصلحة اليتيم كما إذا باعو  الفضورل ماؿ اليتيم على خبلؼ اٞنصلحة فإّف الورل

بنصف قيمتو و٥نوه ٍّب حاؿ االجازة بعد اٞنعاملة صار بيعو على وفق اٞنصلحة ٜنكم أو قانوف حكومي يقضي بتخريب أمثاؿ 
 تلك الدور من دوف دفع ٖنن أصبًل.

 أبداً، إذ ال دليل على اشرتاطفأّما األّوالف فبل ينبغي التكّلم ُب اعتبارمها 

______________________________ 
 .ٕٖٗ: ٖ( حكى عنو الشيخ ُب اٞنكاسب ٔ)

 ٘، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

ذات اجمليز أو اجمليز بوصف التمّكن من االجازة ُب صحة اٞنعامبلت، واشرتاطهما خاٍؿ عن الوجو بالكّلية، بل ما ورد ُب 
 ليل على عدـ اعتبارمها ُب صحة الفضورل، إذ دل يستفصل فيها بٌن وجودمها حاؿ العقد وعدمو.صّحة زواج الصغًنين أدّؿ د

وكذا اٜناؿ ُب الوجو الثالث إذ ال يعترب ُب صحة الفضورل أف يكوف لو ٠نيز حاؿ العقد شرعًا بل العربة بوجود اجمليز حاؿ 
ف بيع ماؿ اليتيم على وفق اٞنصلحة حٌن العقد ٍّب ترّقت االجازة، والذي يوّضح ذلك مبلحظة عكس اٞنسألة أعين ما إذا كا

قيمة اٞناؿ حٌن االجازة وكانت إجازة البيع على خبلؼ اٞنصلحة فهل للورل إجازة العقد الصادر من الفضورل حينئذ بدعوى 
عو اٞناؿ إّّنا ىو باالجازة أنو كاف على وفق مصلحة اليتيم، ومن الظاىر أّف االجازة حينئذ لغو حيث إّف استناد البيع للورل وبي



واٞنفروض أنو على خبلؼ اٞنصلحة فبل ١نالة تبطل االجازة ُب مثلها، ألّف اقرتاب ماؿ اليتيم إّّنا جيوز فيما إذا كاف على وفق 
زة دل يتحّقق بيع للورل حّّت يكوف وقبل االجا «ٔ» «َواَل تَػْقَربُوا َماَؿ اْلَيِتيِم ِإالَّ بِالَِِّت ِىَي َأْحَسنُ » اٞنصلحة فقد قاؿ اللَّو تعاذل:

العربة بزماف العقد، وإّّنا ىو يتحّقق حٌن االجازة فاالعتبار بزماهنا، واٞنفروض أّف البيع حينها على خبلؼ اٞنصلحة فتبطل 
 االجازة.

إذا كاف البيع  ومنو يظهر اٜناؿ ُب اٞنقاـ وأّف كوف البيع حٌن اٞنعاملة على خبلؼ اٞنصلحة ال دينع عن صحة االجازة فيما
حٌن االجازة على وفقها، فإّف العربة إّّنا ىي بزماف االجازة كما ال خيفى، فوجود اجمليز للعقد حينو على ٥نو يتمّكن من 

 االجازة شرعاً غًن معترب ُب صحة اٞنعاملة كما ىو ظاىر.

بوصف التمّكن من االجازة عقبًل وال بوصف فاٞنتحّصل: أنو ال يعترب ُب الفضورل أف يكوف لو ٠نيز حاؿ العقد، ال بذاتو وال 
 التمّكن منها شرعاً، بل األوؿ غًن

______________________________ 
 .ٖٗ: ٚٔ( االسراء ٔ)

 ٙ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

ٌن متصّور على مسلك االمامية، والثاشل أيضًا ال دليل على اعتباره بوجو، بل الغالب أّف اٞنالك غًن متمّكن من االجازة ح
العقد لعدـ علمو أو لنـو و٥نومها وىو ظاىر، كما أّف الثالث ال دليل على اعتباره ٞنا مّر، والروايات الواردة ُب صحة الفضورل 

 دل تستفصل بٌن وجود اجمليز بذاتو أو بوصف االجازة عقبًل أو شرعاً وعدمو ولعّلو ظاىر.

 -للعبّلمة )قّدس سرّه( على اٞنّدعى ُب اٞنقاـ: أّما االستدالؿ بلزـو الضرر على اٞنشرتي فهو «ٔ»  بقي الكبلـ فيما استُدّؿ بو
ل بعد انتقاضو ّنا إذا ٕنّكن اٞنالك من االجازة عقبًل وشرعًا ولكّنو ال جييز العقد وال يرّده فإنو ال يلتـز ببطبلف اٞنعاملة حينئذ ب

مندفع بأّف ذلك مبين على لزـو العقد  -ك على أحدمها فلماذا ال يلتـز هبما ُب اٞنقاـيذىب إذل االلتزاـ باٝنيار أو إجبار اٞنال
ولكّنك عرفت أّف العمومات  «ٕ»  بالنسبة إذل األصل ُب اٞنعامبلت الفضولية قبل االجازة كما ذىب إليو شيخنا األنصاري

اٞنبّلؾ ُب ملكهم الستصحاب عدـ االجازة ُب  ال تشملو قبل إجازة اٞنالك أبداً، بل لؤلصيل أف يتصّرؼ ُب مالو تصّرؼ
 األزمنة اٞنتأّخرة.

وأّما استداللو عليو بأّف صحة اٞنعاملة واٜناؿ ىذه ٣نتنعة فإذا امتنع ُب زماف امتنع دائماً، فلم نفهم ماذا أراد ىذا الرجل 
ضٌن والتسلسل والدور واٝنلف الذي مرجعها إذل العظيم هبذا الكبلـ، فإّف االمتناع تارًة امتناع ذاٌب نظًن استحالة اجتماع النقي



استحالة اجتماع النقيضٌن وارتفاعهما، ومثلو ال إشكاؿ ُب امتناعو إذل األبد، ألّف اٞنستحيل ال ينقلب عن امتناعو ّنرور 
 الزماف وال خيتلف اٜناؿ فيو باختبلؼ اٜناالت، فبل حيتمل إمكاف اجتماع النقيضٌن ُب زماف من األزمنة أبداً 

______________________________ 
 .ٕٚ: ٗ( اٞنستدّؿ ىو احملّقق الثاشل ُب جامع اٞنقاصد ٔ)

 .ٗٔٗ: ٖ( اٞنكاسب ٕ)

 ٚ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

وُأخرى يكوف االمتناع امتناعًا بالغًن كامتناع اٞنعلوؿ لعدـ عّلتو أو اٞنشروط لعدـ شرطو، وىذا ال مانع من تبّدلو إذل الوجوب 
بعد وجود عّلتو أو شرطو فضبًل عن تبّدلو إذل االمكاف، وصّحة البيع ُب اٞنقاـ من ىذا القبيل ألهّنا إّّنا كانت ٣نتنعة بالغًن 

 حاؿ العقد لفقد عّلتها وشرطها فبعد ما ٓنّققت العّلة فبل مانع من صًنورة الصّحة واجبة بالغًن ولعّلو ظاىر.

ا ىو من أجل عدـ عّلتها وىي بيع الورل، والوجوب بعد االجازة من جهة وجود عّلتو وبعبارة ُأخرى: االمتناع حٌن اٞنعاملة إّنّ 
 وىي البيع اٞنتحّقق باالجازة.

فاٞنتحّصل: أنو ال وجو الشرتاط وجود ذات اجمليز وال اجمليز بوصف االجازة عقبًل وال بوصف التمّكن منها شرعًا ُب صحة 
 اٞنعامبلت الفضولية أبداً ولعّلو ظاىر.

 أنو ال يشرتط ُب اجمليز أف يكوف جائز التصرؼ حٌن البيع وكونو كذلك يتصّور على وجوه: ألمر الثالث:ا

أحدىا: أف ال يكوف اجمليز مالكاً للماؿ حاؿ العقد ومن أجل ذلك دل يكن تصّرفو حاؿ العقد جائزاً، فعدمو مستند إذل عدـ 
 اٞنقتضي للجواز.

التصرؼ ُب اٞناؿ لفقد شرط من شروط نفوذ تصّرفاتو كما إذا كاف ٠ننونًا أو صغًنًا أو سفيهاً وثانيها: أف ال يكوف اجمليز نافذ 
 ٍبّ صار عاقبًل أو بالغاً أو رشيداً حاؿ االجازة للبيع، فعدـ صحة تصّرفاتو من جهة عدـ شرطها.

كما إذا كانت العٌن مرىونة ٍّب أخرجها وثالثها: أف ال جيوز لو التصرؼ ُب اٞناؿ حٌن العقد ألجل مانع كتعّلق حّق الغًن بو  
 من الرىن حٌن االجازة، فعدـ اٛنواز مستند إذل وجود اٞنانع عنو.

فعدـ اٞنلك حٌن العقد تارًة من جهة عدـ اٞنلك واقعاً وظاىراً كما إذا باع ماؿ الغًن ٍّب ملكو. وُأخرى من  فأّما الصورة اأُلوذل:
  جهة عدـ اٞنلك ظاىراً مع كونو



 ٛ، ص: ٕ البيع، ج مكاسب

مالكًا لو ُنسب الواقع كما إذا باع ماؿ أبيو بظّن حياتو ٍّب انكشف موت األب وأنو كاف ملكو واقعاً. وثالثة من جهة عدـ 
اٞنلك ٔنّيبًل واعتقادًا مع كونو ملكو واقعًا كما إذا اعتقد أّف اٞناؿ ملك شخص آخر فباعو ٍب انكشف أنو ملكو، وسيأٌب 

 ُب ىذه اٞنسألة َنميع صورىا عن قريب إف شاء اللَّو تعاذل.تفصيل الكبلـ 

أعين ما إذا استند عدـ جواز التصرفات حاؿ العقد إذل فقد شرط من شرائط اٛنواز كما إذا كاف ٠ننوناً أو  وأّما الصورة الثانية:
ٞنعاملة الصادرة عن اجملنوف إذا سفيهًا أو صبيًا و٥نوىا، فبل ينبغي اإلشكاؿ ُب أّف مقتضى العمومات واالطبلقات صّحة ا

ٕنّشى منو قصد اٞنعاملة والسفيو والصيب وغًنىا، وعدـ اشرتاط صحتها بكوف البائع اٞنالك جائز التصرؼ ُب اٞناؿ، غاية األمر 
عاملة، أهنا تتوّقف على إجازة الورل كغًنىا من اٞنعامبلت الفضولية، أو على إجازة نفسو فيما إذا بلغ أو صار رشيدًا بعد اٞن

وذلك ألّف اٞنعاملة حينئذ تاّمة األجزاء والشرائط وال قصور فيها إاّل من ناحية االستناد من أجل أّف استناد اٞنعاملة إذل اٞنالك 
اجملنوف أو السفيو كبل استناد عند الشارع وال اعتبار لو عنده، فبلبّد ُب صّحتها من استنادىا إليو على وجو معترب، فإذا حصل 

َأَحلَّ » و «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ » د باجازة الورل أو باجازة نفسو بعد البلوغ والرشد فبل مانع من أف تشملها العمومات ٥نواالستنا
 .«اللَُّو اْلَبْيعَ 

  نعم لو كاف قصور تلك اٞنعامبلت من جهة االنشاء ال االستناد بأف التزمنا بعدـ اعتبار إنشاء الصيب أو السفيو أو اجملنوف وأنو
كبل انشاء عند الشارع ولو أجازه الورل أيضاً، فبل ١نالة تبطل اٞنعاملة ُب ىذه الصورة لعدـ اعتبار إنشاء البايعٌن ُب مثل 
الصيب واجملنوف والسفيو، إاّلأنّا ذكرنا أّف إنشاء الصيب باجازة الورل ٣نّا ال مانع منو، وعليو فالقصور مستند إذل عدـ استناد 

 جازة اٞنتأّخرةصحيح وىو حيصل باال

 ٜ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

، ُب صّحة نكاح الصغًنين من أّف الزوجة إذا بلغت فأجازت النكاح صّح «ٔ» كما ىو ظاىر، والذي يوّضح ذلك ما ورد
 وترث من زوجها ال ١نالة.

وىي ما إذا استند عدـ جواز التصّرؼ حٌن العقد إذل وجود مانع نظًن حّق الرىانة و٥نوه، وُب ىذا الفرض  وأّما الصورة الثالثة:
 تارًة يكوف البائع ىو اٞنرهتن، فبل إشكاؿ ُب صحتو إذا أجاز اٞنالك ألّف بيع اٞنرهتن بنفسو إسقاط ٜنّقو.

اٞنالك معاً كما سيأٌب، وإّّنا الكبلـ فيما إذا كاف البائع ىو الراىن وُأخرى يكوف البائع أجنبياً فيحتاج إذل إجازة اٞنرهتن وإجازة 
ٍبّ أّدى َدينو وفّك الرىن فإنو قد يقاؿ ببطبلف البيع ويستدّؿ لو: بأّف العقد مع ٕناميتو من ٗنيع اٛنهات واستناده إذل اٞنالك دل 



ما أّف الشارع دل ديضو مرّة ُأخرى، فبل ١نالة يقع باطبًل ديضو الشارع حٌن اٞنعاملة، واٞنفروض أنو دل حيصل االستناد ثانياً، ك
 ألّف العقد حٌن وقوعو ٣نّا دل ديضو الشارع مع ٓنّقق االستناد فيو، فكيف يصّح بعد ذلك مع أنو دل يرد عليو إمضاء آخر.

الك إّّنا ىو مستند إذل فقداف ومنو يظهر أّف اٞنقاـ ال يشبو اٞنعامبلت الفضولية أبداً، ألّف عدـ صّحة الفضورل قبل إجازة اٞن
االستناد فإذا حصلت االجازة فيتّم استناد العقد إذل اٞنالك فبل مانع من صحتو بوجو، وأّما ُب اٞنقاـ ونظائره ٣نّا حيصل العقد 

ة من نفس َمن ينبغي أف يسند إليو ومع ذلك ال ديضيو الشارع لتعّلق حّق شخص آخر بالعٌن كما ُب نكاح بنت ُأخت الزوج
أو بنت أخيها، فبل ٠ناؿ للصّحة فيو أبداً، ألنو حٌن العقد دل يتعّلق بو االمضاء مع ٓنّقق االستناد وبعد ذلك أيضًا دل يتعّلق 

 بو إمضاء آخر فبل ١نالة يقع باطبًل، ىذا.

  وال خيفى أّف عدـ مشوؿ العمومات ٞنثل بيع اٞنرىونة أو نكاح بنت ُأخت

______________________________ 
 وغًنه. ٔح  ٔٔ/ أبواب مًناث األزواج ب ٜٕٔ: ٕٙ( الوسائل ٔ)

 ٓٔ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

الزوجة إّّنا ىو من جهة ما دّؿ على اعتبار رضا اٞنرهتن أو الزوجة أو غًنمها ولواله ٞنا كاف من مشوؿ العمومات ٟنا مانع أبداً، 
البّد من مبلحظة مقدار داللة ذلك الدليل وأنو دّؿ على اعتبار رضا فهذا الدليل كاٞنخّصص واٞنقّيد لتلك العمومات، فإذف 

و٥نوه ُب حاؿ عدـ  «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  اٞنرهتن أو الزوجة أو غًنمها إذل أي مقدار، وال إشكاؿ ُب أنو دّؿ على خروجها عن عمـو
 رضا من يعترب إجازتو ورضاه، فإذا ٜنقو الرضا ٣نّن يعترب إجازتو أو سقط حّقو فبل ١نالة يتّم العقد فيشملو العمومات.

وباٛنملة: أّف ىذا الدليل ليس من قبيل اٞنخّصص الفردي الذي خيرج الفرد عن ٓنت العمومات الشاملة لو حّّت ٥نتاج ُب 
يل، بل ىو ٢نّصص زماشل للفرد ُب بعض اٜناالت وىو حاؿ عدـ الرضا، فإذا ارتفع فالعمومات تشملو ُب دخولو ٓنتها إذل دل

سائر اٜناالت من االبتداء وال ٥نتاج ُب مشوٟنا لو إذل دليل آخر عليو، وىذه من صغريات الكربى اٞنعروفة وىي أّف اٞنتعٌّن عند 
ألنو اٞنقدار اٞنتيّقن ُب البٌن، وُب اٞنقاـ األمر يدور بٌن ٔنصيص العمومات دوراف األمر بٌن التقييد والتخصيص ىو التقييد، 

هبذا الفرد من البيع حّّت يقع فاسدًا وبٌن تقييد العمومات ُنالة عدـ كوف اٞنلك طلقًا ألجل الرىانة وعدـ رضا من لو اٜنّق، 
لعمومات بوجو ولعّلو ظاىر فالبيع ُب اٞنقاـ وإف دل فإذا ارتفعت اٜنالة اٞنانعة عن مشوٟنا فبل مانع من مشوؿ االطبلقات وا

 تشملو العمومات ُنسب اٜندوث إاّلأهّنا تشملو ُنسب البقاء بعد ارتفاع اٜنالة اٞنانعة كما ال خيفى.

ذا ُب صحة نكاح العبد فيما إذا أجازه سيده معّلبًل بأنو دل يعص اللَّو وإّّنا عصى سيده فإ «ٔ» والذي يدّؿ على ذلك ما ورد
 أجاز جاز، فإنو يدّؿ على أّف العقد



______________________________ 
 .ٕ، ٔح  ٕٗ/ أبواب نكاح العبيد واالماء ب ٗٔٔ: ٕٔ( الوسائل ٔ)

 ٔٔ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

نو حيتاج إذل إجازة اٞنتوّقف على إجازة الغًن إّّنا يقع صحيحًا فيما إذا أجازه الغًن، وبيع اٞنرىونة ُب اٞنقاـ من ىذا القبيل فإ
اٞنرهتن ما داـ حّق الرىانة باقيًا أو إذل إجازتو وإجازة اٞنالك معًا فيما إذا باعها األجنيب مثبًل، وأّما بعد سقوط حّق الرىانة 
فتشملو العمومات، وعليو فبل وجو ٞنا استدّؿ بو على بطبلف بيع العٌن اٞنرىونة بوجو. ومنو يّتضح صّحة نكاح بنت ُأخت 

 وجة أو أخيها فيما إذا رضيت بو زوجتو.الز 

ُب أمرين ثانيهما عمدهتما، األوؿ: أّف اٞنعاملة بعد ما خرجت العٌن عن الرىانة وفّكت عن حّق اٞنرهتن وصارت   بقي الكبلـ
طلقًا ىل ٓنتاج إذل إجازة اٞنالك أو ال؟ والثاشل ُب أّف االجازة على تقدير لزومها ُب اٞنقاـ جيري فيها نزاع الكشف والنقل أو 

 لكشف ُب غًنه.أهّنا ناقلة ُب اٞنقاـ وإف قلنا با

أّما اٞنقاـ األوؿ: فالظاىر أنو ال حاجة إذل إجازة اٞنالك بعد صًنورة اٞنلك طلقًا بفّك اٞناؿ عن الرىانة، ألّف اٞنعاملة مستندة 
 إذل اٞنالك على الفرض وإّّنا كاف اٞنانع من صّحتها حّق اٞنرهتن وقد سقط حّقو.

قاـ تتمّحض ُب الناقلية دوف الكشف وفاقاً للمحّقق الثاشل ومن تبعو حيث إنو مع وأّما الثاشل فاالجازة على تقدير لزومها ُب اٞن
التـز بالنقل ُب اٞنقاـ، والوجو ُب ذلك أّف نزاع الكشف والنقل إّّنا جيري فيما إذا كاف  «ٔ» إصراره على الكشف ُب االجازة

ك فقط فعند حصوؿ االستناد إليو باالجازة ديكننا االلتزاـ بأّف العقد تاّماً من ٗنيع اٛنهات وكاف متوقّفاً على االستناد إذل اٞنال
ىذا االستناد الفعلي تعّلق بالعقد اٞنتقّدـ، فتكوف االجازة من اآلف متعّلقة باٞنلكية من حاؿ العقد وىو ٣نّا ال ضًن فيو كما 

 تقّدـ سابقاً.

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٗٚ: ٗجامع اٞنقاصد 

 ٕٔ، ص: ٕ بيع، جمكاسب ال

وأّما إذا كانت صحة العقد متوقّفة على أمر آخر مضافًا إذل توقّفها على االجازة ففي مثلو ال ديكن االلتزاـ بأّف االجازة 
تكشف عن اٞنلكية من حاؿ العقد كيف وىي تتوّقف على أمر آخر حسب الفرض. نعم ال مانع من االلتزاـ بالكشف ُب 



حصوؿ ذلك األمر اآلخر، مثبًل إذا عقد الفضورل بيع الصرؼ يـو السبت وقبضو يـو األحد وأجازه اٞنقدار اٞنمكن وىو زماف 
اٞنالك يـو االثنٌن فاالجازة ال معىن ألف تكوف كاشفة عن اٞنلكية يـو السبت، ألهّنا تتوّقف على القبض وىو مفقود ُب ذلك 

، نعم ال مانع من االلتزاـ بالكشف عن اٞنلكية يـو األ حد ٜنصوؿ القبض واالقباض حينئذ، فالعقد تاـ واالستناد قد اليـو
حصل يـو االثنٌن وتعّلق بذلك العقد الواقع سابقًا فتؤثّر ُب اٞنلكية ُب زماف ديكن فيو اٞنلك كما عرفت وُب اٞنقاـ ٞنّا كانت 

فروض أّف االجازة منتفية والفّك إّّنا حصل صّحة العقد الواقع على العٌن اٞنرىونة متوقّفة على فّك الرىانة أو إجازة اٞنرهتن واٞن
بعد الفقد بزماف أوجبت االجازة اٞنتأّخرة انتقاؿ اٞنلك من حٌن االنفكاؾ والطبلقة دوف حٌن العقد واٞنعاملة، وىذا ىو معىن 

از التصرؼ حاؿ النقل الذي نلتـز بو ُب اٞنقاـ ُب مقابل الكشف عن اٞنلكية من حٌن العقد، ىذا كّلو فيما إذا كاف عدـ جو 
 العقد مستنداً إذل فقداف الشرط أو وجود اٞنانع عنو.

وأّما فيما إذا كاف مستنداً إذل عدـ اٞنقتضي وىو اٞنلك فقد قّسمو شيخنا األنصاري إذل أقساـ: ألنو تارة يبيع لنفسو ٍّب ديلكو 
كو. وثالثة يبيعو بتخّيل أنو ملك الغًن أو بعنواف  بسبب اختياري كاالشرتاء أو غًن اختياري كاالرث. وُأخرى يبيعو للغًن ٍّب ديل

 كونو للغًن ظاىراً ٍبّ ينكشف أنو ملكو.

 والكبلـ فعبًل يقع ُب:

 ٖٔ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

  اٞنسألة اأُلوذل

ذلك، فقد نسب وىي ما لو باع شيئًا لنفسو ٍّب ملكو، ولنفرض الكبلـ فيما إذا أجازه بعد اٞنلك ٍّب نتكّلم فيما إذا رّده بعد 
القوؿ بالصحة ُب اٞنسألة، ألنو )قّدس سرّه( ذىب إذل أّف اٞنالك فيما إذا باع مااًل  «ٔ» إذل الشيخ الطوسي )قّدس سرّه(

ء آخر يقع البيع صحيحاً، وىذه اٞنسألة بعينها مسألة من باع شيئًا ٍّب ملك  زكويًا قبل إخراج الزكاة منو ٍّب أّدى عوضو بشي
حّق الفقراء ُب الزكاة متعّلق باٞناؿ وأهّنم شركاء للمالك ُب اٞناؿ الزكوي، فإذا باعو بتمامو فقد باع حّصة الفقراء بناء على أّف 

وغًنه ُب غًنه بأّف ذلك من الشيخ مبين على جواز  «ٕ» فضواًل ٍبّ ملكها بأداء عوضو خارجاً، فلذا أورد عليو احملّقق ُب اٞنعترب
 كو بعد ذلك مع أنو باطل ألنو حٌن العقد دل يكن مالكاً وحٌن اٞنلك دل يتحّقق البيع.بيع ماؿ الغًن فيما إذا مل

أف يكوف حكم الشيخ ُب اٞنسألة مبنيًا على عدـ تعّلق الزكاة بالعٌن اٝنارجية  «ٖ» واحتمل شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
لى ٥نو تعّلق حّق الرىانة هبا فيكوف من باب وجود اٞنانع ال حّّت يكوف اٞناؿ الزكوي مشرتكاً بٌن اٞنالك والفقًن بل تتعّلق هبا ع

 عدـ اٞنقتضي، ىذا.



والتحقيق أّف ما ذىب إليو الشيخ )قّدس سرّه( ُب اٞنقاـ ليس مبنيًا على طبق القاعدة، وإّّنا حكم ّنا حكم ألجل ما ورد ُب 
  وال يلـز «٘» لو شيخنا األنصاري ُب كتاب الزكاة وتعّرض «ٗ» اٞنسألة من النّص وقد نقلو السّيد )قّدس سرّه( ُب اٜناشية

______________________________ 
 .ٕٛٓ: ٔ( اٞنبسوط ٔ)

 .ٖٙ٘: ٕ( اٞنعترب ٕ)

 .ٖٙٗ: ٖ( اٞنكاسب ٖ)

 .ٖٙٔ( حاشية اٞنكاسب )اليزدي(: ٗ)

 .ٕٕٓ( كتاب الزكاة: ٘)

 ٗٔ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

فكبلمو وحكمو )قّدس سرّه( من جهة النّص ال من جهة أّف صحتو على طبق ُب الرواية أف تكوف على طبق القاعدة، 
 القاعدة.

والعجب من احملّقق وشيخنا األنصاري )قّدس سّرمها( كيف رضيا ُنمل كبلمو على احتماالت بعيدة ودل حيتمبل أف يكوف 
 ذلك منو من جهة النّص الوارد ُب اٞنسألة.

واستدّؿ عليو  «ٔ» بيع ُب اٞنقاـ ومنهم الشيخ أسد اللَّو التسرتي )قّدس سرّه(وكيف كاف، فقد ذىب ٗناعة إذل بطبلف ال
بوجوه، ومن اٞنعلـو أّف مقتضى القاعدة والعمومات واالطبلقات صّحة البيع وعدـ اشرتاط اٞنعاملة باٞنلك حاؿ العقد فلننظر 

 ىو الصّحة كما عرفت.إذل ما استدّؿ بو اٞنانع ُب اٞنقاـ فإف ًّب فهو، وإاّل فمقتضى القاعدة 

 ما ذكروه ُب بطبلف بيع الغاصب وىي أُمور: الوجو األّوؿ:

أّف الغاصب غًن قاصد ٜنقيقة اٞنبادلة، واٞنقاـ أيضًا كذلك حيث إّف الفضورل باع اٞناؿ لنفسو مع علمو بأنو ملك  األوؿ:
عن كيس َمن دخل اٞناؿ ُب كيسو، وىذا  الغًن فكيف يتحّقق منو قصد اٞنعاوضة اٜنقيقية حيث إهّنا تقتضي خروج اٞناؿ

 مفقود ُب اٞنقاـ فبل ١نالة تقع اٞنعاملة فاسدة.



وقد مّر ىذا اإلشكاؿ ُب بيع الغاصب سابقًا وُأجيب عنو بوجوه يأٌب بعضها ُب اٞنقاـ وال يأٌب فيو بعضها اآلخر، منها: أّف 
لكية لنفسو، وهبذه الدعوى والتخّيل يراه ماؿ نفسو فلذا لو الغاصب قد سرؽ االضافة من اٞنالك ونسبها إذل نفسو واّدعى اٞنا

سألناه عن أنو ٞنن، فيجيب بأنو رل فهو قاصد للمعاوضة اٜنقيقية غاية األمر اعتقادًا أو اّدعاء كما ىو اٜناؿ ُب الغاصبٌن 
  و ملك الغًن واعرتافو بأنو للمالكوالسارقٌن، فهذا اٛنواب ال جيري ُب اٞنقاـ ألّف البائع ال يّدعي أنو لو بل مع إقراره بأن

______________________________ 
 .ٖٗٔ( مقابس األنوار: ٔ)

 ٘ٔ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

يبيعو لنفسو حّّت يشرتيو من مالكو فيسّلمو إذل اٞنشرتي أو يدفعو إليو بعد موت أبيو ومورّثو كما قد يّتفق ذلك ُب اآلباء 
دىم شيئًا فأبناؤىم يبيعوف أمواؿ مورّثهم باٞنعامبلت القطعية الرٚنية كي يدفعوهنا إذل اٞنشرتين األثرياء الذين ال يعطوف ألوال

بعد موت اٞنورّثٌن، ىذا كّلو على تقدير ٕنامية اٛنواب اٞنذكور ُب بيع الغاصب بناء على أنو سرؽ االضافة اٞنالكية ونسبها إذل 
لسرقة االضافة ألّف السرقة إّّنا ىي ُب اٞناؿ فكيف يسرؽ االضافة، فهذا  نفسو دوف الفضورل، وأّما بناء على أنو ال معىن

 ء من اٞنقامٌن. اٛنواب ال يتّم ُب شي

ومنها: أي من األجوبة اٞنذكورة ُب بيع الغاصب أّف اٞنعاملة إّّنا تتقّوـ باٞنبادلة بٌن اٞنالٌن كما يظهر من تعريفهم للبيع بأنو 
لة الِت هبا يتقّوـ البيع حقيقة متحّققة ُب بيع الغاصب أيضًا ألنو قد بّدؿ اٞناؿ باٞناؿ، نعم ضّم مبادلة ماؿ ّناؿ، وىذه اٞنباد

إذل تلك اٞنبادلة ضميمة ُأخرى وىي أف يكوف الثمن لنفسو، وّنا أّف ىذه الضميمة غًن صحيحة عند العرؼ والشرع فبل ١نالة 
 ضة متحّققة ُب بيع الغاصب.تلغو ِنبلؼ أصل اٞنبادلة بٌن اٞنالٌن، فحقيقة اٞنعاو 

وىذا اٛنواب جيري ُب اٞنقاـ من جهة أّف الفضورل أوجد اٞنبادلة بينهما أي اٞنالٌن وضّم إليها كوف الثمن لنفسو فتلغو تلك 
 الضميمة، ِنبلؼ اٞنبادلة بٌن اٞنالٌن.

لبعض األخبار والروايات الواردة ّنضموف النهي عن بيع ما ال ٕنلكو أو أنو ال بيع إاّلُب ملك و٥نومها، وال نتعّرض ٟنا  الثاشل:
ُب اٞنقاـ ألهّنا تأٌب ُب الوجو السابع من إشكاالت الشيخ أسد اللَّو التسرتي ُب اٞنسألة وىناؾ نتعّرض إذل تفصيلها إف شاء 

 اللَّو تعاذل.

اٞنالك إذا أجاز اٞنعاملة فباالجازة ال تقع اٞنعاملة للغاصب أبداً وإّّنا االجازة توجب استناد العقد إذل اٞنالك ال إذل أّف  الثالث:
 غًنه، وعليو يصدؽ أف يقاؿ إّف ما وقع دل يتعّلق االجازة بو ألّف الغاصب باعو لنفسو، وما تعّلقت االجازة بو فهو
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 ذ الواقع ىو البيع لنفسو ال للمالك كما عرفت.غًن واقع إ

وىذا اإلشكاؿ ال جيري ُب اٞنقاـ ٞنطابقة االجازة للعقد الصادر من الفضورل حيث إنو باعو لنفسو ٍّب ملكو فأجازه، ومعناه 
ؿ ٣نّا استدّؿ بو التسرتي أشّل راٍض باٞنعاملة السابقة وىي بيعو لنفسو، فاالجازة مطابقة للعقد. ىذا كّلو بالنسبة إذل الوجو األوّ 

 للمنع.

أنو يشرتط ُب صّحة البيع أُمور ثبلثة: اٞنلك، ورضا اٞنالك والقدرة على التسليم، ونلتـز بتحّقق ىذه الشروط ُب  الوجو الثاشل:
اٞنالك ُب بيع الفضورل لو، ألّف البائع اٜنقيقي ىو اٞنالك دوف العاقد كما ىو ظاىر، وأّما ُب اٞنقاـ فبل تتحّقق ىذه الشروط 

لك قد خرج عن قابلية االجازة للعقد باٞنوت ُب بيع الوارث أو بالبيع للعاقد ُب غًنه، وإّّنا للمالك حٌن العقد، وذلك ألّف اٞنا
تعترب إجازة العاقد بعد ما صار مالكًا للماؿ دوف اٞنالك حاؿ العقد، فمن اعترب رضاه ُب اٞنسألة ليس ّنالك حاؿ العقد، 

 واٞنالك حاؿ العقد ال يعترب رضاه، ىذا.

إذل وجهٌن: أحدمها عدـ الرضا ٣نّن يعترب رضاه، وثانيهما عدـ القدرة على  «ٔ» نصاري )قّدس سرّه(وقد حّللو شيخنا األ
التسليم. وأجاب عن األّوؿ بأّف اٞنعترب من الرضا إّّنا ىو رضا اٞنالك حاؿ الرضا ال رضا اٞنالك حاؿ العقد، ألّف الدليل على 

وقولو  «ٕ» «ْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَػْيَنُكْم بِاْلَباِطِل ِإالَّ َأْف َتُكوَف ِْنَارًَة َعْن تَػرَاضٍ اَلتَ » اشرتاط الرضا ُب اٞنعامبلت ىو قولو تعاذل:
ومقتضامها اعتبار الرضا من اٞنالك حاؿ الرضا ال أزيد من  «ٖ» «ال حيّل ماؿ امرئ إاّلعن طيب نفسو»)عليو السبلـ( 

 ذلك.

______________________________ 
 .ٖٚٗ: ٖ ( اٞنكاسبٔ)

 .ٜٕ: ٗ( النساء ٕ)

 )باختبلؼ يسًن(. ٔح  ٖ/ أبواب مكاف اٞنصّلي ب ٕٓٔ: ٘( الوسائل ٖ)
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وأجاب عن الثاشل بأّف القدرة على التسليم وإف كانت معتربة ُب حّق اٞنالك حٌن العقد وال يكتفى ُنصوؿ القدرة ُب اٞنالك 
 ال ربط لو باٞنقاـ. حاؿ االجازة، إاّلأنو كبلـ آخر



توضيح ذلك: أّف مقتضى الدليلٌن اعتبار الرضا من اٞنالك بالبيع، واٞنعاملة والبيع إّّنا يتحّققاف عند االستناد واالجازة، 
فاٞنعترب من رضا اٞنالك رضا اٞنالك حاؿ االجازة واٞنفروض أّف اٞنالك حاٟنا راٍض باٞنعاملة كما ال خيفى، وأّما القدرة على 

سليم فهي وإف كانت معتربة حٌن اٞنعاملة حيث إّف الكبلـ ُب البيع التاـ من حيث األجزاء والشرائط ومع عدـ قدرة اٞنالك الت
على التسليم حٌن اٞنعاملة ال تكوف تاّمة من حيث الشرائط فبل ١نالة تقع باطلة، إاّلأّف اٞنفروض قدرتو على تسليم اٞنبيع 

حٌن اٞنعاملة وكانت اٞنعاملة باطلة من ىذه اٛنهة فهو أمر آخر ال ربط لو باٞنقاـ، ألّف  حينئذ، فلو دل يقدر على التسليم
الكبلـ ُب صّحة البيع الصادر عن الفضورل فيما إذا ملكو ٍّب أجاز، وبطبلنو من أجل عدـ القدرة على التسليم أمر آخر 

 وذلك ظاىر، ىذا ملّخص ما أفاده شيخنا األنصاري ُب اٞنقاـ.

ى أّف اعتبار القدرة على التسليم )دوف نفس التسليم اٝنارجي فإنو من الشروط الضمنية( إّما من جهة االٗناع اٞنّدعى وال خيف
على اعتبارىا، وإّما من جهة النهي عن الغرر حيث إّف اٞنعاملة مع عدـ قدرتو على التسليم خطرية الحتماؿ أف ال يقدر عليو 

ء منهما ال يقتضي اعتبار القدرة ُب اٞنالك حاؿ اٞنعاملة واالنشاء. أّما  مك ُب اٞناء، وشيأبدًا كبيع الطًن ُب اٟنواء أو الس
الستناد االٗناع فؤلنو إّّنا انعقد على اعتبار القدرة ُب اٞنتعاملٌن واٞنتعاقدين، واٞنعاملة واٞنعاقدة إّّنا تتحّقق ُب اٞنالك باالجازة وا

فمقتضى االٗناع اعتبارىا ُب اٞنالك حاؿ االجازة ال العقد. وأّما النهي عن بيع الغرر  ال ّنجرد إنشاء البيع على مالو فضواًل،
  فؤلّف اٝنطر والغرر إّّنا يتوّجو إليو بعد ٓنّقق حقيقة البيع باالجازة وأّما قبلها فبل خطر يتوّجو إذل شخص
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 يتوّجو اٝنطر إذل صاحبو.فبلبّد من قدرتو على التسليم حٌن االجازة لئبّل 

وكيف كاف، فما أفاده شيخنا األنصاري من اعتبار القدرة على التسليم حاؿ العقد ٣نّا ال وجو لو، بل اٞنعترب ىو القدرة عليو 
حاؿ االجازة وىي متحّققة ُب اٞنقاـ من دوف فرؽ بٌن كوف اٞنالك حاؿ االجازة ىو اٞنالك حاؿ العقد وكونو شخصًا آخر، 

 و اٞناؿ باالرث أو البيع.وصل إلي

  عدوؿ واستدراؾ

قد ذكرنا أّف مقتضى العمومات واالطبلقات صّحة البيع ُب من باع شيئًا ٍّب ملكو فأجاز كما ذىب إليو شيخنا األنصاري 
التسرتي بأنو غًن )قّدس سرّه( وٗناعة، وخالفهم ُب ذلك الشيخ أسد اللَّو التسرتي وتابعوه فذىبوا إذل البطبلف، واستدّؿ عليو 

 قاصد للمعاوضة اٜنقيقية بل إّّنا تكّلم بلفظ البيع ٠نازاً أو غلطاً.

وقد ُأجيب عن ىذا اإلشكاؿ ُب بيع الغاصب لنفسو بوجهٌن وذكرنا أّف الوجو الثاشل من الوجهٌن اٞنذكورين ىناؾ يأٌب ُب 
 اٞنقاـ دوف الوجو األوؿ.



٣نّا ال مدفع لو أبدًا وأّف شيئًا من الوجهٌن ال يأٌب ُب اٞنقاـ، وتوضيح ذلك: أّف ولكن االنصاؼ أّف ىذا اإلشكاؿ ُب اٞنقاـ 
الغاصب إّّنا قصد اٞنعاوضة اٜنقيقية من أجل ما طبقو على نفسو غلطًا واّدعاء بأنو اٞنالك للماؿ، وقد قصد خروج اٞناؿ من 

حقيقية غاية األمر أنو غلط ُب تطبيق اٞنالك على ملكو إذل ملك اٞنشرتي ودخوؿ الثمن من ملكو إذل نفسو، فهذه معاوضة 
نفسو نظًن ما اّدعاه السكاكي ُب اجملازات من أهنا مستعملة ُب معانيها اٜنقيقية غاية األمر اّدعاء وبناء، ومن الواضح أّف 

 الفضورل ُب اٞنقاـ ال يّدعي اٞنلك أبداً، فهذا اٛنواب غًن جاٍر فيما ٥نن فيو بوجو.

 لثاشل فهو أيضاً كالسابق ال جيري فيما ٥نن فيو، وذلك ألّف البيع لنفسو على قسمٌن:وأّما اٛنواب ا
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فتارًة يبيع الوارث فعبًل ما سيملكو بعد موت مورّثو على ٥نو الواجب اٞنشروط بأف يكوف االنشاء فعليًا واٞننشأ أمرًا استقبالياً، 
د اٞنعاوضة اٜنقيقية ُب ظرؼ اٞنوت إاّلأنو باطل من أجل التعليق حيث إنو باعو معّلقاً وُب مثل ذلك ال إشكاؿ ُب أنو قص

على تقدير اٞنوت واٞنلك، وىذا داخل ٓنت معقد إٗناعهم على أّف التعليق مبطل ُب العقود وإف قلنا بعدـ بطبلنو فيما إذا 
 عّلقو على ملكو فعبًل كما إذا قاؿ:

 على ما يتوّقف عليو صّحة العقد فعبًل وىذا ِنبلؼ التعليق على اٞنلكية اٞنتأّخرة.بعتك إف كاف ملكي ألنو تعليق 

وُأخرى يبيع اٞناؿ فعبًل قبل موت اٞنوّرث أو قبل اشرتائو على أف يكوف الثمن راجعًا إليو وإف كاف اٞنثمن للغًن، وُب مثل ذلك  
ء. وأّما ما ذكرناه سابقاً  ف وليس من اٞنعاملة واٞنعاوضة ُب شيكيف تتحّقق اٞنعاوضة اٜنقيقية من الفضورل ألنو ىبتاف ٠ّنانيتا

 من أّف اٞنعاملة غًن متقّومة إاّلباٞنبادلة، فيندفع بأّف اٞنبادلة ال تتحّقق ُب مفروض الكبلـ كيف واٞنثمن ليس ملكاً ٞنن يرجع إليو
ع الثمن إليو لغو، نعم إّّنا يصّح ذلك فيما إذا  الثمن فكيف تتحّقق اٞنعاوضة حّّت نقوؿ إّف البيع متحّقق وقصد البائع رجو 

كاف البائع قاصدًا لدخوؿ الثمن ُب ملك اٞنالك ال ُب ملك نفسو واتّفق أنو صار مالكًا للماؿ بعد اٞنبادلة أو صار اٞنالك 
ٞنعاوضة، وذلك ألّف شخصًا آخر كالوارث بعد موت اٞنوّرث، وُب مثلو يقاؿ إّف خصوصية اٞنالكٌن ملغاة بعد ٓنّقق اٞنبادلة وا

اٞنبادلة قد ٓنّققت بالبيع حيث إنّو قصد رجوع الثمن إذل من خرج منو اٞنثمن غاية األمر أّف اٞنالك انطبق على شخص آخر، 
وىذا ال يضّر باٞنعاملة نظًن ما إذا باعو باعتقاد أنو ملكو أو باّدعاء أنو ملكو كما ُب الغاصب ٍّب ظهر أنو للغًن فيتوّقف على 

زتو ال أنو يبطل لعدـ ٓنّقق اٞنبادلة، بل نظًن ذلك ُب الفقو أيضًا متحّقق كما إذا وقف دارًا على طبيعي العادل ٍّب صار إجا
 ء. الواقف عاٞناً فإنو يتصّرؼ ُب الدار وليس ذلك من الوقف على النفس ُب شي
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 اً.فاٞنتحّصل: أّف ىذا اإليراد ٣نّا ال جواب لو أبد



من وجوه اٞننع: أّف االجازة على األصح عندنا وعند التسرتي كاشفة عن اٞنلكية حاؿ العقد، والزمو أف يكوف   الوجو الثالث
اٞناؿ ملكاً للمشرتي األصيل من حٌن اٞنعاملة مع أّف الفرض عدـ كوف البائع مالكاً للمبيع حٌن العقد وإّّنا ملكو بعد اٞنعاملة 

خروج اٞناؿ عن ملكو قبل الدخوؿ فيو وىو مستحيل، ألّف اٝنروج فرع الدخوؿ وما دل يدخل ُب ملكو  بزماف، وعليو فيلـز 
 كيف يعقل خروجو عنو وىذا يكشف عن أّف اٞنعاملة باطلة.

بأّف الكشف إّّنا ىو ُب مقابل النقل ال ّنعىن الكشف عن اٞنلكية  «ٔ» وقد أجاب عن ذلك شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
قد، وىذا إّّنا يتحّقق ُب اٞنورد القابل وىو خيتلف باختبلؼ اٞنقامات، ففيما إذا كاف العقد مستجمعًا للشرائط حاؿ الع

ء يتوّقف عليو صّحة العقد إاّلاالجازة فهي تكشف عن اٞنلكية من حٌن العقد لقابلية اٞنورد للملك  والقيود ودل يكن ىناؾ شي
ألجزاء أو الشروط فتحّققت بعد العقد بيـو فتكشف عن اٞنلكية ُب اليـو القابل ال ١نالة  حينئذ، وأّما إذا دل يكن تاّماً ُنسب ا

كما ُب اٞنقاـ حيث إّف البائع دل يكن مالكًا للماؿ حاؿ العقد حّّت تكشف االجازة عن اٞنلكية حاؿ العقد وإّّنا صار ملكو 
ابل كما ىو ظاىر، فاٝنروج عن ملكو إّّنا يتحّقق بعد الدخوؿ بعد العقد بزماف، فاالجازة إّّنا تكشف عن اٞنلكية ُب اليـو الق

 ُب ملكو فبل يرد عليو احملذور اٞنتقّدـ بوجو.

ٍّب ذكر أّف اٞنقاـ ال يقاس ّنا تقّدـ من أّف اٞنالك إذا خّص االجازة بزماف متأّخر عن العقد بأف أجاز العقد من حٌن االجازة 
  ل االجازة ال ١نالة ٞنخالفتها العقد الواقع من الفضورل واألصيل حيثأو غًنه دوف وقت العقد واٞنعاملة، تبط

______________________________ 
 .ٖٛٗ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)
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إهّنما عقدا على أف يكوف اٞنلك من حٌن العقد ال من زماف االجازة أو غًنىا، فما وقع دل تتعّلق بو االجازة وما تعّلقت 
االجازة بو دل يقع ُب اٝنارج حسب الفرض وذلك ألّف البطبلف ُب تلك اٞنسألة من جهة أّف اٞنورد كاف قاببًل للملكية من أّوؿ 
األمر ومع ذلك دل جيزىا اجمليز من زماف القابل وأجازىا ُب غًنه من األزمنة كزماف االجازة و٥نوه من دوف أف يكوف لبلجازة 

 و شرعي.من أّوؿ األمر مانع عقلي أ

وىذا ِنبلؼ اٞنقاـ ألنو إّّنا خّص االجازة بزماف آخر دوف زماف العقد من أجل احملذور السابق أعين عدـ كونو ملكو، فبل 
 ١نالة تكشف عن اٞنلكية من ذلك الزماف ال من حٌن العقد للمانع اٞنذكور.

اٞنقتضي أو من جهة وجود اٞنانع، واٞنقتضي  وبعد ذلك ذكر )قّدس سرّه( أّف البطبلف ُب اٞنسألة إّما يكوف من أجل فقد
للصّحة ُب اٞنقاـ موجود وىو العمومات واالطبلقات، واٞنانع عن تأثًنه مفقود ٞنا عرفت من أّف االجازة تكشف عن اٞنلكية 



ات لو، ىذا ُب اٞنورد القابل ال من حٌن العقد حّّت يقاؿ إنو يستلـز اٝنروج عن ملكو قبل الدخوؿ وىو دينع عن مشوؿ العموم
 ملّخص ما أفاده )قّدس سرّه( ُب اٞنقاـ.

وال خيفى أّف اٞنانع عن صّحة اٞنعاملة ُب اٞنسألة اٞنتقّدمة وىي ما إذا خّص االجازة بزماف متأّخر عن العقد مع قابلية اٞنورد 
ا ىو عدـ مطابقة االجازة ٞنا أوقعو للملكية حاؿ العقد بعينو متحّقق ُب اٞنقاـ، فإّف الوجو ُب بطبلهنا ُب اٞنسألة اٞنتقّدمة إّنّ 

الفضورل، فكاف الواقع غًن اجملاز واجملاز غًن الواقع سابقاً، وىذا بعينو جاٍر ُب اٞنقاـ كما ىو ظاىر، ألّف األصيل إّّنا اشرتاه 
دـ صّحتها قبلهما، على أف يكوف ملكو من زماف العقد واالجازة من اٞنالك إّّنا تعّلقت باٞنلكية من حٌن االرث أو الشراء لع

الستلزامو اٝنروج قبل الدخوؿ فالواقع غًن اجملاز واجملاز غًن الواقع حسب الفرض، فالصحيح أّف ىذه اٞنناقشة كاٞنناقشة 
 اٞنتقّدمة غًن قابلة للجواب.
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بأّف الرّد  -تأييدًا ٞنا ذكره التسرتي )قّدس سرّه( «ٔ» واٞنستدّؿ شيخنا اأُلستاذ )قّدس سرّه( -ٍّب إنّو رّنا يستدّؿ على البطبلف
 «الناس مسّلطوف على أمواٟنم»على ما ذكرناه سابقًا يرفع العقد الصادر عن الفضورل ويلغيو عن قابلية ٜنوؽ االجازة لعمـو 

ّوجة فضواًل إذا زّوجها سّيدىا ، كما ذكرنا أّف الرد يتحّقق بالفعل والقوؿ وال خيتّص بالثاشل فقط، فلذا قلنا إّف األمة اٞنز «ٕ»
من شخص آخر يكوف ذلك رّداً للعقد الفضورل السابق، وعليو فبما أّف اٞنالك األوؿ الذي وقع العقد على ملكو فضواًل باعو 

 من الفضورل فهو قد ألغى العقد الواقع عن التأثًن فبل تصّححو االجازة اٞنتأّخرة، فبل ١نالة تقع اٞنعاملة باطلة، ىذا.

يو: أنّا لو سّلمنا أّف الرد يلغي العقد السابق عن قابلية االجازة فإّّنا نلتـز بذلك ُب رّد اٞنالك للعقد الواقع على ملكو، وأّما وف
ال على « الناس مسّلطوف على أمواٟنم»أّف ىذا الرّد دينع عن االجازة ُب ملك شخص آخر فبل، ألّف اٜنديث إّّنا دّؿ على أّف 

اٞنالك األوؿ ُب اٞنسألة كيف يلغي إجازة اٞنالك الثاشل للعقد الواقع على ملكو، ألّف الكبلـ ُب إجازة  أمواؿ غًنىم، فردّ 
 الفضورل بعد اٞنلك ال إجازة اٞنالك األوؿ فبل تغفل، ىذا أّواًل.

و٥نومها، وأّما انتقاؿ اٞنلك من  وثانياً: أّف الدليل أخّص من اٞنّدعى، ألّف الرّد لو ٓنّقق بالفعل فإّّنا يتحّقق ّنثل البيع واٟنبة
مورّثو إليو فهذا كيف يكوف رّدًا من اٞنوّرث للعقد الصادر عن الوارث، والكبلـ ُب مطلق صًنورة الفضورل مالكًا للماؿ، كاف 

 االنتقاؿ بالبيع أو كاف باالرث، وما أفاده ال يتم ُب االرث أبداً.

  أّف االجازة من الوارث تكشف عنوالعجب أنو )قّدس سرّه( التـز ُب صورة االرث ب

______________________________ 
 .ٚٔٔ: ٕ( منية الطالب ٔ)



 .ٕٕٚ: ٕ، ُنار األنوار ٜٗح  ٕٛٓ: ٖ( عوارل الآلرل ٕ)
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فكأّف العقد قد صدر من اٞنلكية من حاؿ العقد ُب حياة اٞنوّرث بدعوى أّف الوارث ىو اٞنوّرث ُب قيامو مقامو ُب األمواؿ 
 اٞنوّرث بنفسو، وىذا كما ترى ٣نّا ال ديكن االلتزاـ بو.

أّف صّحة البيع ُب من باع شيئًا ٍّب ملكو فأجاز يستلـز اجتماع اٞنالكٌن على ملك واحد، وذلك ألّف االجازة  الوجو الرابع:
تكشف عن ملكية اٞنشرتي األصيل للماؿ حٌن اٞنعاملة، واٞنفروض أّف اٞناؿ ُب ذلك الوقت ملك للمالك األوؿ فلذا صّح 

زتو للعقد وإاّل دل يكن شراؤه من اٞنالك أو انتقالو إليو صحيحاً، ودل تكن انتقالو منو إذل البائع بالبيع واالرث، وصّحت إجا
 إجازة البائع نافذة لعدـ انتقاؿ اٞناؿ إليو والـز ذلك أف يكوف اٞنلك الواحد ٣نلوكاً للمالكٌن اٞنشرتي واٞنالك األوؿ.

ألوؿ مالكًا لو حينئذ )الستحالة كونو ملكاً بل ديكن أف يقاؿ: إّف ملك اٞنشرتي للماؿ حاؿ العقد يستلـز عدـ كوف اٞنالك ا
ٟنما( وذلك يوجب عدـ انتقالو إذل البائع بنقل اٞنالك األوؿ، ألّف اٞنفروض أنو ليس مالكًا للماؿ وكيف ينتقل اٞناؿ منو إذل 

حاؿ العقد، وما يلـز البائع، وىذا يستلـز عدـ صّحة إجازة البائع للبيع الواقع سابقاً، وذلك يستلـز عدـ ملك اٞنشرتي للماؿ 
 من وجوده عدمو ١ناؿ، فملك اٞنشرتي للماؿ مستحيل واٞنعاملة باطلة، ىذا.

وال خيفى أّف اإلشكاؿ اٞنزبور يبتين على الكشف من حٌن اٞنعاملة، وقد عرفت أّف االجازة إّّنا تكشف عن اٞنلكية من حٌن 
ـ، ألّف اٞنفروض أّف اٞنشرتي إّّنا ملكو بعد صًنورة البائع مالكًا للماؿ ء من االيرادين ُب اٞنقا قابلية اٞنورد، وعليو فبل يلـز شي

 باإلرث أو البيع ال من االبتداء حّّت يقاؿ إنو يستلـز اجتماع اٞنالكٌن على ملك واحد أو يلـز من ملك اٞنشرتي عدمو.

عاملة أو من حٌن قابلية اٞنورد كما فيما نعم يبقى إشكاؿ عاـ وارد ُب ٗنيع اٞنعامبلت الفضولية بناء على الكشف من حٌن اٞن
  ٥نن فيو: وىو أّف االجازة تكشف عن
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ملكية اٞنشرتي للماؿ من حٌن العقد أو من حٌن قابلية اٞنورد، والـز ذلك أف ال يكوف اٞناؿ ملكًا للمجيز حاؿ االجازة، 
عقد أو من حٌن قابلية اٞنورد، والـز صّحة إجازتو أف يكوف اٞناؿ ملك ومعو كيف تؤثّر إجازتو ُب ٕنّلك اٞنشرتي من حٌن ال

 اجمليز واٞنشرتي ُب حاؿ االجازة.



بأّف اٞنالكية الصورية اٜناصلة باالستصحاب للمجيز كافية ُب صّحة  «ٔ»  وقد أجاب عن ذلك الشيخ أسد اللَّو التسرتي
لليد وإسقاط للحّق وفيو يكفي اٞنلك الصوري، وىذا ِنبلؼ العقد الثاشل االجازة وإف دل يكن مالكًا واقعيًا ألّف االجازة رفع 

 ُب اٞنقاـ حيث إنو حيتاج إذل اٞنلك الواقعي ألنو عقد وصّحة العقد تتوّقف على اٞنلك واقعاً.

 بايرادات متينة وملّخصها: «ٕ» وقد أورد عليو شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(

كفي ُب االجازة فلذا لو فرضنا أّف الفضورل باع ماؿ أحد من زيد وقبل إجازة اٞنالك باعو أّف اٞنلك الصوري االستصحايب ال ي
وكيل اٞنالك من شخص آخر ودل يعلم بو اٞنالك ٍبّ أجاز اٞنالك البيع الفضورل باستصحاب ملكو وبعد ذلك ظهر أنو دل يكن 

االلتزاـ بصّحة االجازة حينئذ مع أّف اٞنلك الصوري مالكًا للماؿ حاؿ االجازة ألّف الوكيل باعو من شخص آخر، فبل ديكن 
متحّقق ُب اٞنثاؿ، ومنو يظهر أّف االجازة متوقّفة على اٞنلك الواقعي وال يكفي فيها اٞنلك االستصحايب، نعم يكفي ذلك ُب 

 ظرؼ الشّك فقط ال بعد انكشاؼ اٝنبلؼ كما ىو ظاىر.

اشل حيث إّف االجازة ليست رفعاً لليد وإسقاطاً للحّق، بل ىي ٣نّا تصّحح االستناد ٍّب إنّو دل يعلم الفرؽ بٌن االجازة والعقد الث
 وكأنّو باع مالو حٌن االجازة

______________________________ 
 .ٖٗٔ( مقابس األنوار: ٔ)

 .ٕٗٗ: ٖ( اٞنكاسب ٕ)
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يكفي فيو اٞنلك باالستصحاب ألنّو من الشرائط الواقعية ال العلمية حّّت ومن الظاىر أّف البيع يتوّقف على اٞنلك الواقعي وال 
يقاؿ إنّو يكفي فيو االستصحاب، ىذا ولو سّلمنا أّف االجازة إسقاط للحّق أيضًا ال ديكن اٞنساعدة على كفاية اٞنلك 

لى القوؿ بالكشف حيث إّف االجازة الظاىري إذ ال يعقل إسقاط اٜنّق مع انتفاء اٜنّق قبل االسقاط كما ىو اٞنفروض بناء ع
 تكشف عن ملكية اٞنشرتي من حٌن اٞنعاملة فاجمليز غًن مالك حاؿ االجازة.

ٍّب ذكر )قّدس سرّه( أّف ىذا اإلشكاؿ ُب اٞنعامبلت الفضولية إّّنا يبتين على الكشف اٜنقيقي، وأّما بناء على ما سلكناه من 
واحد، ألّف اٞنشرتي إّّنا ينزؿ منزلة اٞنالك ُب ترّتب اآلثار فقط، ال أنو يكشف  الكشف اٜنكمي فبل جيتمع اٞنالكاف على ماؿ

عن اٞنلك اٜنقيقي لًند اإلشكاؿ وأّف اٞناؿ الواحد كيف جيتمع فيو مالكاف بل اٞنشرتي مالك تنزيلي أو ٠نازي فًنتفع 



ف حيث إّف زماف االعتبارين متعّدد. ىذا ما اإلشكاؿ عن الفضورل ُنذافًنه، كما أنو ال يأٌب على ما ذكرناه ُب معىن الكش
 أفاده شيخنا األنصاري ُب اٞنقاـ وظاىره االلتزاـ باإلشكاؿ على القوؿ بالكشف اٜنقيقي.

فقد ذكر أنو ال مانع من اجتماع اٞنالكٌن على ملك واحد، ألّف اٞنستحيل إّّنا ىو  «ٔ» وأّما شيخنا اأُلستاذ )قّدس سرّه(
ضيٌن، وأّما إذا كاف أحدمها ُب طوؿ اآلخر فبل، وقد وقع نظًن ذلك ُب الشريعة اٞنقّدسة حيث إّف ظاىر اجتماع اٞنالكٌن العر 

اٞنشهور والعمومات واالطبلقات أّف العبد ديلك مالو كما إذا وجد شيئًا باللقطة أو حاز شيئًا من اٞنباحات فإنّو ملك العبد 
  ده، بل وىذا متحّقق ُب اٞنالكية اٜنقيقية والواجدية الواقعية حيث إنو تعاذلحينئذ مع أّف اٞنلك والعبد كبلمها ٣نلوكاف لسيّ 

______________________________ 
 .ٜٔٔ: ٕ( منية الطالب ٔ)
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 واحد، ىذا.مالك للمبّلؾ وأمبلكهم وأمواٟنم، وعليو فبل مانع ُب اٞنقاـ من االلتزاـ باجتماع مالكٌن طوليٌن على ماؿ 

وال خيفى أّف ما أفاده )قّدس سرّه( ُب العبد متٌن، ألّف السيد مالك للعبد وبتبعو ديلك ملك العبد أيضاً، وأّما ُب اٞنقاـ فبل 
نتصّور لو معىن صحيحاً، ألّف اٞنالك ال ديلك اٞنشرتي ليملك ما ملكو بتبعو ليكوف ملك أحدمها ُب طوؿ ملك اآلخر، وليس 

تبعية اٞنعلوؿ لعّلتو حيث إّف ملك اٞنشرتي معلوؿ الجازة اٞنالك وبيعو، إاّل أّف كل واحد منهما مالك للماؿ ُب اٞنقاـ إاّل 
 باالستقبلؿ.

إنو بناء على الكشف اٜنقيقي ال مانع من االلتزاـ بكفاية االجازة عن من خيرج عن اٞنالكية بنفس  والصحيح أف يقاؿ:
اٞنالك لوال االجازة، بأف تكوف االجازة فعبًل بيعًا للماؿ من السابق، وىذا أمر ٣نكن  االجازة، أي االجازة معتربة عن من ىو

ُب حّد نفسو، نعم حيتاج إذل دليل ُب مقاـ الوقوع فإنّا ذكرنا سابقًا أنو ال مانع من بيع اٞنالك فعبًل شيئًا من أمبلكو منذ 
وافقو دليل شرعي، فيكوف بيع اٞنالك الذي خيرج عن كونو مالكاً اسبوع بأف يكوف البيع فعليًا واٞنلكية من السابق فيما إذا 

بنفس البيع صحيحًا و٣نكنًا ُب حّد نفسو، فيتمّلك اٞنشرتي اٞناؿ من قبل اسبوع وال بأس بااللتزاـ بذلك، نعم البّد من تتّبع 
 األدلّة لًنى أهّنا توافق ىذا اٞنمكن أـ ال.

أّف االجازة كما عرفت تكشف عن اٞنلكية من حٌن اٞنعاملة وأّف اٞنشرتي مالك لو من االبتداء، وحينئذ فبيع  الوجو اٝنامس:
اٞنالك للماؿ من البائع الفضورل معاملة فضولية قد وقعت على ملك اٞنشرتي فتتوّقف صّحتها على إجازتو ألنو كالبيع الصادر 

ة اٞنالك الواقعي وىو اٞنشرتي، وعليو يلـز أف تتوّقف إجازة كل من البائع من شخص أجنيب حيث إّف صّحتو تتوّقف على إجاز 



الفضورل بعد صًنورتو مالكاً واٞنشرتي على إجازة اآلخر، أّما إجازة اٞنشرتي فؤلهّنا تتوّقف على ملكو للماؿ وىو يتوّقف على 
  إجازة اٞنالك للبيع حّّت ديلكو اٞنشرتي
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وض أّف شراء البائع الفضورل وإجازتو يتوّقف على إجازة اٞنشرتي ألنو ملكو، فيتوّقف شراء البائع الفضورل وإجازتو على واٞنفر 
إجازة اٞنشرتي وإجازة اٞنشرتي تتوّقف على شراء الفضورل وإجازتو، وىذا من األعاجيب، بل الـز ذلك اجتماع العوض 

بعشرين دينارًا من الفضورل فأجازه بعد ملكو فتكشف االجازة عن ملك اٞنشرتي  واٞنعّوض ُب ملك اٞنشرتي، ألنو إذا اشرتاه
من االبتداء، وبعد ذلك إذا باعو اٞنالك األوؿ من الفضورل بعشرين دينارًا مثبًل فقد وقع ذلك على ملك اٞنشرتي فضواًل 

ن ُب البيع الثاشل، فتقع اٞنعاملة اأُلوذل فًنجع الثمن إذل اٞنشرتي ألنو اٞنالك ُنسب الفرض، فيملك اٞنشرتي العٌن والثم
للمشرتي ببل ٖنن، بل إذا باعو اٞنالك األوؿ من الفضورل بثبلثٌن ديناراً مثبًل يربح اٞنشرتي تلك الزيادة مضافًا إذل ملكو للثمن 

 مقابل دينارين ُب اٞنثاؿ. واٞنثمن، نعم لو باعو بأقل ٣نّا اشرتاه بو اٞنشرتي من الفضورل كثمانية عشر ديناراً يقع اٞنثمن ُب

عن ذلك: بأّف ىذا اإلشكاؿ كسابقو مبيّن على الكشف من حٌن اٞنعاملة، وقد عرفت أّف  «ٔ»  وأجاب شيخنا األنصاري
ء واحد وقد نّبو  الصحيح ىو الكشف من الزماف القابل وىو خيتلف باختبلؼ اٞنوارد، ٍّب ذكر أّف منشأ ىذه اإلشكاالت شي

 وجامع اٞنقاصد وما ٗنعو التسرتي يرجع إليو.عليو ُب اإليضاح 

أّف الرّد الفعلي كاٍؼ ُب بطبلف العقد الفضورل، واٞنالك ببيعو اٞناؿ قد رّد العقد فبل يبقى ىناؾ مورد لبلجازة  الوجو السادس:
 من البائع بعد ذلك.

إجازة الراّد فقط وأّما  اآلخر، وإّّنا دينع عن اٞنالكوىذا اإلشكاؿ قد تقّدـ سابقاً وعرفت أّف الفعل ال يكوف رّداً مانعاً عن إجازة 
  أّف البيع اليكوف رّداً مبطبًل للعقد السابق بل إّّنا ىو معدـ ٞنوضوع إجازةاآلخربعد انتقاؿ اٞناؿ إليو فبل. مضافاً إذل

______________________________ 
 .ٖٗٗ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 ٕٛ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

 بة إذل ملك البائع، فبل مانع من صّحة االجازة ٣نّن انتقل إليو اٞنوضوع بالبيع واالرث أبداً فراجع.االجازة بالنس

 األخبار الواردة ُب النهي عّما ليس عنده وما ال ديلكو، وىي على طوائف ثبلث: الوجو السابع:



سألت أبا عبد )اللَّو )عليو »عّمار قاؿ:  إحداىا: ما ورد ُب اٞننع عن بيع الكّلي وظاىرة ُب النهي عنو كصحيحة معاوية بن
حيث إهّنا ظاىرة ُب عدـ خصوصية اٞنبيع بل إّّنا  «ٔ»  اخل« ء السبلـ(( جييئين الرجل فيطلب بيع اٜنرير وليس عندي منو شي

 يشرتي منو اٜنرير على وجو كّلي.

حيث إهّنما  «ٕ» ايِت ابين اٜنّجاج حيٍن وخالدوثانيتها: ظاىرة ُب اٞننع عن بيع األعياف اٝنارجية فيما إذا دل ديلكها كرو 
 واردتاف ُب بيع الثوب الشخصي أو الدابة اٞنعّينة.

 .«ٖ» «ال تبع ما ليس عندؾ»وثالثتها: مطلقة بالنسبة إذل الكّلي والشخصي وشاملة ٟنما معاً كقولو )صّلى اللَّو عليو وآلو(: 

اٞنشتملتاف على لفظ اٞنتاع من قبيل الطائفة الثانية، إذ اٞنراد  «ٗ»  وال يبعد أف تكوف صحيحتا ابن مسلم ومنصور بن حاـز
ال يصّح أف يكوف معىن كّلياً، ألّف الكّلي والنكرة غًن اٞنعّينة غًن قابل لبلشرتاء. « يشرتيو»باٞنتاع الذي يرجع إليو ضمًن 

 وكيف كاف فهذه األخبار ٣نّا ال إشكاؿ ُب سندىا.

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

 من نفس الباب. ٗح  ٓ٘، والصفحة ٖٔح  ٛ/ أبواب أحكاـ العقود ب ٕ٘: ٛٔ( الوسائل ٕ)

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

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

 ٜٕ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

وأّما داللتها، فالطائفة اأُلوذل الواردة ُب اٞننع عن بيع الكّلي البّد من أف ٓنمل على الكراىة أو التقية لصراحة غًن واحد من 
 «ٕ» ُب جواز بيع الكّلي، وهبا نرفع اليد عن ظهورىا ُنملها على الكراىة أو التقية، ألّف العاّمة «ٔ»  األخبار والروايات

ببيع السلم حيث إهّنم جيّوزونو مع عدـ كوف  «ٖ» ا نقض عليهم اإلماـ )عليو السبلـ( ُب بعض األخبارقائلوف بفساده فلذ
 اٞناؿ عنده.

وأّما اٞنطلقات والعمومات أعين الطائفة الثالثة فبل وجو لرفع اليد عنها و٘نلها على الكراىة أو التقية، بل غاية ما ىناؾ نقّيدىا 
ألجل ما ورد ُب صحة بيع الكّلي من الروايات واألخبار ويبقى عمومها وإطبلقها بالنسبة إذل ِنصوص بيع األعياف الشخصية 

بيع األعياف اٝنارجية على حالو ومقتضاىا كمقتضى الطائفة الثانية عدـ جواز بيع العٌن الشخصية قبل ٕنّلكها، وبعد ما أثبتنا 



الفساد فبل يبقى لئلشكاؿ ُب داللتها على بطبلف البيع قبل اٞنلك  ُب ١نّلو من أّف النهي ُب اٞنعامبلت ظاىر ُب االرشاد إذل
 ٠ناؿ.

ء وىو أّف األخبار  واإلنصاؼ أنو ال ينبغي الرتديد ُب داللتها وال ُب سندىا على بطبلف البيع ُب اٞنقاـ. نعم يبقى ىناؾ شي
ّص ّنا إذا دل جيزه اٞنالك بعد ٕنّلكو؟ وبعبارة تقتضي بطبلف البيع ُب الصورة اٞنذكورة على ٥نو االطبلؽ، أو أّف البطبلف خيت

 ُأخرى: بطبلف البيع إّّنا ىو فيما إذا كاف على ٥نو التنجيز، وأّما معّلقاً على إجازة اٞنالك فبل.

  ولكن الصحيح أّف األخبار ُب النهي عن بيع ما ليس عندؾ مطلقة تشمل

______________________________ 
 وغًنه. ٔح  ٚ/ أبواب أحكاـ العقود ب ٙٗ: ٛٔوسائل ( منها ما ورد ُب الٔ)

 .ٜٕٚ: ٗ( اٞنغين ٕ)

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

 ٖٓ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

ر أّف صورٌب التعليق والتنجيز وإجازة اٞنالك وعدمها، وعليو فبلبّد من االلتزاـ بفساد البيع قبل الشراء، بل مقتضى ىذه األخبا
اخل « وال تواجبها»اٞنعاملة غًن الزمة باللزـو اٞنعاملي من أحد الطرفٌن أبداً، وكأّف اٞنعاملة دل تكن، ويدّؿ على ذلك قولو 

 «.أليس إف شاء أخذ وإف شاء ترؾ»وقولو 

د ذلك ويؤيّده: ما وكيف كاف، فبل إشكاؿ ُب أّف مقتضى الروايات اٞنتقّدمة اشرتاط اٞنلك ُب صّحة البيع واٞنعامبلت، ويؤكّ 
ُب تزويج العبد من دوف إذف سّيده ٍّب أعتقو سّيده وسئل اإلماـ عن حكم تزوجيو فقاؿ )عليو السبلـ( علم السّيد  «ٔ» ورد

أّنك تزّوجت، فأجاب نعم قد علم وسكت، فقاؿ )عليو السبلـ( ذلك إقرار منو أنت على نكاحك، حيث دل يكتف )عليو 
باجازة الزوج بعد ما صار حرّاً، بل سألو عن إجازة السّيد حاؿ العقد، ألنو نظًن من باع شيئًا ٍبّ السبلـ( ُب صّحة النكاح 

 ملكو فأجاز، واإلماـ )عليو السبلـ( حكم بلزـو إجازة اٞنالك قبل ملك البائع لو.

 فإف قلت: إّف الـز اشرتاط اٞنلك ُب صّحة اٞنعامبلت بطبلف البيع الفضورل رأساً.

ـ أّف اٞنعاملة إّّنا تتحّقق باجازة اٞنالك ُب الفضورل، وقبلها ال عقد وال بيع، وحٌن االستناد تشملو العمومات قلت: قد تقدّ 
لوجود اٞنلك كما ىو اٞنفروض وىذه األخبار إّّنا دّلت على بطبلف اٞنعاملة للمخاطب والعاقد غًن اٞنالك، وأّما بطبلهنا 



فبل، فبل داللة فيها على بطبلف اٞنعاملة باالضافة إذل اٞنالك ُب الفضورل، ِنبلؼ العاقد  باالضافة إذل غًنه فيما إذا كاف مالكاً 
 ُب اٞنقاـ حيث إنو مشموؿ للنهي ُب األخبار فبل تقع اٞنعاملة باالضافة إليو صحيحة كما ىو ظاىر.

  كما أّف ىذه األخبار ال تشمل بيع الغاصب ولو لنفسو، ألهّنا إّّنا ٕننع عن

______________________________ 
 وغًنه. ٖح  ٕٙ/ أبواب نكاح العبيد واالماء ب ٛٔٔ: ٕٔ( الوسائل ٔ)

 ٖٔ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

صّحتو باالضافة إذل غًن اٞنالك، والغاصب يبيعو بعنواف أنو مالك، فالشرط حاصل ُب الغاصب ولو اّدعاء فبل وجو لبطبلف 
 اٞنعاملة فيو.

ىو خارج عن ملك البائع باطل ألجل الروايات اٞنتقّدمة، وإطبلقها يشمل كلتا حالِت االجازة بعد فاٞنتحّصل: أّف بيع ما 
 اٞنلك وعدمها، ىذا كّلو فيما إذا باعو على ٥نو التنجيز.

تشملو وأّما إذا باعو معّلقًا على اشرتائو اٞناؿ بعد ذلك، أو باعو منّجزًا ولكن عّلق اللزـو على إجازتو بعد االشرتاء فهل 
أّف اٞنتيّقن من األخبار ىو صورة  «ٔ» األخبار اٞنتقّدمة وتكوف اٞنعاملة باطلة أو ال؟ ذكر شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(

التنجيز دوف ما إذا عّلقو على شرائو أو على إجازتو، فبل مانع من االلتزاـ بالصّحة فيهما، كما أّف ما استدّؿ بو العبّلمة )قّدس 
بيع ما ليس عنده من كونو غرريًا وعدـ قدرة البائع على تسليمو إّّنا جيري ُب صورة التنجيز ألنو غرري وال  سرّه( على بطبلف

 يقدر على تسليم اٞنبيع، ىذا.

وال خيفى أّف صورة التنجيز وإف كانت متيّقنة إاّلأّف كوهنا كذلك ال دينع عن التمّسك باطبلؽ الروايات، وىو يقتضي اٜنكم 
بلف مطلقًا سواء باعو على ٥نو التنجيز أـ على ٥نو تعليق البيع بالشراء أو تعليق اللزـو باالجازة بعد اشرتائو بالفساد والبط

ولعّلو ظاىر، وعليو فهذه األخبار تقتضي اشرتاط اٞنلك ُب صّحة اٞنعاملة مطلقًا وكذا ُب صّحة االشرتاء، وما تقّدـ من دليلي 
ة التعليق إاّلأّف البطبلف ليس مستندًا إليهما بل إذل ما ذكرناه، ىذا كّلو فيما إذا باعو العبّلمة وإف كانا ال جيرياف ُب صور 

 لنفسو.

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٗ٘ٗ: ٖاٞنكاسب 



 ٕٖ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

 اٞنسألة الثانية

وىا، فلو صورتاف األُوذل: أف يبيعو للمالك. الثانية ما إذا باعو للغًن إاّلأنو صار ملكو بعد ذلك باالرث أو الشراء أو باٟنبة و٥ن
أف يبيعو لؤلجنيب معتقدًا أنو اٞنالك. أّما الصورة اأُلوذل، فهل تصّح اٞنعاملة فيها باجازتو بعد اٞنلك أـ ال؟ ذكر شيخنا 

، فبل مانع من صّحتها أّف ىذه الصورة خارجة عن أخبار ال تبع ما ليس عندؾ، ألنو باعو للمالك ال لنفسو «ٔ»  األنصاري
 فيما إذا أجازىا بعد االنتقاؿ إليو، ىذا.

وال خيفى أنو ال إشكاؿ ُب عدـ صّحتها بدوف االجازة بعد االنتقاؿ، وأّما إذا أجازىا فقد عرفت أّف شيخنا األنصاري ذىب 
ا تتقّوـ باٞنبادلة بٌن اٞنالٌن من دوف إذل صّحتها وذكر أنو نظًن بيع الغاصب لنفسو فيما إذا أجازه اٞنالك حيث إّف اٞنعاملة إّنّ 

 خصوصية اٞنالكٌن واألشخاص، واٞنقاـ نظًن ذلك وعكسو حيث إنو باعو للمالك فأجازه بنفسو، ىذا.

وال خيفى أّف أخبار ال تبع ما ليس عندؾ وإف دل يشمل اٞنقاـ ألنو دل يبع شيئًا لنفسو، إاّلأّف النهي عن االشرتاء إاّلمن اٞنالك  
ليس بو بأس إّّنا يشرتيو منو بعد ما »د ُب بعض ىذه األخبار حيث قاؿ )عليو السبلـ( ُب صحيحة ابن مسلم كما ور 

يقتضي عدـ صّحة الشراء من غًن اٞنالك للماؿ، وُب اٞنقاـ إّّنا اشرتى اٞنشرتي اٞناؿ قبل انتقاؿ اٞناؿ إذل البائع  «ٕ» «ديلكو
لصورة ال تقاس ببيع الغاصب حيث إنو يّدعي اٞنلك ويرى نفسو مالكًا للماؿ فهو شراء من غًن مالك اٞناؿ فيبطل، فهذه ا

 ء من غًن مالكو، ىذا. فشراء اٞنشرتي من مثلو ٣نّا ال مانع عنو، وىذا ِنبلؼ اٞنقاـ ٞنا عرفت من مشوؿ النهي عن اشرتاء شي

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٙ٘ٗ: ٖاٞنكاسب 

 .ٛح  ٛأبواب أحكاـ العقود ب / ٔ٘: ٛٔ( الوسائل ٕ)

 ٖٖ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

مضافًا إذل أّف اٞنعاملة ُب حّد نفسها باطلة ُب اٞنقاـ من دوف حاجة إذل األخبار، وذلك ألّف اٞنعاملة ليست إاّلتبديل طرُب 
اٞنفروض وإّّنا أجازىا الفضورل االضافة، وىذه اٞنبادلة إّّنا أوقعها الفضورل للمالك ُنسب الفرض، واٞنالك دل جيزىا كما ىو 

 بعد انتقاؿ اٞناؿ إليو، وىذه االجازة ببل ٖنرة إذ ال فائدة ُب إجازة اٞنبادلة الواقعة على ملك اآلخر، ألّف اٞنبادلة السابقة إّّنا
قابل لبلجازة  وقعت على ملك اٞنالك فاجازهتا ببل فائدة، ودل تقع مبادلة ُأخرى على ملك الفضورل حّّت جيزىا، فما وقع غًن



والقابل لبلجازة غًن واقع فتبطل اٞنعاملة ال ١نالة من دوف حاجة ُب بطبلهنا إذل األخبار، وىذا ِنبلؼ بيع الغاصب فإنو إّّنا 
بّدؿ االضافة للمالك بدعوى أنو ىو واٞنالك إّّنا أجاز اٞنبادلة الواقعة للمالك فيتطابقاف، ٞنا عرفت من أّف دعواه أنو اٞنالك  

 واٞنبادلة إّّنا وقعت بعنواف اٞنالك فإذا ٜنقتها االجازة فبل يبقى لئلشكاؿ ُب صّحتها ٠ناؿ وذلك ظاىر.كذب 

ومن ذلك يظهر اٜناؿ ُب الصورة الثانية وىي ما لو باعو لؤلجنيب ال لنفسو وال للمالك باعتقاد أّف األجنيب مالك ٍّب انتقل 
عاملة ُب اٞنثاؿ باطلة، ال ألجل النهي عن بيع ما ليس عندؾ، ألّف األجنيب دل يبع اٞناؿ إليو فأجازه، والوجو ُب الظهور أّف اٞن

ما ليس عنده، بل ألجل اشرتاط االشرتاء بكونو من اٞنالك وىو إّّنا اشرتاه من غًنه فيبطل. مضافاً إذل أهّنا بنفسها باطلة، ألّف 
ابل الجازة البائع الفضورل، إذ ال معىن الجازة اٞنبادلة الواقعة على ما وقع من اٞنبادلة إّّنا وقع للمالك وُأضيف إليو وىذا غًن ق

ملك الغًن، واٞنفروض أنو دل تقع مبادلة ُأخرى على مالو بعد االنتقاؿ إليو، فما أجازه غًن قابل لبلجازة والقابل لبلجازة غًن 
 واقع وغًن ٠ناز فيبطل.

واٞنالك حاؿ العقد، وأّف اجمليز البّد وأف يكوف مالكاً للماؿ حاؿ اٞنعاملة وال وملّخص الدعوى أّف مقتضى القاعدة آّناد اجمليز 
 يكفي االنتقاؿ إذل الغًن باالرث أو البيع أو غًنمها أبداً.

 ٖٗ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

ٞنعاملة فكأّف اٞنوّرث من أّف الوارث قائم مقاـ مورّثو ُب اٞناليات فإذا أجاز ا «ٔ» وأّما ما ذكره شيخنا اأُلستاذ )قّدس سرّه(
ء  أجازىا فتكشف عن اٞنلكية من زماف حياة اٞنوّرث، فهو من غرائب الكبلـ، إذ دل يرد دليل على ذلك التنزيل ودل يدّؿ شي

أّف ما تركو اٞنّيت فلوارثو، وىذا يكشف عن أّف اٞنّيت قد تركو  «ٕ» على أّف الوارث كاٞنوّرث ُب ٗنيع األحكاـ، بل إّّنا ورد
 ت ملكيتو عنو والوارث شخص آخر غًنه كما ىو ظاىر.وزال

ٍّب إنّو إذا قلنا ببطبلف بيع من باع ٍّب ملك فأجاز، ففي صورة عدـ االجازة بعد اٞنلك يبطل بطريق أوذل ولعّلو ظاىر. وأّما إذا 
عن  «ٖ»  لو شيخنا األنصارياالجازة وأغمضنا عّما ذكرناه سابقًا فهل يصّح بدوف االجازة أيضاً كما نق بنينا على صّحتو مع

بعضهم، أو أنو بدوف االجازة باطل؟ ىناؾ وجهاف، والصحيح أنو يقع باطبًل ُب صورة عدـ االجازة، وذلك ألنو تارة يبيع 
 للمالك ٍبّ ديلكو وُأخرى يبيعو لنفسو.

فروض أنو دل يبع لنفسو لتقع اٞنعاملة لو فأّما ُب الصورة اأُلوذل فبل وجو لصّحتو بعد االنتقاؿ إليو ُب صورة عدـ االجازة، إذ اٞن
 بعد االنتقاؿ إليو وذلك ظاىر.

و٥نوه  «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ » وأّما ُب الصورة الثانية فكذلك ال وجو لصّحتو بدوهنا أي بدوف االجازة إاّل احتماؿ أّف العمومات ٥نو
يشملو بعد االنتقاؿ إليو وإف دل يشملو من االبتداء يعين قبل ٕنّلكو، فبل حيتاج إذل االجازة بعد ذلك، إاّلأنو مندفع بأّف 



العمومات ال تشملو حٌن اٞنعاملة ألنو ليس ّنلكو، وبعد ما صار ملكو دل يقع عليو بيع لتشملو العمومات ألهنا خطابات 
   ملك لتشملوللمبّلؾ، وقبل االنتقاؿ ال

______________________________ 
 .ٕٚٔ: ٕ( منية الطالب ٔ)

 .ٗٔح  ٖ/ أبواب والء ضماف اٛنريرة ب ٕٔ٘: ٕٙ( ورد مضمونو ُب الوسائل ٕ)

 .ٚ٘ٗ: ٖ( اٞنكاسب ٖ)

 ٖ٘، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

نصاري )قّدس سرّه( من أّف اٞنقاـ مقاـ وبعده ال بيع حّّت نتمّسك ُب صّحتو بالعمومات، وهبذا ظهر ما ُب جواب شيخنا األ
استصحاب حكم اٝناص ال مقاـ الرجوع إذل حكم العاـ، فإّف الدوراف بٌن األمرين إّّنا ىو فيما إذا كاف ىناؾ فرد وقد خرج 

ث عن حكم العاـ ُب زماف وبعده يقع الكبلـ ُب أّف الفرد ١نكـو ُنكم اٞنخّصص باالستصحاب أو أنو مشموؿ للعاـ وىو ُن
مشهور، وىذا غًن متحّقق ُب اٞنقاـ إذ قبل التمّلك الفرد للعقد إذ ال عقد لو قبل االنتقاؿ إليو وقد عرفت أنو خطاب للمبّلؾ 

 دوف غًنىم، وبعد اٞنلك ال بيع وال عقد لو لتشملو العمومات، ىذا.

نا ُب اٜنكم بالبطبلف األخبار اٞنتقّدمة الدالّة ولو سّلمنا وبنينا على أّف مقتضى العمومات صّحة البيع بعد االنتقاؿ إليو فيكفي
 على فساد البيع قبل اٞنلك فتكوف ىذه الروايات ٢نّصصة للعمومات.

 فاٞنتحّصل أنو ال وجو للحكم بالصّحة من دوف توّقف على االجازة بوجو.

ألجل أمرين: أحدمها الرضا. وثانيهما: ومن ذلك يظهر أّف ما أفاده شيخنا اأُلستاذ من أّف اٞنعاملة إّّنا تتوّقف على االجازة 
االستناد، وكبلمها حاصبلف ُب اٞنقاـ ألّف اٞنفروض أنو باعو لنفسو فبل ٥نتاج إذل االجازة بعد االنتقاؿ، من غرائب الكبلـ، 

، وىو قبل االنتقاؿ ألّف اٞنعترب من الرضا واالستناد إّّنا ىو رضا اٞنالك واستناد العقد إليو، ال رضا غًن اٞنالك واالستناد إليو
 ء من األمرين ُنسب الفرض. غًن مالك فبل يكفي رضاه واالستناد إليو قبل االنتقاؿ، وأّما بعده فلم حيصل منو شي

نعم ىناؾ صورة ُأخرى ذكرناىا ُب أوائل البحث وىي ما لو باعو فعبًل ما سيملكو بعد اٞنوت ُب االرث أو بعد الشراء ُب 
عليق بأف يكوف االنشاء فعليًا واٞنلكية بعد مّدة، والرضا واالستناد فيها صحيحاف إاّلأهّنا باطلة ألجل البيع، وىذا على ٥نو الت

 االٗناع على بطبلف التعليق ُب العقود، واألخبار الناىية عن الشراء



 ٖٙ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

ـ فيما إذا كاف البيع ُنيث لو أجازه اٞنالك قبل أف يشرتيو البائع من مالكو، وىذه الصورة خارجة عّما ٥نن فيو، إذ الكبل
 صّح، وىذا ال يصّح ولو باجازة اٞنالك الختبللو من ناحية ُأخرى. ىذا كّلو ُب اٞنسألة الثانية.

 اٞنسألة الثالثة

إّما من ما لو باعو باعتقاد عدـ جواز التصرؼ باألصل أو بغًنه ٍبّ ظهر جواز التصرؼ، وىذا يعين اعتقاد عدـ جواز التصرؼ 
جهة االعتقاد بعدـ واليتو على البيع ّنعىن عدـ كونو ولّيًا أو وكيبًل ومأذونًا من قبل اٞنالك ٍّب ظهر ولّياً، وإّما من جهة 

 االعتقاد بعدـ كونو مالكاً ٍبّ ظهر مالكاً، وعلى كبل التقديرين تارًة يبيع للمالك وُأخرى لنفسو فالصور أربع.

 أف يبيعو للمالك باعتقاد عدـ الوالية ٍبّ انكشف أنو ورل. الصورة اأُلوذل:

الظاىر أّف البيع صحيح ُب ىذه الصورة وال حيتاج إذل االجازة و٥نوىا أبداً، ألّف رضا اٞنالك وإذنو اٞنتقّدمٌن ُنسب الواقع ال 
اية األمر أنو نسيو أو دل يصل إليو، وال يقصراف عن االجازة اٞنتأّخرة واٞنفروض أّف اٞنالك راض وقد أذف للبائع ُب بيع مالو غ

يشرتط ُب صّحة اٞنعاملة إاّلإذف اٞنالك ُب البيع وإف دل يعلم بو اٞنأذوف، وكذا اٜناؿ فيما إذا ظهر أنو ورل للمالك فإّف بيعو 
 صحيح وال يشرتط فيو علم البائع بواليتو، ىذا.

أذف لو السّيد ودل يعلم بو العبد وال غًنه فبيعو باطل، وما إذا  أنو فّصل ُب بيع العبد فيما إذا «ٔ»  وقد حكي عن القاضي
  علمو العبد أو غًنه فبيعو صحيح، إاّلأنّا دل

______________________________ 
 .ٙ٘ٗ -٘٘ٗ: ٘( حكاه عنو العبّلمة ُب اٞنختلف ٔ)

 ٖٚ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

واستحسنو شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(  «ٔ»  كما استشكلو ُب اٞنختلف٤ند وجهًا ٞنا أفاده من اعتبار االعبلـ ُب االذف  
 واٞنتحّصل أّف اٞنعاملة ُب ىذه الصورة صدرت من أىلها ووقعت ُب ١نّلها وال وجو فيها للبطبلف أبداً.

الصورة أيضًا صحيح، أف يبيعو لنفسو باعتقاد عدـ جواز التصرؼ ٍّب ظهر أنو ورل، والظاىر أّف البيع ُب ىذه  الصورة الثانية:
ٞنا مّر وعرفت من أّف البائع قد قصد اٞنعاوضة اٜنقيقية حيث أوقعو للمالك الواقعي إاّلأنو طّبق ىذا العنواف على نفسو اّدعاء 



وتنزيبًل، فاٞنعاملة صحيحة وىذه االضافة زائدة، فلذا ذكرنا ُب بيع الغاصب أنو إذا أجازه اٞنالك صّح وال يضرّه إضافة 
 إذل نفسو، واٞنقاـ نظًن بيع الغاصب كما عرفت، ىذا. الغاصب

بطبلف اٞنعاملة ُب ىذه الصورة إاّل أف جيزىا بعد انكشاؼ اٜناؿ، بدعوى أّف  «ٕ» وقد احتمل شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
بيع لنفسو، فما وقع غًن قابل البائع وإف ظهر أنو كاف مأذونًا ُب اٞنعاملة ألجل أنو ورل إاّلأنو مأذوف ُب البيع للمالك ال ُب ال

لبلذف ودل يتعّلق بو أيضًا وما ىو قابل لو وقد تعّلق بو وىو البيع للمالك غًن واقع، فلذا ٓنتاج صّحتو إذل االجازة بعد 
 االنكشاؼ، ىذا.

لبلذف اٞنتقّدـ إذ ال  وال خيفى أّف ىذا القيد أعين إضافتو إذل نفسو إف ُأخذ مقّومًا للمعاملة والبيع فكما ال يكوف ذلك قاببًل 
 معىن لبلذف ُب بيعو لنفسو، كذلك ال يقبل االجازة اٞنتأّخرة إذ ما معىن االجازة ُب البيع لنفسو، وقد عرفت أّف اٞنبادلة بنفسها

______________________________ 
 .ٙ٘ٗ -٘٘ٗ: ٘( اٞنختلف ٔ)

 .ٓٙٗ: ٖ( اٞنكاسب ٕ)

 ٖٛ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

ثمن ُب ملك من خرج عن ملكو اٞنثمن، وإف كاف القيد كما ذكرناه أمراً زائداً عن حقيقة اٞنعاملة فهو كما ال تقتضي دخوؿ ال
 يضّر باالجازة اٞنتأّخرة وقابل لتعّلقها بو فكذلك قابل لبلذف اٞنتقّدـ ولتعّلقو بو.

 ل ٣نّا ال وجو لو والصحيح ما ذكرناه.وباٛنملة: أّف ىذا االحتماؿ اٞنذكور ُب كبلـ الشيخ الذي عّقبو باألمر بالتأمّ 

أف يبيعو للمالك ٍّب ظهر أنو مالك، وىل تصّح اٞنعاملة ُب ىذه الصورة مطلقًا ببل توّقف على االجازة بعد  الصورة الثالثة:
االنكشاؼ، أو أهّنا باطلة مطلقاً، أو أهّنا تصّح باالجازة بعد االنكشاؼ، أو أهّنا صحيحة إاّلأنو على ٥نو اٛنواز دوف اللزـو 

 يفسخ بعد ذلك وال ٓنتاج إذل االجازة اٞنتأّخرة؟ ىناؾ وجوه وأقواؿ. ولو أف يفسخ بعد االنكشاؼ كما لو أف ال

وملّخصو: أّف اٞنعاملة صحيحة ومتوقّفة على  «ٔ» والصحيح ىو الوجو الثالث كما ذىب إليو شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
 االجازة بعد انكشاؼ اٜناؿ.

ا تتقّوـ باٞنبادلة بٌن اٞنالٌن وأّما قصد وقوعها لنفسو أو للغًن فهو أمر أّما أهّنا صحيحة فلما قّدمناه سابقًا من أّف اٞنعاملة إّنّ 
زائد عن حقيقتها، والبائع ّنا أنو قصد اٞنبادلة للمالك فقد نوى اٞنعاوضة اٜنقيقية إاّلأنو ٛنهلو أو لنسيانو أرجعها إذل الغًن 



تقّدمة أمر زائد غًن مقّوـ ٜنقيقة اٞنبادلة فيبقى لغواً، ولعّلو بتخّيل أنو ىو اٞنالك، وىذا اٝنياؿ كاّدعاء أنو مالك ُب الصورة اٞن
 ظاىر.

وأّما أهّنا متوقّفة على االجازة بعد االنكشاؼ فلما ذكره شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( بتوضيح مّنا من أّف العمومات واألدلّة 
  ال حيّل ماؿ»بانضماـ قولو )عليو السبلـ(  «ٖ» «اللَُّو اْلَبْيعَ َأَحلَّ » و «ٕ» «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ » اٞنقتضية لصّحة اٞنعامبلت ٥نو

______________________________ 
 .ٓٙٗ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 .ٔ: ٘( اٞنائدة ٕ)

 .ٕ٘ٚ: ٕ( البقرة: ٖ)

 ٜٖ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

منصرفة إذل بيع كل واحد واحد من اٞنالكٌن وتقتضي جواز اٞنعاملة الصادرة من اٞنالك  «ٔ» «امرئ مسلم إاّلبطيب نفسو
بعنواف أنو مالك، وىذا اٞنعىن مفقود ُب اٞنقاـ ألنو وإف باع ماؿ نفسو واقعًا إاّلأنو بعنواف أنو ملك الغًن، فلم تصدر اٞنعاملة 

يو هبذا العنواف بل ٓنتاج ُب استنادىا إليو وصدورىا منو بعنواف أنو منو بعنواف أنو مالك فبل تصّح اٞنعاملة منو وال تستند إل
مالك إذل االجازة بعد االلتفات إذل أنو مالك، ولذا ذكرنا ُب الفضورل أّف اٞنعاملة ال تستند إذل اٞنالك ّنجرد العقد الصادر 

تشملو العمومات واالطبلقات. فاٞنتحّصل أّف من الفضورل بل ٓنتاج إذل إجازة اٞنالك لتستند إليو ال ١نالة وتصدر منو حّّت 
 اٞنعاملة صحيحة ولكّنها متوقّفة على االجازة.

 )قّدس سّرمها( على البطبلف مطلقاً من الوجوه الثبلثة فبل ديكن اٞنساعدة عليو بوجو. «ٕ»  وأّما ما استدّؿ بو العبّلمة وولده

يو فيما إذا باع ماؿ أبيو بظّن حياتو فباف ميتاً، فهو باعو لؤلب ال لنفسو فبل أّما الوجو األوؿ: فهو أّف البائع إّّنا قصد البيع ألب
 يقع لو بوجو.

واٛنواب عن ذلك: أنو إّّنا باعو للمالك، وإّّنا أضافو لؤلب ال ٝنصوصية فيو بل بتخّيل أنو اٞنالك للماؿ. وقد عرفت أنو أمر 
 زائد عن حقيقة اٞنبادلة فيقع لغواً.

شل: فهو أّف اٞنعاملة حينئذ معّلقة على موت أبيو ألنو إّّنا يبيعو على تقدير موت األب واالٗناع متحّقق على وأّما الوجو الثا
 بطبلف التعليق ُب العقود، ىذا.



  وال خيفى عليك أّف ىذا الوجو البّد من أف حيمل على سهو القلم ٛنبللة شأف

______________________________ 
 )مع اختبلؼ(. ٔح  ٖبواب مكاف اٞنصّلي ب / إٔٓٔ: ٘( الوسائل ٔ)

 .ٕٓٗ: ٔ، إيضاح الفوائد ٚٚٗ: ٕ( هناية األحكاـ ٕ)

 ٓٗ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

العبّلمة وولده )قّدس سّرمها( عن االستدالؿ ّنثل ذلك ُب اٞنقاـ، وذلك ألّف الكبلـ ُب الصورة الثالثة إّّنا ىو فيما إذا باعو 
أنو يبيعو للمالك وىو األب معّلقًا على موتو، وألجل ذلك أورد عليو شيخنا األنصاري )قّدس للمالك ال لنفسو وما معىن 

سرّه( بأّف ىذا الوجو منهما مناقض للوجو األوؿ من استدالٟنما حيث ذكرا ُب الوجو األوؿ أنو يبيعو للمالك وأبيو ال لنفسو، 
 فإذا باعو للمالك كيف يعّلقو على موتو.

ث: أّف البائع مع فرض اعتقاده بأّف اٞناؿ ملك الغًن كيف يصّح أف يبيعو للمالك مع أنو أجنيب عن اٞناؿ، فهو وأّما الوجو الثال
 ُب اٜنقيقة كالعابث ُب اٞنعاملة ىذا.

فيما ذكره صاحب  «ٔ» وقد عرفت سابقًا أّف الفضورل قاصد للمعاوضة اٜنقيقية وليس عابثًا كما ذكراه، ولذا استشكلنا
أّف اٞنكره والفضورل قاصداف للفظ دوف اٞنعىن وذكرنا أهّنما قاصداف للمعىن واٞنعاملة حقيقة، وىذا الوجو لو ًّب اٞنسالك من 

 يستلـز بطبلف اٞنعامبلت الفضولية بأٗنعها وال خيتّص باٞنقاـ كما ال خيفى، ىذا.

ة بأّف البائع دل يقصد اٞنلك من حٌن اٞنعاملة بل من استدّؿ على توّقف اٞنعاملة ُب اٞنقاـ على االجاز  «ٕ»  ٍّب إّف احملّقق الثاشل
 زماف إجازة اٞنالك، فلو دل جيزىا بعد االنكشاؼ فلم حيصل اٞنلك أبداً.

بأنو إّّنا قصد اٞنلك من حٌن اٞنعاملة حيث قصد البيع واٞنعاملة وىو كاٍؼ ُب  «ٖ» وأورد عليو شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
  قصد اٞنلك ورضاه باٞنعاملة، بل ذلك يناُب الكشف على مسلك احملّقق الثاشل ألنو يرى االجازة كاشفة عن اٞنلك من

______________________________ 
 وما بعدىا. ٜٖٔ( راجع اجملّلد األّوؿ من ىذا الكتاب الصفحة ٔ)

 .ٙٚ: ٗ( جامع اٞنقاصد ٕ)

 .ٕٙٗ: ٖ( اٞنكاسب ٖ)



 ٔٗ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

 االبتداء، فلو كاف قصد البائع ىو اٞنلك بعد االجازة فبل يتحّقق ىناؾ ملك من االبتداء لتكشف االجازة عنو، ىذا.

يظهر من عبارتو كما فهمو شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( وال خيفى عليك أنو ديكن أف يقاؿ إّف مراد احملّقق الثاشل ليس ىو ما 
بل يريد أف يقوؿ إّف اٞنلكية إّّنا ٓنصل من حٌن اٞنعاملة فيما إذا استندت اٞنعاملة إذل اٞنالك باالجازة، فلها دخل ُب ٓنّقق 

 )قّدس سرّه(.اٞنلك من االبتداء، ولوالىا دل يتحّقق اٞنلك أصبًل، وال يرد عليو ما ذكره شيخنا األنصاري 

نعم يتوّجو عليو أّف ذلك الدليل أخّص من اٞنّدعى، وذلك لعدـ جريانو فيما إذا باع شيئًا باعتقاد أنو ملك الغًن وأنو وكيل ُب 
بيعو من قبل مالكو ٍّب ظهر أنو لو وىو ملكو، فإنو ُب ىذه الصورة قد قصد النقل واٞنلك من حٌن اٞنعاملة ال معّلقًا على 

ك العتقاد أنو وكيل، ىذا مع أّف كوف البيع متوقّفًا على االجازة أو غًن متوّقف عليها ليس دخيبًل ُب حقيقة البيع إجازة اٞنال
ليعترب قصده أو يقدح قصد خبلفو، وإّّنا ىو من األُمور اٞنعتربة ُب صّحة البيع وإمضائو فيما إذا وقع البيع على ماؿ الغًن، 

إاّلأف »العاقد فبل يعترب ُب صّحتو وامضائو إجازتو. ولعّل ىذا ىو مراد احملّقق الثاشل بقولو:  وأّما إذا وقع البيع على ماؿ نفس
 فالصحيح ُب لزـو االجازة ما ذكرناه.« يقاؿ إّف قصده إذل أصل البيع كاؼ

 فاٞنتحّصل من ٗنيع ذلك: أّف اٞنعاملة صحيحة ولكّنها تتوّقف على االجازة بعد االلتفات إذل أنو مالك.

ُب اٞنقاـ حيث إنو نظّره ّنا إذا أذف اٞنالك ألحد ُب  «ٔ» يؤيّد ما ذكرناه ويؤّكده: ما ذكره شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(و 
  ء مثبًل معتقداً بكونو ملك الغًن فانو أكل شي

______________________________ 
 .ٖٙٗ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 ٕٗ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

علم اٞنأذوف بأنو ملك نفسو، إذ البّد ُب االباحة من ترخيص اٞنالك بعنواف أنو مالك وىذا إباحة ال يسوغ أكلو بذلك مع 
وٓنليل من ذات اٞنالك ال ىو بعنواف اٞنالك كما ىو ظاىر فبل يصّح التصّرؼ فيو بوجو، وأّما ما ذكره من مثاؿ الطبلؽ 

جها ُب طبلقها ٍّب ظهر أهّنا زوجتو، أو أعتق عبد الغًن وكالة ٍّب ظهر أنو والعتق وأنو إذا طّلق امرأة باعتقاد أهّنا ىي الِت وّكلو زو 
عبده فبل يصّح منو الطبلؽ والعتق لعدـ علمو بزوجيتو للمرأة وكوف اٞنعتق ملكو، فهو مؤيّد للمطلب ال أنو دليل وذلك ٞنا 

ُب العتق، فإذا طّلق امرأة خاّصة فبل وجو أشرنا إليو غًن مرّة من أّف لؤلشخاص مدخلية ُب حقيقة النكاح والطبلؽ وكذلك 



لوقوعو عن امرأة ُأخرى غًنىا، وكذلك اٜناؿ ُب العتق، وىذا ِنبلؼ اٞنعامبلت فإهّنا ال تتقّوـ باألشخاص بل حقيقتها ىي 
 اٞنبادلة كما ال خيفى وال ديكن قياسها بالطبلؽ والعتق ولعّلو ظاىر.

اٞنقاـ ّنا إذا تعّمد ُب التكّلم ُب الصبلة مع الغفلة عن أنّو ُب الصبلة أو تعّمد ُب  «ٔ» وقد نظّر شيخنا اأُلستاذ )قّدس سرّه(
، إذ يعترب فيهما أف يكوف التعّمد ُب  االفطار مع الغفلة عن أنو صائم ُب شهر رمضاف فإّف ذلك ال يبطل الصبلة والصـو

لغفلة عن القيد، وكذلك اٜناؿ ُب االفطار ُب شهر رمضاف التكّلم ُب الصبلة فبل يكفي التعّمد ُب التكّلم ّنا ىو ىو ولو مع ا
فإّف التعّمد ُب االفطار ُب شهر رمضاف يوجب البطبلف والكّفارة ال التعّمد ُب أصل االفطار، وُب اٞنقاـ العمومات إّّنا تشمل 

 .البيع الصادر عن اٞنالك بوصف أنو مالك ال الصادر عن ذاتو ولو مع الغفلة عن أنو مالك للماؿ

 وىذا نعم التنظًن ُب اٞنقاـ.

فتلّخص من ذلك: أّف صّحة اٞنعاملة ُب ىذه الصورة من جهة أهنا بيع حقيقة وال قصور فيها بوجو، وتوقّفها على االجازة من 
 جهة انصراؼ العمومات واألدلّة

______________________________ 
 .ٕٖٔ: ٕ( منية الطالب ٔ)

 ٖٗ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

بيع كل شخص من اٞنتعاملٌن ّنا ىو مالك، وىذا ال يتحّقق إاّلباالجازة، إذ ال بيع لو قبلها. مضافًا إذل أّف االطبلقات إذل 
والعمومات متقّيدة بطيب نفس اٞنبّلؾ ورضاىم، وال رضا من اٞنالك ُب اٞنقاـ قبل االجازة لغفلتو وعدـ علمو بأنو ملكو وإّّنا 

 رة.يتحّقق ذلك باالجازة اٞنتأخّ 

من أّف اٞنعاملة صحيحة وال ٓنتاج إذل االجازة،  «ٔ» بقي ُب اٞنقاـ ما ذكره بعضهم وذىب إليو صاحب اٛنواىر )قّدس سرّه(
، ألّف اٜنكم بلزـو اٞنعاملة ضرري على اٞنالك لعدـ علمو باٜناؿ ؤنّيلو أنو للغًن، فل و إاّلأهّنا على ٥نو اٝنيار واٛنواز دوف اللزـو

 لبيع ُب حّقو لكاف ذلك مستلزماً لضرره وىو منفي بالقاعدة، فتكوف اٞنعاملة صحيحة وجائزة ألجل القاعدة.حكمنا بلزـو ا

ّنا ملّخصو: أّف اٞنعاملة تارًة تكوف ١نكومة بالصّحة ُب حّد نفسها إاّلأّف  «ٕ» وأورد عليو شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
قص ُب قيمتهما أو لعيب ُب ذاتيهما، وألجل ذلك يرتفع لزـو اٞنعاملة وتكوف العوضٌن يستلزماف الضرر على أحد اٞنتعاملٌن لن

خيارية وجائزة. وُأخرى تكوف اٞنعاملة ُب حّد نفسها موردًا للكبلـ من حيث الصّحة والفساد، لعدـ مشوؿ العمومات ٟنا من 
موجبًا لتضّرر أحدمها من حيث ء من العوضٌن ُنيث لو حكمنا بصّحتها ٞنا كاف ذلك  دوف أف يكوف ىناؾ ضرر ُب شي



العوض واٞنعّوض لعدـ نقٍص ُب قيمتهما أو ُب ذاتيهما، ففي مثل ذلك لو كاف ىناؾ ضرر فهو إّّنا يكوف ناشئًا من أصل 
  العقد واٞنعاملة ال من جهة لزومها فمقتضى القاعدة عدـ صّحة مثلها إاّلباالجازة اٞنتأّخرة، ال أهّنا صحيحة ويرتفع

______________________________ 
 اٝنيار .... ونّص كبلمو: واٞنّتجو فيو الوقوؼ على االجازة ... أو إثبات ٖٓٓ -ٜٜٕ: ٕٕ( اٛنواىر ٔ)

 .٘ٙٗ: ٖ( اٞنكاسب ٕ)

 ٗٗ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

أمر دل يلتفت إليو لزومها، ٞنا عرفت من أّف لزومها غًن ضرري ُنسب الفرض وإّّنا الضرر ُب أصل اٞنعاملة وصّحتها حيث إنو 
 ودل يكن راضياً بو ومعو يكوف اٜنكم بوقوع اٞنعاملة من غًن اختياره ضرراً عليو ال ١نالة فرتتفع صّحتها بالقاعدة، ىذا.

بل ديكن أف يقاؿ: إنّو ال ٠ناؿ للقاعدة ُب اٞنقاـ، ألهّنا ناظرة إذل األدلّة الواقعية، وقد عرفت أّف األدلّة ال تشمل مثل ىذه 
املة النصرافها إذل بيع كل بائع بعنواف أنو مالك وتقّيدىا بالرضا وطيب النفس، وىذه األُمور إّّنا تتحّقق باالجازة ال قبلها  اٞنع

 كما ال خيفى، ومعها ال ضرر على أحد وقبلها ال دليل حّّت ترفعو قاعدة نفي الضرر كما ىو ظاىر.

 شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( من الصّحة والتوّقف على االجازة.فاٞنتحّصل: أّف الصحيح من األقواؿ ىو ما ذىب إليو 

ّخرة ٍّب إّف ذلك إّّنا ىو ُب اٞنعامبلت القابلة للفضولية الِت تصّح باالجازة اٞنتأّخرة كالبيع و٥نوه، وأّما ما ال يصّح باالجازة اٞنتأ
االيقاعات كالطبلؽ والعتق بناء على ثبوت االٗناع  الشرتاطو باالذف واالجازة اٞنقارنٌن للعقد وعدـ قبولو الفضولية كما ُب

اٞنّدعى ُب عدـ قبوؿ االيقاعات للفضورل واشرتاطها باالذف اٞنقارف معها، فبل جيري فيو ما ذكرناه بل ٥نكم ُب مثلو بالبطبلف 
ف الطبلؽ والعتق لعدـ مطلقاً، فلو طّلق أو أعتق باعتقاد أهّنا زوجة الغًن أو عبد الغًن ٍّب ظهر أهّنما لو فيحكم ببطبل

 تصحيحهما باالجازة اٞنتأّخرة.

وباٛنملة إذا كانت اٞنعاملة ٣نّا تصّح باالجازة اٞنتأّخرة فحكمها الصّحة مع االجازة، وإذا كانت على ٥نو ال تصّح باالجازة 
 فحكمها البطبلف كما عرفت، ىذا.

على القوؿ بصّحة الفضورل كما ذكره شيخنا األنصاري )قّدس  ٍّب إّف ما ذكرناه ُب اٞنقاـ من الصّحة مع االجازة ال يتوّقف
  سرّه( بل لو قلنا ببطبلف الفضورل ُب ١نّلو لقلنا بالصّحة مع االجازة ُب اٞنقاـ، وذلك لعدـ جرياف األدلّة اٞنذكورة ُب بطبلف

 ٘ٗ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج



فإهّنم قد استدّلوا بو على بطبلف الفضورل وأجبنا عنو فيما  «ٔ»  الفضورل ُب اٞنقاـ كقولو )عليو السبلـ( ال تبع ما ليس عندؾ
تقّدـ بأنو ينهى عن ذلك باالضافة إذل البائع الفضورل وال داللة فيو على فساده باالضافة إذل اٞنالك، فلو أغمضنا النظر عن 

جريانو فيو، فإّف اٞنفروض أنو مالك للماؿ ذلك اٛنواب وبنينا على أنو يقتضي بطبلف الفضورل لكّنو ال نلتـز بو ُب اٞنقاـ لعدـ 
 غاية األمر أنو غافل عن ذلك وغًن عادل باٜناؿ فهو إّّنا يبيع ما عنده ال ما ليس عنده، ولعّلو ظاىر.

نعم، لو استدللنا على بطبلف الفضورل بالقبح العقلي الستقبلؿ العقل بقبح التصّرؼ ُب ماؿ الغًن كما تقّدـ نقلو وأغمضنا 
بنا بو عنو أمكن أف يقاؿ إّف ذلك جيري ُب اٞنقاـ من جهة استقبلؿ العقل بقبح التجّري، وىو متجٍر ُب مفروض عّما أج

 الكبلـ العتقاده بأّف اٞناؿ للغًن ومع ذلك تصرؼ فيو بالبيع وىو ١نكـو بالقبح عقبًل وإف كاف مالكاً واقعاً، ىذا.

ساد الفضورل من جهة حكم العقل بالقبح فيو واستلزاـ ذلك اٜنكم باٜنرمة مع أنو ديكن أف جياب عن ذلك: بأنّا إّّنا نقوؿ بف
شرعاً، وداللة النهي على الفساد فرضاً، ال من جهة ٠نّرد حكم العقل بالقبح وإف دل يستلـز اٜنكم باٜنرمة شرعاً، إذ ٠نّرد 

االلتزاـ بو ُب اٞنقاـ، لعدـ استلزامو حكم القبح العقلي ال يكفي ُب اٜنكم بالفساد، وىذا لو قلنا بو ُب الفضورل ال ديكن 
العقل بالقبح ُب التجّري اٜنكم باٜنرمة شرعًا حيث إّف اٞنتجّري غًن مرتكب للحراـ الشرعي بوجو، و٠نّرد القبح العقلي ال 

 يوجب الفساد، ىذا كّلو ُب الصورة الثالثة.

وعدـ جواز التصّرؼ فيو فظهر أنو مالك لو، وال إشكاؿ ُب  فهي ما لو باعو لنفسو باعتقاد أنو للغًن وأّما الصورة الرابعة:
  صحة البيع حينئذ، لعدـ قصور ذلك

______________________________ 
 .ٕٛ( تقّدـ ُب الصفحة ٔ)

 ٙٗ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

الظاىر أنو ال حاجة إذل االجازة  عن الصورة اٞنتقّدمة وبيعو للغًن، وإّّنا الكبلـ ُب أنو حيتاج إذل االجازة بعد االلتفات أو ال،
بعد االنكشاؼ، إذ اٜناجة لبلجازة فيما تقّدـ إّّنا ىي من جهة عدـ استناد البيع إذل نفسو العتقاده أّف اٞناؿ للغًن وألجل 

دعوى اٞنلكية عدـ رضاه ببيع مالو، وذكرنا أهّنما حيصبلف باالجازة اٞنتأّخرة، وىذا ال حيتاج إليو ُب اٞنقاـ، ألنو باعو لنفسو ب
العقبلئية كالغاصب و٥نوه وإف اعتقد أنو للغًن شرعاً، وىذا اٞنقدار من البيع والرضا يكفي ُب اٞنعامبلت وال حيتاج فيها إذل 
العلم باٞنلكية الشرعية، وىذا نظًن معامبلت ٗنيع اٝنارجٌن عن شريعة اإلسبلـ فإهّنم إّّنا يتعاملوف باٞنلكية العقبلئية أو 

ء ٍّب قامر وغلبو وأخذ منو  ة الشخصية كاليهود و٥نوىم بل اٞنسلمٌن غًن اٞنتديّنٌن كما إذا قامر فُغلب وُأخذ منو شياالعتباري
 ما غلبو بو بعينو فباعو حيث إنو ملكو شرعًا وواقعاً إاّلأنو اعتقد أنو للغًن واقعاً ولو باٞنلكية العقبلئية، ففي مثل ذلك ال حيتاج

تفات إذل أنو ملكو واقعاً، لعدـ اشرتاط البيع بالعلم باٞنلكية الشرعية، بل العلم باٞنلكية العقبلئية كاٍؼ  إذل االجازة بعد االل



كاٞنأخوذ بالقمار و٥نوه حيث إّف العقبلء غًن اٞنتديّنٌن يعتربونو مالكًا ويقولوف إنو مالك لكذا مقدار من اٞناؿ مع أنو بأٗنعو 
 اجمليز ويقع الكبلـ بعد ذلك ُب اجملاز وىو العقد الصادر من الفضورل. مأخوذ بالقمار والغصب، ىذا كّلو ُب
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 الكبلـ ُب العقد اجملاز

 

 ويقع البحث فيو عن جهات:

يشرتط ُب العقد اٞنتعّلق لبلجازة أف يكوف مشتمبًل على ٗنيع الشرائط اٞنعتربة ُب صّحة العقد، فلو كاف فاقداً لبعضها  االوذل:
فبل يقع صحيحاً باالجازة اٞنتأّخرة، وذلك لوضوح أّف االجازة ليست بأوذل من االذف السابق حيث إنو إذا أذف ُب إنشاء عقد 

ف ذلك موجبًا لوقوع العقد على وصف الصّحة، فكيف باالجازة اٞنتأّخرة، بل لو عقد فاقد لبعض شرائط الصّحة فبل يكو 
ء وكاف العقد فاقداً لبعض شرائط الصّحة يقع باطبًل فضبًل عّما إذا ٜنقتو إجازتو فيما لو عقد الفضورل.  نفس اٞنالك على شي

ع الشرائط اٞنعتربة ُب العقد سوى رضا اٞنالك، وُب وباٛنملة البّد ُب صحة العقد الصادر من الفضوؿ أف يكوف جامعًا ٛنمي
 غًن تلك الصورة يقع فاسداً وال ديكن أف تكوف االجازة اٞنتأّخرة مصّححة للعقد الفاسد، ىذا كّلو ُنسب الكربى.

اضوية والعربية وأّما ُنسب الصغريات والتطبيق، فبل إشكاؿ ُب أّف العقد البّد وأف يكوف حاوياً للشرائط الراجعة إذل العقد كاٞن
 والتطابق وغًنىا، فلو كاف فاقداً لبعض تلك الشرائط يقع فاسداً.

، وأّما الشرائط اٞنعتربة ُب اٞنتعاقدين ّنا مها متعاقداف )ال ّنا مها مالكاف( كالبلوغ والعقل و٥نومها، فبل إشكاؿ ُب اعتبارىا أيضاً 
 فلو كاف اٞنتعاقداف أو
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 صبياً أو ٠ننوناً فبل تقع اٞنعاملة باالجازة اٞنتأّخرة صحيحة، ألّف عقدمها كبل عقد. أحدمها

وأّما األُمور والشرائط اٞنعتربة ُب العوضٌن كاٞنالية أو الطهارة والطلقية و٥نوىا فهي أيضًا معتربة ُب العقد الصادر من الفضورل 
ـّ ولد أو كاف فاقدًا للمالية ُنيث لو كاف العوضاف فاقدين لبعض ىذه الشروط كما إذا   كاف أحدمها ٙنرًا أو كانت األمة ا

وىكذا، فبل ينبغي اإلشكاؿ ُب فساد العقد حينئذ وإف انقلب اٝنمر إذل اٝنّل أو مات ولد األمة أو عرضت اٞنالية عليو حاؿ 



فًا وال بيعًا ثانيًا فبلبّد من اّتصاؼ االجازة، وذلك العتبار ىذه الشروط ُب متعّلق البيع والعقد، واالجازة ليست عقدًا مستأن
 العوضٌن هبذه الشروط حاؿ العقد ولعّلو ظاىر.

  وأّما الشرائط اٝنارجة عن متعّلق البيع واٞنتعاقدين والعقد وىي االمور اٞنعتربة ُب اٞنعاملة خارجاً وقد عرّب عنها شيخنا األنصاري
بشرائط تأثًن العقد كاشرتاط القدرة على التسليم أو الشرائط اٞنعتربة ُب اٞنالكٌن وإف دل يكونا عاقدين كاإلسبلـ ُب  «ٔ»

مشرتي اٞنصحف والعبد اٞنسلم بناًء على أّف الكافر ال ديلك شيئًا منهما فهي غًن معتربة ُب العقد بوجو، بل القدرة على 
كذلك ال تعترب ُب حاؿ االجازة أيضاً، وإّّنا تعترب ُب ظرؼ التسليم وىو أمر خيتلف   التسليم كما ال تعترب ُب حاؿ العقد

باختبلؼ األغراض، فرّنا يشرتط التسليم ُب ظرؼ االجازة واخرى ُب غًنه من األزماف كمن باع عشرة أمناف من اٜننطة ُب 
 أف يكوف قادراً على تسليمها حاؿ االجازة. ذّمة زيد فضولة على أف يسّلمها بعد سّتة أشهر ٍبّ أجازىا اٞنالك من دوف

َوَلْن جَيَْعَل » وكذا اإلسبلـ فإنو ال يعترب حاؿ العقد أبداً، ألّف الدليل الداّؿ على اعتباره ُب اٞنشرتي بعد االٗناع ىو قولو تعاذل:
  اللَُّو لِْلَكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِنٌنَ 
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بأف يكوف اختيار اٞنسلم بيد الكافر يفعل ُب حّقو ما أراد، ومن الواضح أّف العقد ّنجرده ال يوجب السبيل  «ٔ» «َسِبيبًل 
ي الكافر حاؿ للكافر على اٞنسلم أبداً، وإّّنا ىو يتحّقق باالجازة، إذ ال ديكنو التصرؼ ُب العبد قبلها، فإذا فرضنا أّف اٞنشرت 

العقد أسلم حٌن االجازة صّح العقد واالجازة ببل إشكاؿ. نعم بناء على الكشف اٜنقيقي أمكن القوؿ بالفساد لتحّقق 
 اٞنلكية والسبيل حٌن العقد.

جازة ٍب إنّو ىل يعترب االستمرار ُب الشروط اٞنعتربة حاؿ العقد إذل زماف االجازة ُنيث لو انتفى بعضها بعد العقد وقبل اال
 بطلت االجازة، أو ال يعترب فيها االستمرار؟

ذكر شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( بالنسبة إذل شروط العوضٌن: أّف الظاىر اعتباره على القوؿ بالنقل، لعدـ ٕنامية البيع 
وؿ بالكشف من جهة قبلها، وحٌن ٕناميتو باالجازة ال شرط ُنسب الفرض فتقع اٞنعاملة باطلة. وكذا يعترب االستمرار على الق

أّف زماف االستناد إذل اٞنالك إّّنا ىو زماف االجازة، ومع فقد بعض الشرائط اٞنعتربة ُب اٞنعاملة ال يكفي إسناد اٞنعاملة الفاقدة 
 لبعض االمور اٞنعتربة فيها إليو ىذا.



الكبلـ ُب شرائط البيع ال اٞنلكية، وقد فرضناه والظاىر أّف االستمرار إذل حاؿ االجازة غًن معترب على كبل القولٌن، وذلك ألّف 
جامعًا لشرائط البيع حاؿ العقد والبيع، واالجازة ليست بيعًا وال عقدًا مستأنفاً، فاعتبارىا ُب حاؿ االجازة أيضًا حيتاج إذل 

ّجس و٥نومها حيث إهّنما دليل آخر، والوجو ُب ذلك ما عرفت من أّف شرائط البيع غًن شرائط اٞنلكية كما ُب بيع الكلب واٞنتن
  مع ماليتهما منع الشارع عن بيعهما تعّبداً، إذ ال إشكاؿ ُب أّف الكلب ملك فلذا أوجب الشارع ضمانو على من
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ـّ الولد فإهّنا ملك  وجيب دفع قيمتها لو قتلها أحد ومع ذلك قد منع عن بيعها، فهذه أتلفو، وكذا اٜناؿ ُب اٞننع عن بيع ا
شرائط البيع دوف اٞنلك، واٞنقدار الثابت من أدلّتها اعتبارىا حاؿ البيع، واٞنفروض أهّنا كانت متحّققة حاؿ البيع والعقد، 

ة ُب اٞنلك فإهّنا شرط للملك بغّض واشرتاطها واعتبارىا حاؿ االجازة أيضًا يتوّقف على دليل، وىذا ِنبلؼ الشرائط اٞنعترب 
النظر عن وقوع البيع كما ُب اٝنمر فإهّنا غًن قابلة للملك حّّت لو دل يكن بيع أصبًل. وكبلمنا إّّنا ىو ُب شرائط البيع ال 

 شرائط اٞنلك.

نتقل إذل اٞنشرتي حينئذ إذا انقلب اٝنل بعد العقد إذل اٝنمر ٍّب صار خبًل فهل يصّح االنتقاؿ أو ال؟ الظاىر أنو ال ي فرع:
على القوؿ بالنقل ألنو صورة نوعية اخرى غًن الصورة الِت وقع عليها العقد، وذلك ألّف اٝنمرية واٝنّلية وإف كانتا من 
األوصاؼ واألحواؿ عند العرؼ إاّلأهّنما ُنسب نظر الشارع من األوصاؼ النوعية الِت هبا ٔنتلف األشياء، فإذا صار ٙنرًا ٍبّ 

إذل اٝنل فهو قد اّتصف بصفة نوعية اخرى غًن الصفة االوذل كما ال خيفى، وىذا نظًن ما إذا انقلب عبٌد إذل الصورة انقلب 
النوعية الكلبية ّنعجزة و٥نوىا ٍب انقلب إذل الصورة النوعية االنسانية فإنو ال إشكاؿ ُب تغايره لئلنساف األوؿ وكونو غًنه 

ليو فيقع البيع باطبًل ألّف متعّلقو تلف واٞنوجود أمر آخر مغاير ٞنا وقع العقد عليو، وأّما حقيقة، وكذلك اٜناؿ ُب اٞنقاـ، وع
 على القوؿ بالكشف فالبيع صحيح ألّف التبّدؿ يكوف ُب ملك اٞنشرتي، ىذا ٕناـ الكبلـ ُب اٛنهة االوذل.

رة عن البيع أو االجارة أو النكاح، أو أنو يكفي العلم أنو ىل يشرتط العلم بالعقد اجملاز تفصيبًل بأف يعلم أنو عبا اٛنهة الثانية:
االٗنارل بوقوع عقد عليو فيجيزه على ما ىو عليو بيعًا كاف أو نكاحاً، وىذا ال يقاس بالوكالة اٞنتعّلقة بأمر مبهم حيث ذىبوا 

 إذل بطبلهنا.

  أنو ىل يكفي ُب صّحة العقد إجازتو على تقدير وقوعو بأف واٛنهة الثالثة:
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يقوؿ أجزت ما وقع على مارل إذا كاف بيعًا ٍّب انكشف أنو كاف بيعاً، أو أّف ذلك من التعليق ُب العقود، ألّف االجازة وإف دل 
من ء موجباً لبطبلهنا، وىاتاف اٛنهتاف البّد  تكن عقداً ُب حّد نفسها إاّلأهنا ُب حكم العقود ال ١نالة فيكوف تعليقها على شي

 التكّلم فيهما.

إذل أّف التعليق ُب االجازة مبطل ٟنا، ألهّنا كالعقود ٣نّا ال يقبل  «ٔ»  أّما ىذه اٛنهة األخًنة فقد ذىب شيخنا األنصاري
 أّف االجازة من االيقاعات وااليقاع ال معىن للتعليق فيو، ىذا. «ٕ» التعليق. وذكر شيخنا االستاذ )قّدس سرّه(

 ما أفاداه ُب غاية الضعف واإلشكاؿ.وال خيفى عليك أّف 

أّما ما ذكره شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( فؤلّف اٞنانع عن صّحة التعليق ُب العقود ليس إاّلاالٗناع على أّف التعليق ُب العقود 
لتعليق ُب يوجب البطبلف، ومن الظاىر أّف االجازة شرط لصّحة اٞنعامبلت وليست من العقود، واالٗناع إّّنا يوجب بطبلف ا

مورده وىو العقود دوف غًنه، ىذا. مضافًا إذل أّف التعليق ُب العقود إّّنا يوجب البطبلف فيما إذا كاف على غًن موضوعاهتا، 
وأّما إذا عّلق العقد على موضوعو فبل وجو لبطبلنو كما إذا قاؿ: إف كاف ىذا مارل فبعتو، والعقد ُب اٞنقاـ موضوع لبلجازة 

 واله لوقعت االجازة باطلة إذ ال معىن الجازة اٞنعدـو فبل مانع من تعليقها على موضوعها.اٞنتأّخرة، إذ ل

وأّما ما ذكره شيخنا االستاذ من أنو ال معىن للتعليق ُب االيقاعات، فلم نفهم ماذا يريد هبذا الكبلـ، ألّف التعليق ُب 
  لو، غاية األمر قاـ االٗناع على بطبلنو ُب العقود، وىذا الااليقاعات كالتعليق ُب العقود أمر ٣نكن ال أنو مستحيل وال معىن
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على كبلـ فيو، دينع عن التعليق ُب االيقاعات، كيف وقد وقع التعليق ُب موردين من االيقاعات أحدمها ببل كبلـ واآلخر 
واألوؿ ىو التدبًن فإنو من االيقاعات ببل إشكاؿ ومع ذلك قد عّلق فيو اٜنرّية على اٞنوت، والثاشل باب الوصية فإّف اٞنلكية 
فيها معّلقة على اٞنوت إاّلأهّنا مع اإلشكاؿ ُب كوهنا إيقاعًا الحتماؿ كوهنا من العقود، وإف كاف األوؿ أظهر، ىذا كّلو ُب 

 خًنة.اٛنهة األ

أّما اٛنهة الثانية اٞنتقّدمة: فصّحة االجازة على العقد اٞنعلـو باالٗناؿ من فروعات اٞنسألة اٞنتقّدمة وأّف التعليق ُب االجازة 
موجب للبطبلف أو ال، وألجل ذلك قّدمناىا على ىذه اٛنهة، فعلى ما ذكرناه ىناؾ من أّف التعليق ُب االجازة ال يوجب 



ن االلتزاـ بصّحة العقد اٞنعلـو إٗنااًل فيما إذا تعّلقت بو االجازة، ألّف معناىا حينئذ أشّل أجزت العقد البطبلف، ال مانع م
الواقع إذا كاف بيعاً، وأجزت الواقع إذا كاف نكاحاً، وأجزتو إذا كاف إجارة وىكذا، فبل مانع فيو إاّلالتعليق وقد عرفت أنو غًن 

 موجب للبطبلف.

من أف االطبلؽ إّّنا يعقل ُب الكّليات وأّما الفرد الواقع اٞنبهم فبل إطبلؽ  «ٔ» أفاده شيخنا االستاذومن ذلك يظهر أّف ما 
فيو حّّت يتمّسك باطبلقو وجييزه مطلقاً، نعم الوكالة يعقل تعّلقها باألمر اٞنطلق بأف يوّكل مثبًل ُب ىبة مالو على ٥نو االطبلؽ 

 زيداً كاف اٞنوىوب لو أـ عمراً.

ديكن اٞنساعدة عليو ُب اٞنقاـ، وذلك ألنو ال جييز الفرد اٞنبهم حّّت يقاؿ إنو ال إطبلؽ فيو، بل إّّنا جييز ٗنيع احملتمبلت ال 
الِت منها ما وقع على مالو وىو ال ديّيزه فإنو يقوؿ أجزت ما وقع على مارل إف كاف بيعاً، وأجزتو إف كاف إجياراً، وأجزتو إف  

  كاف مالو أمًة وىكذا، كما ظهر أّف اٜنكم بالصّحة ُب اٞنقاـ أوذلكاف نكاحاً، كما إذا  
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يوّكلو ُب من اٜنكم بصّحة الوكالة اٞنتعّلقة بأمر مبهم، فإنو إذا وّكلو ُب أحد أمرين: بيع مالو ونكاحو فهو حيتمل وجوىاً، فتارًة 
كل واحد من البيع والنكاح فينحل التوكيل اٞنذكور إذل توكيلٌن، ففي مثلو ال إشكاؿ ُب صّحة كل واحد من األمرين غاية 
األمر أنو ال يتمّكن إاّلمن أحدمها، فإّما أف يبيع األمة وإّما يزّوجها. واخرى يوّكلو ُب أحدمها من غًن تعيٌن، ففي مثلو إذا كاف 

ا أثر فبل مانع من صحة ما يرتكبو الوكيل، ألنو ٠ُناز ُب ذلك األثر حصل من ىذا أو من ذاؾ، وأّما إذا دل يكن للجامع بينهم
 أثر يرتّتب على اٛنامع بٌن األمرين كما ُب اٞنثاؿ فبل ١نالة تقع الوكالة باطلة إذ ال معىن للوكالة ُب أمر مبهم.

مالو مطلقًا بيعًا كاف أو نكاحًا أو إجارة، فهو جييز ٗنيع احملتمبلت الِت منها وىذا ِنبلؼ اٞنقاـ فإنو جييز العقد الواقع على 
 ما أوقعو الفضورل على مالو وىو ال يعلمو.

 ترّتب العقود الفضولية

أّف االجازة تارًة تتعّلق بالعقد الواقع على نفس ماؿ الغًن واخرى تتعّلق بالعقد الواقع على عوض ماؿ الغًن،  اٛنهة الرابعة:
وعلى كبل التقديرين إّما أف تتعّلق بأّوؿ عقد وقع على ماؿ الغًن أو على عوضو، وإّما أف تتعّلق بآخر عقد واقع على ماؿ 

إذا تعّلقت بالعقد اٞنتوّسط بٌن األوؿ واآلخر فهو إّما متوّسط بٌن عقدين وقعا على الغًن أو على عوضو، فالصور أربعة. وأّما 



نفس ماؿ الغًن، وإّما متوّسط بٌن عقدين وقعًا على عوض ماؿ الغًن، وإّما متوسط بٌن عقدين أحدمها وقع على ماؿ الغًن 
خًن على عوضو واخرى يكوف األمر بالعكس. ٍبّ وثانيهما على عوضو باالختبلؼ، فرّنا يكوف األوؿ واقعًا على اٞناؿ واأل

  العقد اٞنتوسط الذي تعّلقت بو االجازة تارًة يكوف واقعاً على نفس ماؿ الغًن واخرى يكوف واقعاً على عوضو

 ٗ٘، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

 فتكوف الصور فيو ٖنانية ومع ضّمها إذل األربعة اٞنتقّدمة تصًن اثىن عشر صورة.

لبحث عن حكم االجازة اٞنتعّلقة باٞنتوسط من العقود ألّف حكم اجازة األوؿ واألخًن يعلم من حكم اٞنتوسط فإف اكتفينا با
بينهما فتكوف الصور ٖنانية وتصوير تلك الصور أشكل من ٓنقيق أحكامها. فنمّثل لو ّنا إذا باع الفضورل عبد اٞنالك بفرس ٍبّ 

كتاب ومالك الكتاب باع العبد بدينار ٍّب اشرتى بالدينار جارية، وىذه ٙنسة باع الفرس بدرىم، وأّما مشرتي العبد فباعو ب
عقود، فالعقد اٞنتوسط فيها ىو بيع العبد بكتاب، وىذا عقد متوسط بٌن عقدين وقعا على نفس ماؿ الغًن، األوؿ ىو بيع 

ماؿ الغًن وبدلو، واألوؿ منهما بيع العبد بفرس واألخًن بيع العبد بدينار، كما ىو عقد متوسط بٌن عقدين وقعا على عوض 
الفرس بدرىم واألخًن منهما بيع الدينار باٛنارية، كما أنو عقد متوسط بٌن عقدين تعّلق أحدمها بنفس ماؿ الغًن وثانيهما 

بد بعوضو باالختبلؼ، فاألوؿ منهما بيع العبد بفرس أو بيع الفرس بدرىم واألخًن منهما بيع الدينار باٛنارية أو بيع الع
 بدينار، فإذا ظهر حكم ىذا العقد اٞنتوسط بينهما فبل ١نالة يظهر حكم العقود السابقة والبلحقة عليو.

ٍب إّف الكبلـ ُب ذلك تارًة يقع على الكشف واخرى على القوؿ بالنقل ولنتكّلم على الكشف أّواًل فنقوؿ: إنو إذا أجاز مالك 
أّف العبد صار ملكاً ٞنالك الكتاب من االبتداء، والكتاب صار ملكاً ٞنالك  العبد البيع الواقع عليو بالكتاب فهي تكشف عن

العبد من حٌن اٞنعاملة، ونتيجة ذلك بطبلف بيع العبد بالفرس، إذ دل تتعّلق بو االجازة ُنسب الفرض. وأّما بيع الفرس بدرىم 
اجع إذل صاحب الفرس فإف أجازه صّح وإف رّده فهو غًن مربوط ّنالك العبد على كبل القولٌن من الكشف والنقل وإّّنا ىو ر 

بطل، وأّما العقود اٞنتأّخرة عن بيع العبد بالكتاب وىو بيع العبد بالدينار والدينار باٛنارية فهي بأٗنعها صحيحة من جهة أّف 
  أّف مالك االجازة إّّنا كشفت عن ملكية العبد لصاحب الكتاب من االبتداء فهو إّّنا باع ملك نفسو بالدينار، كما
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 الدينار )وىو مالك الكتاب( قد اشرتى بو اٛنارية فجميعها صحيحة، ىذا كّلو بناًء على القوؿ بالكشف.

وأّما على النقل فبما أّف االجازة توجب انتقاؿ العبد إذل صاحب الكتاب من حٌن االجازة فهي توجب بطبلف بيع العبد 
  بو االجازة ُنسب الفرض. أّما العقود اٞنتأّخرة عن بيع العبد بالكتاب فصّحتها تتوّقف على ما تقّدـ بالفرس، إذ دل تتعّلق

من أّف من باع شيئًا ٍّب ملكو صحيح على ٥نو االطبلؽ أو مع االجازة أو أنو باطل مطلقًا حيث إّف مالك الكتاب قد  «ٔ»



القوؿ بالنقل، فقد ظهر من ٗنيع ذلك حكم اٞنعاملة ُب ستة صور من  باع العبد بالدينار ٍّب ملكو باالجازة اٞنتأّخرة على
الصور اٞنتقّدمة وىي صور وقوع االجازة على العقد الواقع على نفس ماؿ الغًن، فيبقى ُب البٌن الصور الست لبلجازة على 

 العقد الواقع على عوض ماؿ الغًن.

ّدـ على بيع العبد بالكتاب غًن مربوط ّنالك العبد وإّّنا ىو راجع إذل واٞنتحّصل: أّف البيع الواقع على عوض ماؿ الغًن اٞنتق
مالك الفرس على كبل القولٌن من الكشف والنقل فإف أجازه صّح وإف رّده بطل، وأّما البيع الواقع على مورد االجازة ُب العقد 

ُنسب الفرض حيث إهّنا إّّنا تعّلقت ببيع  اٞنتوسط أعين بيع العبد بالفرس فهو أيضًا باطل على كبل القولٌن لعدـ االجازة
العبد بالكتاب، وإّّنا تظهر الثمرة بٌن الكشف والنقل ُب العقود اٞنتأّخرة عن بيع العبد بالكتاب ألهّنا على الكشف تصّح 

كيف كاف لوقوعها ُب ملك مالك الكتاب كما مّر، وأّما على النقل فصّحتها تبتين على صّحة البيع قبل اٞنلك كما عرفت. و 
فإذا أجاز العقد اٞنتوسط صّحت العقود اٞنتأخرة عنو بناًء على الكشف، فهي إمضاء باالضافة إليها وفسخ للعقود اٞنتقّدمة 

  عليو، وأّما على النقل فاجازتو فسخ للعقود اٞنتقّدمة فقط، وأّما صّحة اٞنتأّخرة فهي

______________________________ 
 .ٖٔ( ُب الصفحة ٔ)
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 مبتنية على اٞنسألة اٞنتقّدمة.

وينبغي التنبيو على أمرين ُب اٞنقاـ، األوؿ: أّف إجازة اٞنتوسط إّّنا تكوف فسخًا للعقود اٞنتقّدمة عليو فيما إذا أجازه اٞنالك 
كتاب فهي ال تكوف موجبة لفسخ العقد لنفسو، بأف جييزه على أف يكوف البيع لو، وأّما إذا أجازه للبائع وىو بائع العبد بال

اٞنتقّدـ عليو، بل باٞنبلزمة تقتضي صحة بيع العبد بالفرس لينتقل العبد إذل مالك الفرس حّّت يصّح بيعو بالكتاب، وإاّل فمع 
لبائع عدـ انتقاؿ العبد إذل مالك الفرس كيف يصّح بيع العبد بالكتاب الذي أجازه اٞنالك للبائع ُنسب الفرض، فاجازتو ل

 إجازة للعقد اٞنتقّدـ أيضاً.

الثاشل: أّف اٞنراد بالعقود اٞنتأّخرة عن اٞنتوسط ُب اٜنكم بصّحتها إذا أجاز اٞنتوسط ليس ٠نرد ما تأّخر عنو بزماف، إذ ديكن أف 
كل عقد يكوف عقد متأّخرًا عنو ُنسب الزماف ومع ذلك ال يكوف صحيحًا باجازة اٞنتوسط بوجو كما سيّتضح، بل اٞنراد  

تتوّقف صحتو على صحة اٞنتوسط كما إذا كاف البائع ُب العقود اٞنتأخرة أحد اٞنتعاملٌن ُب اٞنتوسط من اٞنشرتي والبائع كما 
عرفت ُب األمثلة اٞنتقّدمة، فالتأخر تأّخر رتيب ال زماشل، فإنو إذا باع العبد بفرس من زيد ٍّب باعو بكتاب من بكر ٍب باعو 

اجازة اٞنتوسط ال يوجب إجازة اٞنتأّخر عنو أبداً، ألنو عقد أجنيب ال ربط لو باٞنتوسط واٞنتقّدـ وإف وقع بدينار من عمرو، ف
 متأّخراً عنو ُنسب الزماف، ىذا ٕناـ الكبلـ فيما إذا كاف متعّلق االجازة العقد الواقع على نفس ماؿ الغًن.



فهذا أيضًا تارة يكوف أّوؿ عقد وقع على عوض ماؿ الغًن، واخرى وأّما إذا كاف متعّلقها العقد الواقع على عوض ماؿ الغًن 
يكوف آخر عقد وقع على عوضو وثالثة يكوف متوسطاً بٌن عقدين وقعًا على عوض ماؿ الغًن أو بٌن عقدين وقعاً على نفس 

 ما مّر ُب الصورة اٞنتقّدمة.ماؿ الغًن أو بٌن عقدين تعّلق أحدمها بعوض ماؿ الغًن واآلخر تعّلق بنفس ماؿ الغًن باالختبلؼ ك
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ويظهر حكم الصورتٌن األولتٌن أعين ما إذا تعّلقت االجازة بأّوؿ عقد وقع على عوض ماؿ الغًن وما إذا تعّلقت بآخر عقد 
واٞنثاؿ اٛنامع  وقع على عوض ماؿ الغًن من بياف حكم الصورة الثالثة وىي تعّلق االجازة بالعقد اٞنتوّسط بٌن عقدين،

لؤلقساـ كما مّثل بو شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( ىو ما إذا بيع العبد بفرس ٍّب بيع الفرس بدرىم ٍّب بيع الدرىم برغيف ٍبّ 
بيع الرغيف بعسل ٍّب بيع الدرىم ُنمار فهذه عقود ٙنسة، واٞنتوسط بينها ىو بيع الدرىم برغيف وىو عقد وقع على عوض 

لعبد، وقد سبقو عقداف أحدمها وقع على مورده وىو بيع الفرس بدرىم وثانيهما وقع على عوضو وىو بيع ماؿ الغًن وىو ا
العبد بفرس كما ٜنقو عقداف أحدمها وقع على مورده وىو بيع الدرىم ُنمار وثانيهما وقع على عوضو وىو بيع الرغيف 

 بعسل.

حقو فيظهر منو حكم الصورتٌن األّولتٌن أيضًا ومها ما إذا فإذا ظهر حكم ذلك العقد اٞنتوسط من حيث صحة سابقو أو ال
أجاز أّوؿ عقد وقع على عوض ماؿ الغًن وما إذا أجاز آخر عقد وقع على عوضو، ألنّا إذا قلنا بصحة العقود اٞنتأخرة عن 

بصحة العقود اٞنتقّدمة على  اجملاز فبل ١نالة تصح العقود اٞنتأخرة عن العقد األوؿ ُب الصورة االوذل منهما كما أنو إذا قلنا
 اجملاز فبل ١نالة تصح العقود اٞنتقّدمة على العقد اآلخر ُب الصورة الثانية من الصورتٌن فبل حيتاج إذل إعادة الكبلـ فيهما.

وكيف كاف، فعلى القوؿ بالكشف إذا أجاز اٞنتوسط من العقود اٝنمسة اٞنتقّدمة فبل إشكاؿ ُب صحة العقود اٞنتأخرة عنو 
واقعة على مورده وىو الدرىم ُب اٞنثاؿ لوقوعها ُب ملك البائع ُنسب الفرض، فإّف الدرىم صار ملكًا ٞنالك الرغيف فبيع ال

الدرىم ُنمار قد وقع ُب ملك نفسو فبل إشكاؿ ُب صحتو، وأّما بيع الرغيف بالعسل فهو غًن مربوط ّنالك الدرىم بل راجع 
اً، كما أّف إجازة اٞنتوسط حينئذ تقتضي إجازة العقد اٞنتقّدـ عليو، إذ لوال صحة بيع إذل مالك الرغيف فيصّح إذا أجازه أيض

  الفرس بدرىم كيف ديكن اٜنكم بصحة بيع الدرىم برغيف، كما أّف صحة بيع

 ٛ٘، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

تقّدمة عليو كما أهنا تستلـز الفرس بالدرىم تتوّقف على صحة بيع العبد بفرس، فصحة العقد اٞنتوسط تستلـز صحة العقود اٞن
 صحة العقود اٞنتأخرة عنو فيما إذا وقعت على مورده وىو الدرىم وبيعو ُنمار.



وأّما على القوؿ بالنقل فصحة نفس ىذا اٞنتوسط اجملاز تتوّقف على صحة البيع قبل اٞنلك وعدـ اشرتاط أف يكوف اجمليز 
غيف غًن مالك حاؿ البيع على النقل وإّّنا ديلكو باالجازة، فعلى القوؿ بصحة مالكًا حاؿ البيع، ألّف البائع ُب بيع الدرىم بر 

مثلو يصح اٞنتوسط ال ١نالة، وصّحتو تستلـز صحة العقود اٞنتقّدمة عليو كما تستلـز صحة العقود اٞنتأخرة عنو الواقعة على 
 مورده بناًء على صحة البيع قبل اٞنلك.

وجب صحة ٗنيع العقود اٞنرتتّبة على صّحتو، والعقود اٞنتوقّفة عليها صحة ذلك العقد وباٛنملة: أّف صحة العقد اٞنتوسط ت
 اجملاز أعين لوازمو وملزوماتو.

من أنو إذا أجاز العقد الواقع  «ٔ»  أّف ما أفاده الشهيد األّوؿ )قّدس سرّه( ُب الدروس أحدمها: ٍب إنو ظهر من ذلك أمراف،
على اٞنبيع صّح وما بعده وإذا أجاز العقد الواقع على الثمن صح وما قبلو ليس على إطبلقو بصحيح، ٞنا عرفت من أّف 
االجازة سواء وقعت على اٞنبيع أو الثمن تستلـز صحة ما تتوّقف عليو صحة اجملاز كما تستلـز صحة العقود اٞنرتتّبة على 

ُب بيع الدرىم ُنمار فمع أنو وقع على الثمن استلـز صحة بيع الدرىم برغيف صحتو كما تستلـز صحة العقود  صحتو كما
 اٞنتقّدمة عليو.

 ذكر ُب اٞنقاـ أّف العقود إذا «ٕ» أّف شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( ثانيهما:

______________________________ 
 .ٖٜٔ: ٖ( الدروس ٔ)

 .ٓٚٗ: ٖ( اٞنكاسب ٕ)
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وقعت من أشخاص متعّددة كاف إجازة الوسط منها فسخًا ٞنا قبلو وإجازة ٞنا بعده وإف وقعت من شخص واحد انعكس 
 األمر.

وىذا من غرائب كبلـ الشيخ )قّدس سرّه( إذ ال يفرؽ ُب صحة العقود اٞنتأّخرة أو بطبلهنا كوف العقود صادرة من أشخاص 
شخص واحد، فإذا فرضنا أّف أحداً باع العبد بفرس وآخر باع الفرس بدرىم وشخصًا ثالثًا باع الدرىم برغيف متعّددة أو من 

وشخصاً رابعاً باع الرغيف بالعسل ومالك الدرىم اشرتى بو ٘ناراً فاٜنكم ُب ذلك كما عرفت ىو صّحة العقود اٞنتقّدمة على 
أي ببيع الدرىم برغيف( مع أّف العقود وقعت من أشخاص متعّددة، كما أّف بيع الدرىم برغيف فيما إذا تعّلقت االجازة بو )



اٜناؿ كذلك فيما إذا وقعت من شخص واحد، فاٞنناط إّّنا ىو باٞنلزومات واللواـز فإذا أجاز اٞنتوّسط صّحت ملزوماتو ولوازمو 
 مطلقاً كانت العقود صادرة من شخص واحد أو من أشخاص متعّددة.

ااًل ُب صحة العقود اٞنتأّخرة باالجازة وملّخصو: أّف اٞنشرتي األصيل أو البائع فيما إذا كاف اٞنشرتي فضوليًا إذا  ٍّب إّف ىنا إشك
كاف جاىبًل باٜناؿ ودل يلتفت إذل أّف البائع غصب اٞناؿ وأنو ليس راجعًا إليو فبل إشكاؿ. وأّما إذا كاف عاٞنًا بأّف البائع 

ذلك سّلم الثمن إليو وسّلط الغاصب على مالو فهو بذلك يذىب باحرتاـ مالو ويرفع  غاصب وأنو غًن مستحق للماؿ ومع
اليد عنو وديّلكو للغاصب ال ١نالة، فهو ينتقل إذل الغاصب وال ينتقل إذل اٞنالك باالجازة، فإذا وقع عليو عقد فقد وقع على 

 .ماؿ الغاصب ال على ماؿ اٞنالك فكيف تصّح العقود اٞنتأّخرة باالجازة

 «ٕ»  وأوضحو قطب الدين «ٔ» وىذا اإلشكاؿ قد أشار إليو العبّلمة ُب القواعد

______________________________ 
 .ٕٗٔ: ٔ( القواعد ٔ)
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وىذا تارة جيري ُب العقود اٞنتأخرة فقط واخرى يأٌب ُب العقد األوؿ أيضاً، وذلك ألّف التسليط  «ٔ» والشهيد )قّدس سّرىم(
إف قلنا بأنو يوجب التمليك مطلقًا ُنيث ال ديكنو الرجوع ُب اٞناؿ ولو مع بقائو ُب يد الغاصب وعدـ تلفو فحينئذ يأٌب 

غاصب ُنسب الفرض فبل ينتقل إذل اٞنالك باالجازة، وإذا دل اإلشكاؿ ُب العقد األوؿ من حيث إّف الثمن قد انتقل إذل ال
يصح العقد األّوؿ فكيف تصّح العقود اٞنتأخرة عنو، وأّما إذا خّصصنا اإلشكاؿ بصورة التلف وقلنا إّف اٞناؿ إذا كاف باقيًا فلو 

فبل يأٌب اإلشكاؿ ُب العقد األوؿ أف يرجع فيو إذل الغاصب ويأخذه منو، وأّما إذا تلف فبل ديكنو اٞنطالبة ألجل التسليط 
حينئذ لبقاء اٞناؿ عند الغاصب وإّّنا يأٌب اإلشكاؿ فيما إذا باعو أو اشرتى بو شيئًا فهو ُب حكم التلف وديلك الغاصب 

 عوضو، ومعو ال موضوع لبلجازة ألّف العقد الثاشل وقع على ملك الغاصب.

 واٛنواب عن ىذا اإلشكاؿ بوجوه:

اٞنبىن وأّف التسليط فيما إذا كاف مع العوض فهو ال يوجب التمليك كما ذكرناه ُب قاعدة ما يضمن إنكار أصل  األوؿ:
بصحيحو يضمن بفاسده، بل مقتضى قاعدة على اليد ما أخذت ىو الضماف وعدـ انتقاؿ اٞناؿ إذل الغاصب بالتسليم من 

س من أحدىا، والوجو ُب أّف التسليط مع العوض ُب اٞنقاـ جهة أّف اٞنمّلكات ُب الشريعة اٞنقّدسة معدودة ١نصورة والتسليم لي



وأّف التسليم غًن ٠ّناشل ُب صورة علم اٞنشرتي باٜناؿ ىو أّف اٞنشرتي إّّنا دفع الثمن إليو من أجل أنو عوض عن اٞنبيع ُب 
ليط مع العوض ال يوجب اٞنعاملة ألصل دعوى البائع أنو مالك للماؿ فهو تسليم للماؿ عوضًا ال ىبة، وقد عرفت أّف التس

 التمليك فلم يرد ٔنصيص على الضماف ُب اٞنقاـ.

  أّف ىذا اإلشكاؿ لو سّلم فإّّنا يأٌب على القوؿ بالنقل، وأّما على مبىن الثاشل:

______________________________ 
 .ٕٜٔ: ٗ( حكاه عنو السّيد العاملي ُب مفتاح الكرامة ٔ)
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الذي ذىب إليو اٞنشهور فبل وجو ٟنذا اإلشكاؿ، ألّف االجازة تكشف عن انتقاؿ اٞناؿ إذل اٞنالك حٌن البيع فيكوف  الكشف
تسليط اٞنشرتي الغاصب على اٞناؿ بعد اٞنعاملة تسليطًا للغاصب على ملك الغًن وال يعقل أف يكوف تسليط الغاصب على 

 من ذلك على النقل فإّف االجازة ال موضوع ٟنا لكوهنا متأّخرة عن التسليط. ماؿ الغًن موجباً للتمليك أبداً، نعم ال مانع

أّف اإلشكاؿ كما ال جيري على القوؿ بالكشف كذلك ديكن دفع ذلك على القوؿ بالنقل أيضاً، والوجو ُب ذلك أّف  الثالث:
التسليط إذا كاف على ٥نو االطبلؽ فلما ذكروه من اإلشكاؿ ٠ناؿ، وأّما إذا كاف على ٥نو التقييد فبل موجب لئلشكاؿ أبداً 

وؿ، حيث إّف اٞنشرتي إّّنا سّلمو إليو عوضًا عن اٞناؿ فيما إذا كانت اٞنعاملة والتسليط ُب اٞنقاـ من قبيل الثاشل دوف األ
صحيحة وسّلطو عليو فيما إذا كانت فاسدة فإذا أجازىا اٞنالك بعد ذلك وصّحت اٞنعاملة هبا فبل وجو النتقاؿ اٞناؿ إذل 

 الغاصب.

تسليطو البائع على اٞناؿ تسليطًا على ٥نو االطبلؽ، بل  وباٛنملة: أّف اٞنشرتي ال يعلم ببطبلف اٞنعاملة على أّي حاؿ ليكوف
حيتمل صّحتها باجازة اٞنالك بعد ذلك، فيكوف التسليط مراعى باجازة اٞنالك وعدمها، فإذا أجازىا فقد صّحت اٞنعاملة وال 

 تسليط للغاصب بوجو، نعم إذا فسدت اٞنعاملة برّد اٞنالك يكوف ذلك تسليطاً للغاصب على اٞناؿ.

 تحّصل: أّف ىذا اإلشكاؿ ٣نّا ال وجو لو على كبل القولٌن.فاٞن

ُب مقاـ اٛنواب من أف بيع الفضورل يوجب حّقًا للمالك ُب اٞنعاملة ُنيث ديكنو االجازة  «ٔ»  وأّما ما ذكره فخر احملّققٌن
  الوجو فيما أفاده، ألّف مسألة أفّ  والرّد فيؤخذ ُنّق اٞنالك ُب اٞنسألة، ألّف الغاصب يؤخذ بأشّق األحواؿ وأخّسها، فلم نفهم

______________________________ 
 .ٛٔٗ -ٚٔٗ: ٔ( إيضاح الفوائد ٔ)
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الغاصب يؤخذ بأشّق األحواؿ ليست رواية وال آية فلماذا يؤخذ بأشّقها، بل البّد من أف يؤخذ ّنا جعلو الشارع ُب حّقو من 
العقد الفضورل ال يوجب حّقًا للمالك ُب اٞنعاملة ليكوف حّقو أوذل من الغاصب مثبًل، ألّف االجازة   األحكاـ. مضافًا إذل أفّ 

كما عرفت من األحكاـ دوف اٜنقوؽ فلذا قلنا إّف االجازة ال توّرث، ومعىن االجازة أّف اٞنالك لو أف يبيع كما أّف لو أف ال 
 يكوف أسبق من حّق الغاصب بوجو.يبيع نظًن البيع االبتدائي، وال حّق ُب البٌن ل

 الكبلـ ُب أحكاـ الردّ 

 والكبلـ ُب ذلك يقع ُب جهات:

 ُب أّف الرّد ىل يتحّقق بالفعل كما يتحّقق بالقوؿ واللفظ أـ ال؟ اٛنهة االوذل:

للنقل باالجازة وحينئذ يقاؿ وىذا البحث إّّنا يثمر فيما إذا بنينا على أّف الرّد قبل االجازة يرفع العقد السابق ودينع عن قابليتو 
إّف الرّد الفعلي ال يوجب ذلك وال يكوف مصداقاً للرّد فيصّح العقد السابق باالجازة بعد الرّد الفعلي، وأّما إذا بنينا على صحة 

تحّقق تؤثّر االجازة االجازة بعد الرّد أيضًا كما ذكرناه سابقًا فبل يبقى ٟنذا البحث أثر أبداً، إذ سواء ٓنّقق الرّد بالفعل أـ دل ي
 بعده على اٞنفروض فبل يبقى لذلك أثر.

 ٍبّ لو قلنا بأف سبق الرّد دينع عن تأثًن االجازة بعده فهل يكوف الفعل أو القوؿ موجباً لتحّقق الرّد أـ ال؟

يو أحكامو، وأّما الفعل فبل ال إشكاؿ ُب أّف الرّد يتحّقق بلفظ رددت وغًنه ٣نّا يفيد ىذا اٞنعىن ويصًن مصداقاً للرّد ويرتّتب عل
  إشكاؿ فيو أيضاً ُنسب الكربى، وأنو إذا صار مصداقاً للرّد يرتّتب عليو أحكاـ الرّد، لعدـ دليل على أفّ 
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 رّد أو ال؟األحكاـ اٞنقّررة للرّد البّد وأف ترتّتب على الرّد القورل، وإّّنا الكبلـ ُب أّف األفعاؿ ىل تكوف مصداقاً لل

أّف األفعاؿ ال يتحّقق هبا الرّد بوجو وإّّنا ىي مفوِّتة حملّل االجازة ومعدمة ٞنوضوعها   «ٔ» ذكر شيخنا االستاذ )قّدس سرّه(
كالبيع والتزويج واٟنبة والعتق، وىذا ال يقاس بالفسخ ُب اٞنعامبلت اٛنائزة ألّف إرجاع اٞنالكية السابقة أمر يتحّقق باألفعاؿ 

ّبث باٞنلكية كوطء اٛنارية والبيع والنكاح، وأّما رّد انتساب العقد إليو فبل يتحّقق بتصّرؼ اٞنالك ألنو ّنقتضى طبعو وبالتش
األصلي فليس لو كاشفية نوعية عن الرّد، نعم لو وجدنا فعبًل يتحّقق بو الرّد ُب مورد فبل مانع من أف يرتّتب عليو أحكاـ الرّد 

 عبًل يكوف مصداقاً للرّد كما عرفت، ىذا.أبداً، إاّلأنّا ال ٤ند ف



وال خيفى أّف االشارة والكتابة من األفعاؿ ومع ذلك ال إشكاؿ ُب صدؽ عنواف الرّد عليهما، فإذا سألناه عن أّنك تقبل 
 اٞنعاملة الكذائية فحّرؾ رأسو ورفعو فمعناه أنو يرّدىا ويصدؽ عليو الرّد ببل كبلـ فيرتّتب عليو أحكامو.

ىل تكوف تصّرفات اٞنالك الناقلة أو اٞنخرجة عن اٞنلك كالبيع والعتق بعد العقد وقبل االجازة، موجبة اللغاء  لثانية:اٛنهة ا
 االجازة اٞنتأّخرة أو ال؟

أّف االجازة على الكشف اٜنقيقي تكشف عن سبق اٞنلكية على التصرفات الواقعة  «ٕ» ذكر شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
على اٞناؿ، وتكوف تلك األفعاؿ الصادرة من اٞنالك صادرة عن غًن اٞنالك اٜنقيقي فيحكم بالبطبلف أو بوقوفها على االجازة 

ثة: اٜنكم بصحة االجازة وإلغاء األفعاؿ من اٞنشرتي، وأّما بناًء على القوؿ بالنقل أو الكشف اٜنكمي فهناؾ وجوه ثبل
  الصادرة عن اٞنالك بعد العقد وقبل

______________________________ 
 .ٕ٘ٔ: ٕ( منية الطالب ٔ)
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على أّف األفعاؿ واقعة على غًن  االجازة، واٜنكم بصحة تلك األفعاؿ وإلغاء االجازة اٞنتأخرة، واٜنكم بصحة االجازة والبناء
وجهها ّنعىن أهّنا تتوّقف على االجازة من اٞنشرتي، وذىب ىو )قّدس سرّه( إذل الوجو الثاشل والتـز بصحة األفعاؿ ولغوية 

 االجازة، ىذا.

لى القوؿ بالكشف وال خيفى أّف الصحيح ىو االلتزاـ بصحة األفعاؿ الصادرة من اٞنالك وعدـ تأثًن االجازة اٞنتأّخرة حّّت ع
فضبًل عن القوؿ بالنقل، والوجو ُب ذلك أّف تلك األفعاؿ قد صدرت من أىلها ووقعت ُب ١نّلها، فبل وجو للحكم ببطبلهنا 

 على ٗنيع اٞنسالك ُب االجازة.

كم أّما على النقل والكشف اٜنكمي، فلوضوح أّف اٞناؿ ملكو قبل االجازة حقيقة فقد تصّرؼ ُب ملك نفسو فلماذا ٥ن
 ببطبلهنا.

وأّما على الكشف اٜنقيقي، فؤلّف االجازة إّّنا تكشف عن اٞنلكية حاؿ العقد للمشرتي فيما إذا صدرت ٣نّن لو االجازة وىو 
اٞنالك حاؿ االجازة، ألّف إجازة غًن اٞنالك ال يعقل أف تكوف كاشفة عن اٞنلكية اٞنتقّدمة، إذ ال أثر الجازة اٛنار أو الصديق 

البّد ُب االجازة الكاشفة من أف تصدر عن اٞنالك لوال االجازة، وىذا مفقود ُب مفروض الكبلـ، ألّف اٞنفروض  و٥نومها، بل



أنو باع ملكو أو وىبو أو أعتقو قبل االجازة فهو غًن مالك للماؿ لوال االجازة أيضاً، وقد عرفت أّف االجازة إّّنا تكشف عن 
الجازة، والوجو ُب ذلك: أّف االجازة إّّنا اعتربت من أجل استناد العقد إذل اٞنالك اٞنلكية فيما إذا صدرت عن اٞنالك لوال ا

حّّت تشملو العمومات، ألهّنا خطابات للمبّلؾ كما تقّدـ واٞنالك دل يبع قبل االجازة حّّت تشملو العمومات، وإّّنا يصدؽ 
إّّنا تسند العقد إليو فيما إذا دل يسبقو استناد آخر إليو، عليو ذلك باالجازة، فاالجازة من جهة استناد العقد إذل اٞنالك، وىي 

 ومع بيعو أو ىبتو قبل االجازة واستناد ذلك إذل اٞنالك سابقاً كيف يستند العقد السابق إليو باالجازة
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ة ىذه األفعاؿ والتصرّفات الواقعة فهل يعقل بيع ماؿ مرّتٌن، فإذا دل تصح االجازة بعد ىذه األفعاؿ فلماذا ال ٥نكم بصح
قبلها. وتوىم أّف االجازة توجب فساد التصرفات السابقة، باطل ألّف صحة االجازة متوقّفة على فساد تلك التصرفات فلو 

 توّقف فسادىا على صحة االجازة لكاف دوراً ظاىراً.

االجازة فتقع االجازة لغواً، وىذا ال من جهة أّف فتحّصل: أّف اٜنكم على ٗنيع اٞنسالك ىو صحة التصّرفات السابقة على 
االجازة تتعّلق بالعٌن والبّد أف تكوف العٌن باقية حاؿ االجازة، بل من جهة أّف االجازة ال يبقى ٟنا ٠ناؿ بعد صحة التصرفات 

اقعة من اٞنالك على اٞناؿ الصادرة من اٞنالك وإف كانت االجازة كالفسخ واالمضاء متعّلقة بالعقد. ىذا كّلو ُب التصرفات الو 
اٞنوجبة لتلف العٌن إّما حقيقة كاألكل و٥نوه وإّما حكمًا كالبيع واٟنبة والعتق و٥نوىا، وقد عرفت أهّنا ال تبقي ٠نااًل لبلجازة 

تمع فيها اٞنتأّخرة لصدورىا من أىلها ووقوعها ُب ١نّلها فبل ١نالة تقع االجازة لغواً. وباٛنملة يعترب ُب صّحة االجازة أف جي
 أمراف: البيع واٞنلك وىذاف غًن ٠نتمعٌن ُب األمثلة ألّف اٞنفروض أنو ال بيع حٌن اٞنلك وال ملك حٌن البيع.

ليس بو بأس إّّنا يشرتيو منو »... ومن ىنا يظهر صحة التمّسك ّنا ورد من النهي عن بيع ما ال ديلك كقولو )عليو السبلـ(: 
د منو البطبلف إذا دل يكن البيع والشراء ُب ملك، ببل فرؽ بٌن أف ال يكوف مالكًا حٌن البيع فإّف اٞنستفا «ٔ» «بعد ما ديلكو

ٍب ديلك فيجيز أو يكوف مالكًا حٌن العقد ودل يكن مالكًا حٌن االجازة، ففي كلتا الصورتٌن ال يكوف بيعو اٞنستند إليو ُب 
 ملكو.

  ستولد األمة بعد البيع وقبلوالظاىر أّف االستيبلد أيضاً من ىذا القبيل، فإذا ا

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

 ٙٙ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج



ـّ ولد وقد عرفت أّف زماف االجازة ىو زماف البيع  االجازة فتقع االجازة لغواً، ألّف من شرائط اٞنعاملة أف ال يكوف اٞنبيع ا
وهبا تستند إليو اٞنعاملة وتشملو العمومات ألهّنا خطابات للمبّلؾ وقد فرضنا األمة مستولدة حٌن البيع فتقع االجازة للمالك 

ـّ الولد ال إسناد البيع اٞننشأ سابقاً.  لغواً. إاّلأف يقاؿ إّف اٞنمنوع ىو إنشاء البيع على ا

زّوجها اٞنالك بنفسو من شخص آخر فإّف التزويج الصادر  ومن ىذه التصرفات ما لو زّوج الفضورل أمة اٞنالك من شخص ٍبّ 
من اٞنالك عقد صدر من أىلو ووقع ُب ١نّلو، وبو تصًن األمة مزّوجة، ومعو ال يبقى ٠ناؿ لبلجازة اٞنتأّخرة بوجو ألّف اٞنزّوجة ال 

 نفس العٌن. تزّوج، واالجازة ىي التزويج ُب اٜنقيقة كما عرفت، ىذا كّلو ُب التصّرفات الواقعة على

وأّما التصرفات الواقعة على منافعها كما إذا آجرىا اٞنالك بعد ما وقع عليها البيع فضولة فهل يلحق ذلك بالتصرفات الواقعة 
 على العٌن ويوجب إلغاء االجازة أو ال؟

ملكية اٞننافع تابعة ٞنلكية إذل أّف االجارة كاالستيبلد ال تُبقي ٠نااًل لبلجازة اٞنتأّخرة، ألّف  «ٔ»  ذىب شيخنا األنصاري
األعياف واٞنفروض أّف الفضورل باع العٌن من اٞنشرتي واٞنالك مّلك منافعها للمستأجر، فهما متنافياف ألّف ملكية العٌن تستتبع 

 ملكية اٞننافع وّنا أّف عقد االجارة صدر من أىلو ووقع ُب ١نّلو فلذا ال يبقى لبلجازة اٞنتأخرة ٠ناؿ، ىذا.

أنو ال تناُب بٌن البيع واالجارة الختبلؼ متعّلقهما، فيقع كل واحد من االجارة واالجازة )أي البيع( صحيحاً، غاية والصحيح 
 األمر أّف اٞنالك بعد ما آجره إذا

______________________________ 
 .ٚٚٗ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)
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 سلوب اٞننافع إذل مّدة االجارة، وال تناُب بٌن بيع العٌن مسلوبة اٞننافع وبٌن إجارهتا.أجاز البيع الواقع عليو فبل ١نالة يبيعو م

نعم للمشرتي أف يفسخ اٞنعاملة بدعوى أشّل إّّنا اشرتيت اٞناؿ ٞننافعو وقد ظهر مسلوب اٞننافع فلو اٝنيار ُب الفسخ واالمضاء، 
ٜنقيقي فاالجارة واالجازة صحيحتاف غاية األمر أّف اٞنالك قد فّوت ىذا كّلو بناًء على النقل. وأّما على الكشف اٜنكمي أو ا

 اٞننافع على اٞنشرتي فيضمنها باجرة اٞنثل نظًن ما إذا أتلفها بسكناىا ولعّلو ظاىر.

 فتحّصل: أنو ال تناُب بٌن البيع واالجارة، نعم لو كاف الصادر من الفضورل إجارة أيضًا فتكوف منافية لبلجارة الصادرة عن
 اٞنالك.



ومن ذلك يظهر أنو ال تناُب بٌن البيع والتزويج أيضاً، مثبًل إذا باع الفضورل أمة اٞنالك من شخص ٍب زّوجها اٞنالك من 
شخص آخر ٍب أجاز البيع الواقع على األمة، فإّف كبًل من التزويج واالجازة صحيحاف وتنتقل األمة إذل اٞنشرتي مزّوجة، نعم 

من أجل أنو إّنا اشرتاىا الستيفاء منافعها ال جملّرد عتقها، واٞنزّوجة غًن قابلة لبلستيفاء شرعاً فلو اٝنيار للمشرتي فسخ اٞنعاملة 
 ُب الفسخ واالمضاء.

وأّما الرىن الصادر من اٞنالك بعد ما عقد عليو الفضورل كما إذا باعو الفضورل من اٞنشرتي ٍّب رىنو اٞنالك عند اٞنرهتن ألجل 
ين فهل يناُب ذلك البيع فبل يُبقي ٠نااًل لبلجازة اٞنتأخرة ألهّنا بيع للرىن، أو أنو ال تناُب بينهما وكل واحد من الوثيقة ُب الدَ 

 الرىن والبيع صحيحاف؟

الظاىر أّف ذلك يبتين على مسألة جواز بيع الرىن وعدمو، فإف اعتمدنا على النبوي الضعيف غًن اٞننجرب بعمل األصحاب 
  از التصّرؼ ُبظاىراً ُب عدـ جو 

 ٛٙ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

فبل ينبغي اإلشكاؿ ُب أّف االجازة  «ٔ» «أّف الراىن واٞنرهتن ٣ننوعاف عن التصرؼ»الرىن من قولو )صّلى اللَّو عليو وآلو( 
 رة.والبيع تصّرؼ من الراىن ُب الرىن فيفسد ّنقتضى الرواية النبوية، فيكوف الرىن موجباً اللغاء االجازة اٞنتأخ

وأّما إذا بنينا على جواز بيع الرىن وطرحنا الرواية لضعفها فبل مانع من االلتزاـ بصحة كل واحد من الرىن والبيع، إذ ال 
يشرتط ُب الرىن أف يكوف من ماؿ الراىن واٞنديوف ويصح أف يكوف ملكًا آلخر وقد وضعو عند اٞنرهتن للتوثيق فينقل العٌن 

غاية األمر يتخًّن اٞنشرتي بٌن الفسخ واالمضاء الحتماؿ عجز اٞنديوف عن أداء َدينو وبيع  إذل اٞنشرتي بوصف كوهنا رىناً 
 اٞنرىونة الستيفاء َدين اٞنرهتن.

 إف شاء اللَّو تعاذل، ىذا. «ٕ»  والصحيح ىو الوجو األخًن، أعين صحة بيع الرىن كما عرفت وسيأٌب تفصيلو ُب ١نّلو

الِت ذكرنا أهّنا تناُب االجازة وتوجب لغويتها ال توجب رّد العقد السابق أبداً، وال يرتّتب عليها ٍّب ال خيفى أّف ىذه األفعاؿ 
أحكاـ الرّد، فإّف الرّد يوجب سقوط العقد السابق عن قابلية ٜنوؽ االجازة، وىذا ِنبلؼ ىذه األفعاؿ فإهنا تناُب االجازة 

ف رّدًا وتوجب سقوط العقد عن قابلية االجازة، فهذه األفعاؿ تسقط وتوجب خروج اٞنالك عن قابلية االجازة ال أهّنا تكو 
الفاعل عن القابلية وىو اٞنالك، إذ هبا خيرج عن كونو مالكاً، ال أهّنا تسقط القابل عن القابلية وىو العقد، وكم فرؽ بٌن 

 األمرين.

 و المن أن «ٖ» وتظهر الثمرة فيما إذا قلنا ّنقالة شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(



______________________________ 
 .ٙح  ٚٔ/ كتاب الرىن ب ٕٙٗ: ٖٔ( اٞنستدرؾ ٔ)

 .ٖٚٓ( ُب الصفحة ٕ)

 .ٖٗٗ: ٖ( اٞنكاسب ٖ)

 ٜٙ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

لكو، يعترب ُب اجمليز أف يكوف مالكاً حاؿ العقد، فإّف اٞنشرتي من اٞنالك حينئذ لو أف جييز العقد الواقع على اٞناؿ ُب ملك ما
فإّف العقد دل يسقط عن القابلية على الفرض فإذا أجازه اٞنشرتي فينتقل الثمن إليو واٞنثمن إذل اٞنشرتي من الفضورل، نعم ليس 
للمالك االجازة ٝنروجو عن اٞنالكية هبذه األفعاؿ، وأّما اٞنشرتي فبل كما عرفت لعدـ اشرتاط اٞنالكية حاؿ العقد ُب اجمليز، 

 البيع والعتق و٥نومها وقد عرفت حاؿ الرىن واالجارة وأهّنما ال تنافياف االجازة بوجو.ىذا كّلو ُب مثل 

وقد ظهر من ٗنيع ذلك أنو ال يفرؽ فيما ذكرناه بٌن التفات اٞنالك إذل وقوع العقد الفضورل على اٞناؿ وعدـ التفاتو ألهّنا 
 ليست رّداً على كل حاؿ وال يسقط العقد عن القابلية كما مّر.

قي الكبلـ ُب مثل البيع الفاسد وعرضو للبيع وىل مها أيضًا ينافياف االجازة اٞنتأخرة أو ال باالضافة إذل اٞنالك، وأّما بالنسبة ب
إذل اٞنشرتي من اٞنالك فقد عرفت أّف البيع الصحيح ال يوجب سقوط العقد عن القابلية باالضافة إذل اٞنشرتي فكيف بالعقد 

 الفاسد و٥نوه؟

بٌن ما إذا التفت اٞنالك إذل العقد الفضورل وما إذا دل يلتفت إليو، وأفاد أّف العقد  «ٔ» نا األنصاري )قّدس سرّه(فّصل شيخ
الفاسد أو التعريض للبيع ُب الصورة االوذل يكوف مصداقًا للرّد، ألّف معنامها أشّل غًن راٍض ّنا أصدره الفضورل فيشملو عمـو 

ذا ِنبلؼ الصورة الثانية ألنو جاىل بالعقد الصادر من الفضورل فبل تكوف تلك األفعاؿ رّدًا لو أّف االجازة بعد الرّد لغو، وى
 وال يرتّتب عليو أحكامو.

 وقد استدّؿ على ما أفاده ُب الصورة االوذل: باطبلقات األخبار ٍبّ ناقش ُب داللتها.

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٜٚٗ: ٖاٞنكاسب 



 ٓٚ، ص: ٕ ج مكاسب البيع،

 ُب نكاح العبد واألمة بغًن إذف موالمها، أو ما ورد «ٔ» واٞنناقشة ُب ١نّلها لغرابة االستدالؿ بالروايات ُب اٞنقاـ، فإف ما ورد
ُب من زّوجتو اّمو وىو غائب من أنو إف شاء فعل وإف شاء ترؾ، إّّنا ىو ُب مقاـ ْنويز الرّد للسّيد أو االبن، وأّما أّف  «ٕ»

 يتحّقق ّناذا فبل نظر فيها إليو أبداً. الردّ 

وقد استدّؿ أيضاً: بأّف اٞنانع من صحة االجازة بعد الرّد القورل موجود ُب الرّد الفعلي أيضاً وىو خروج اجمليز بعد الرّد عن كونو 
 ّننزلة أحد طرُب العقد.

 ض للبيع رّداً أّوؿ الكبلـ.ويندفع بأّف ذلك مصادرة منو )قّدس سرّه( ألّف كوف العقد الفاسد أوالتعري

واستدّؿ ثالثاً: بفحوى االٗناع اٞنّدعى على أّف الفسخ ُب العقود اٝنيارية حيصل بالفعل كالوطء والبيع والعتق، والوجو ُب 
 األولوية والفحوى أّف الفسخ رفع للملكية الثابتة بأسباهبا، والرّد دفع عن حصوؿ اٞنلكية بالعقد الفضورل، والرفع أشكل من

 الدفع، فإذا ثبت أّف الفعل يوجب الرفع مثبًل فهو يوجب الدفع بطريق أوذل، ىذا.

وال خيفى أنو ال أولوية ُب اٞنقاـ، وذلك ألّف البيع والعتق إّّنا يقتضياف الفسخ ُب العقد اٝنياري من أجل أّف قصدمها حقيقة ال 
ة بٌن اٞنالٌن وىي ال تتحّقق إاّلِنروج اٞنثمن عن ملك من دخل يتحّقق من غًن مالك اٞناؿ والعبد فإّف البيع عبارة عن اٞنبادل

ملكًا لو، فالبيع والعتق يداّلف بالداللة  -بالفتح -ُب ملكو الثمن، كما أّف العتق فّك ملكيتو وىذا ال يتحّقق إاّلبكوف اٞنعتق
 ء من البيع والعتق حقيقة، وىذا د شيااللتزامية على أنو رجع إذل ملكو وفسخ العقد اٛنائز، إذ لواله ٞنا يتحّقق منو قص

______________________________ 
 .ٕٗ/ أبواب نكاح العبيد واالماء ب ٗٔٔ: ٕٔ( الوسائل ٔ)

 .ٖح  ٚ/ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب ٕٓٛ: ٕٓ( الوسائل ٕ)
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اٞنلك فيو للمشرتي دوف اٞنالك، فتصّرفاتو ُب ملكو ال حيتاج إذل إرجاع ِنبلؼ الرّد فإّف اٞنلك ملكو حينئذ وليس كالفسخ فإّف 
 اٞنلكية السابقة ألنو ملكو فبل يكوف فيها داللة على رّد العقد الفضورل، فبل ديكن قياس الرّد بالفسخ.

لعتق حقيقة عليو بل يتحّقق وأّما الوطء، فبل داللة فيو على الفسخ أبداً، إذ ال يتوّقف الوطء على اٞنلك كتوّقف قصد البيع وا
بدوف اٞنلك أيضًا المكاف الزنا ُب العادل، فلعّلو دل يقصد الفسخ بل أراد الزنا، و٘نل فعل اٞنسلم على الصحة إّّنا يوجب عدـ 



جعية اٜنكم بزناه، وأّما أنو يوجب ٘نلو على الفسخ فبل، ألنو ال يثبت الصحة الواقعية كما ال خيفى. نعم الوطء ُب العّدة الر 
 ء، ألنو نظًن قصد الزنا بزوجتو. بنفسو رجوع وإف قصد بو الزنا ألهّنا زوجتو حقيقة وقصده ذلك ليس بشي

فاٞنتحّصل: أّف البيع الفاسد أو التعريض للبيع ال يكوف رّدًا كيف والبيع الصحيح ال يكفي ُب الرّد، كما أهّنما ال يوجباف 
اٞننافاة بينهما وبٌن االجازة، وىذا ِنبلؼ البيع الصحيح، ألّف الصحيح منو مؤثّر ُب سقوط اٞنالك عن قابلية االجازة لعدـ 

 االنتقاؿ فتقع االجازة لغواً، ىذا كّلو ُب العقود البلزمة.

 ء ٍّب باعو بنفسو ببيع فاسد أو عّرضو للبيع بقي الكبلـ ُب مثل الوصية والوكالة وأنو إذا أوصى لزيد ّنالو أو وّكلو ُب بيع شي
 فهل مها يوجباف بطبلف الوصية والوكالة أو ال؟

قد عرفت ٣نّا ذكرناه ُب الفسخ بالبيع والعتق أّف البيع و٥نوه من األفعاؿ ال يوجب الفسخ والرّد ُب أمثاؿ اٞنقاـ ٣نّا ال يتوّقف 
فإف كاف البيع الواقع  قصد البيع فيو حقيقة على إرجاع اٞنلكية السابقة لعدـ خروجو عن ملكو حّّت يتوّقف على إرجاعها،

على اٞناؿ صحيحًا فهو مناٍؼ للوصية والوكالة وُمعدـ ٞنوضوعهما ال أنو فسخ، وأّما إذا كاف فاسدًا أو تعريضًا للبيع فهو ال 
 يدّؿ على الفسخ كما عرفت وال ينافيهما لعدـ كونو مؤثّراً، فتكوف الوصية والوكالة صحيحتٌن وباقيتٌن على حاٟنما

 ٕٚ، ص: ٕ ، جمكاسب البيع

 ولعّلو ظاىر.

 الكبلـ ُب أحكاـ قبض اٞناؿ ودفعو بعد االجازة والردّ 

ال إشكاؿ ُب أنو إذا أجاز اٞنالك البيع الفضورل الواقع على مالو فللمشرتي مطالبة اٞناؿ من اٞنالك كما أنو يطالبو من البائع 
 إذا كاف اٞناؿ بيده.

ء وأّما إذا كاف عند البائع أو اٞنشرتي فلو مطالبتو ٣نّن  ال يرجع إذل الغًن وال يطالبو بشيوأّما إذا رّده، فإف كاف اٞناؿ عنده فهو و 
 ُب يده.

وأّما إذا كاف اٞناؿ تالفًا فقد تقّدـ ُب أحكاـ األيادي اٞنتعاقبة وُب أحكاـ البيع الفاسد أّف من تلف عنده اٞناؿ يضمنو بقيمتو 
ذلك الوقت مضموف عليو وجيب عليو دفع عينو إذا كانت موجودة، وأّما إذا كانت يـو الدفع على القاعدة، ألّف اٞناؿ إذل 

 .«ٔ» تالفة فيلزمو دفع قيمتو ُب ذلك الوقت، وقد تقّدـ تفصيل ذلك سابقاً 



نعم، ذكرنا أّف ظاىر صحيحة أيب واّلد أّف اٞناؿ مضموف على الغاصب بقيمتو يـو الغصب وىو يـو القبض ُب اٞنقاـ، وأّما إف 
لنا فيو بأعلى القيم وفرضنا أّف قيمة اٞناؿ عند البائع كانت ٙنسة دنانًن فرتّقت عند اٞنشرتي وبلغت إذل عشرة دنانًن فللمالك ق

أف يطالب اٞنشرتي بأعلى القيم ألّف اٞناؿ تلف عنده وقيمتو عشرة دنانًن وأّما إذا عكسنا األمر وفرضنا أّف قيمة اٞناؿ كانت 
ًن ٍّب تنزّلت قيمتو حّّت انتهت إذل ٙنسة دنانًن ٍّب سّلمو إذل اٞنشرتي ففي ىذه الصورة ال جيوز للمالك عند البائع عشرة دنان

مطالبة الفوائد من اٞنشرتي ألنو إّنا كاف ضامناً للماؿ واٞنفروض أّف قيمتو عنده كانت ٙنسة دنانًن، نعم ال مانع من أف يرجع 
 ىي ٙنسة دنانًن أيضاً، ىذا كّلو ُب نفس اٞناؿ.إذل البائع بالزيادة فيأخذ منو الزيادة و 

______________________________ 
 .ٖٕٚ( راجع اجملّلد األّوؿ من ىذا الكتاب الصفحة ٔ)

 ٖٚ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

قد أخذ  وأّما منافعو فهي أيضًا مضمونة على من استوذل على اٞناؿ لتبعية اٞننافع ُب الضماف لنفس العٌن، فهو بأخذه العٌن
منافعها اٞنتدّرجة ُب الوجود بعد ذلك فيكوف ضامنًا للعٌن ومنافعها، فإف تلفت عند البائع رجع اٞنالك إليو ببدٟنا وقيمة 
منافعها، وإف تلفت عند اٞنشرتي فلو أف يرجع إذل كل منهما ببدٟنا وقيمة منافعها اٞنستوفاة ببل إشكاؿ وغًن اٞنستوفاة على  

 كبلـ.

اٞنوجودة ُب العٌن، فإف كانت العٌن ُب يد البائع مّتصفة بصفة كاٝنياطة أو الكتابة أو الطبخ أو السمن فزالت وأّما الصفات 
عند اٞنشرتي، فبل ينبغي اإلشكاؿ ُب أّف اٞنالك يرجع إليو بثمن العٌن والصفة، ألنو بأخذه العٌن قد ضمنها بأوصافها 

أوصافها، أو أّف العٌن باقية إاّلأّف أوصافها زالت عند اٞنشرتي فيضمنها ال ومنافعها، واٞنفروض أهّنا تلفت وقد ذىبت معها 
 ١نالة، كما أّف لو أف يرجع إذل الغاصب األوؿ بثمنها وقيمة أوصافها الفائتة عند اٞنشرتي.

فحينئذ ء آخر مع بقاء عينها،  وأّما إذا حصلت األوصاؼ عند اٞنشرتي وقد زالت عنده أيضًا بزواؿ العٌن أو ألجل شي
للمالك أف يرجع إذل اٞنشرتي بتلك األوصاؼ، وال جيوز لو أف يرجع إذل األوؿ بتلك األوصاؼ لعدـ حدوثها عنده وعدـ 

 تلفها ٓنت يده.

إذل أّف اٞنالك لو مطالبة البائع بتلك األوصاؼ أيضاً، ألنو بأخذه العٌن قد  «ٔ» وقد ذىب شيخنا االستاذ )قّدس سرّه(
أوصافها، إاّلأنّا دل نفهم لضماف البائع األوصاؼ اٞنتجّددة عند اٞنشرتي والتالفة عنده أيضًا وجهاً، ألف ضمن للمالك ٖننها و 

اٞنفروض أّف األوصاؼ دل تكن ٓنت يد البائع بوجو وإّّنا وجدت عند اٞنشرتي وتلفت ٓنت يده ودل يضمن البائع إاّلالعٌن 
 ومنافعها، وأّما ىذه األوصاؼ اٞنتجّددة



______________________________ 
 .ٓٙٔ: ٕ( منية الطالب ٔ)

 ٗٚ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

عند اٞنشرتي فبل وجو لضماهنا أبداً، وىذا ِنبلؼ اٞننافع كما عرفت ألّف البائع بأخذه العٌن قد أخذ اٞننافع أيضاً بتبعها، وأّما 
 و حكم اٞنالك ورجوعو إذل اٞنشرتي أو البائع.األوصاؼ فهي دل تدخل ٓنت يده ُب زماف لنحكم بضماهنا بوجو، ىذا كلّ 

وأّما حكم اٞنشرتي الذي يدفع البدؿ إذل اٞنالك ّنطالبتو أو يدفع بدؿ العٌن وقيمة منافعها وأوصافها إليو فهل جيوز لو مطالبة 
ئع بالثمن. وثانيتهما: ُب البائع ّنا دفعو إذل اٞنالك من القيمة أو الغرامة أو ال؟ ففيو مسألتاف: إحدامها ُب رجوعو إذل البا

 رجوعو إليو ّنا اغرتمو للمالك من قيمة العٌن واٞننافع واألوصاؼ.

أّما اٞنسألة االوذل فلها صورتاف: إحدامها ما إذا كاف اٞنشرتي جاىبًل باٜناؿ ودل يلتفت إذل أّف البائع غاصب أو ساٍه أو مشتبو. 
 وثانيتهما: ما إذا كاف عاٞناً باٜناؿ.

على اليد »فبل إشكاؿ ُب أنو يرجع إذل البائع بعٌن مالو إذا كانت موجودة وبقيمتو إذا كانت تالفة، لعمـو  ة االوذل:أّما الصور 
 .«ٔ» «ما أخذت

 ال يقاؿ: إنو كيف يرجع إذل البائع وقد اعرتؼ بأّف اٞناؿ ملكو فلذا اشرتى منو اٞناؿ حسب الفرض.

 فإنو يقاؿ: ىذا االعرتاؼ يتصّور على وجوه:

أف يكوف مستندًا إذل قاعدة اليد وأنو ّنقتضاىا بىن على أّف البائع مالك للماؿ ولذا أقدـ على شرائو، وُب ىذه  أحدىا:
الصورة ال مانع من أف يرجع إذل البائع ّنا اغرتمو من الثمن، ألّف ىذه البّينة الِت أقامها اٞنالك على أّف اٞناؿ ليس ملكًا للبائع 

 ُب اٞنقاـ، فبل مانع من اٞنراجعة إذل البائع أبداً. توجب سقوط قاعدة اليد

 أف يكوف مستنداً إذل العلم ّنالكية البائع خارجاً ُنيث يرى البّينة وثانيها:

______________________________ 
 .ٕٔح  ٔ/ كتاب الوديعة ب ٛ: ٗٔ( اٞنستدرؾ ٔ)

 ٘ٚ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج



ستحقاؽ البائع للماؿ والثمن، وُب ىذه الصورة ال إشكاؿ ُب أّف اٞنشرتي مأخوذ على الِت أقامها اٞنالك كاذبة ويّدعي ا
مقتضى علمو وال جيوز لو مطالبة البائع بالثمن ألنو يراه مالكًا للماؿ ومستحّقًا ٞنا أخذه من الثمن فكيف يسوغ لو مراجعة 

 البائع ومطالبتو ّنا ىو مالك لو باعتقاده.

األمرين ودل يعلم أنو مستند إذل قاعدة اليد أو العلم وىل تلحق ىذه الصورة بالصورة االوذل ُب اٜنكم أف يرتّدد بٌن  وثالثها:
 َنواز اٞنراجعة إذل البائع أو بالصورة الثانية واٜنكم بعدـ جواز مراجعتو إليو؟

لصورة االوذل، ألّف البّينة الِت ُب ذلك وجهٌن ودل يرّجح أحدمها على اآلخر والظاىر أهّنا تلحق با «ٔ»  نقل شيخنا األنصاري
أقامها اٞنالك على أّف اٞناؿ ملكو حّجة شرعية البّد من ترتيب اآلثار عليها، ومنها كوف البائع غاصبًا للماؿ وغًن مستحق ٞنا 

ا ىو العلم واعتقاد أخذه من اٞنشرتي، فلو مراجعة البائع ومطالبتو بالثمن، وذلك ألّف اٞنوجب اللغاء البّينة ُب الصورة الثانية إّنّ 
اٞنشرتي بأّف البّينة باطلة، وىذا غًن متحّقق ُب الصورة الثالثة، وبذلك ٥نكم بأّف اٞنشرتي ديكنو مطالبة البائع ّنا دفعو إذل 

 اٞنالك.

 وىي ما إذا كاف اٞنشرتي عاٞناً باٜناؿ وأّف البائع غًن مالك للمبيع ففيها جهات للكبلـ. وأّما الصورة الثانية:

 اٛنهة االوذل: ُب أّف البائع ديلك الثمن بتسليط اٞنشرتي أو أنو ال يدخل ُب ملكو بذلك.

 اٛنهة الثانية: ُب أنو ىل جيوز أف يتصرؼ ُب الثمن أو أّف تصّرفات البائع فيو غًن صحيحة ألهّنا تصرؼ ُب ملك اٞنشرتي.

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٗٛٗ: ٖاٞنكاسب 

 ٙٚ، ص: ٕ البيع، جمكاسب 

 اٛنهة الثالثة: ُب أّف الثمن الذي أخذه البائع من اٞنشرتي إذا تلف ىل حيكم بضمانو للمشرتي أو ال؟

فقد ذكر شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( أّف البائع ال ديلك الثمن بتسليط اٞنشرتي أبداً، وحاصل ما أفاده ُب  أّما اٛنهة االوذل:
 ثة:وجو ذلك يرجع إذل وجوه ثبل

األوؿ: أنو ال مقتضي لصًنورة الثمن ملكًا للبائع أصبًل، إذ التسليط ليس من أحد اٞنمّلكات، ودل حيصل ىناؾ سبب آخر 
لبلنتقاؿ والتمليك. الثاشل: أّف التسليط لو كاف موجبًا للتمليك شرعًا القتضى ذلك التمليك ُب ٗنيع البيوع الفاسدة مع أّف 



كونو موجبًا للتمليك. الثالث: أّف التسليط لو أوجب التمليك فبلزمو بطبلف اٞنعاملة لعدـ صحة التسليط فيها دل يلتـز أحد ب
 االجازة اٞنتأخرة حينئذ، ألّف الثمن قد انتقل إذل البائع بتسليط اٞنشرتي إيّاه قبل االجازة كما مر تفصيل ذلك سابقاً، ىذا.

 مقتضي للتمليك بالتسليط، فإنو ليس من أحد اٞنمّلكات شرعاً، والصحيح من ىذه الوجوه الثبلثة ىو الوجو األوؿ، إذ ال
فأكل اٞناؿ ُب مقابلو أكل للماؿ بالباطل على ما تقّدـ من تفسًن األكل باثبات اليد على اٞناؿ، وكوف اٞنراد بالباطل 

اؿ بالسبب الباطل غًن األسباب الباطلة، فإّف التسليط حينئذ ليس سببًا لؤلكل والتمّلك شرعاً، فيكوف من باب أكل اٞن
 الشرعي.

وأّما الوجو الثاشل ٣نّا أفاده فهو مندفع بعٌن ما أفاده بعد أسطر من ىذا الكبلـ وملّخصو: أّف قياس التسليط ُب اٞنقاـ على 
ليط التسليط ُب البيوع الفاسدة قياس مع الفارؽ، فإّف التسليط ُب اٞنقاـ مع العلم بأّف اآلخذ غاصب وغًن مستحق للماؿ تس

 من دوف التضمٌن، وأّما ُب البيوع الفاسدة فاالعطاء للماؿ من جهة أنو عوض للمبيع فيكوف تسليطاً مع الضماف.

وبعبارة اخرى: البيع الغرري أو الربوي سبب للملكية عند العرؼ، وإّّنا حكمنا بفسادمها ألجل اٞننع عنهما شرعاً، وأّما ُب 
  اٞنقاـ فهو تسليط ٠ناشل وليس

 ٚٚ، ص: ٕ البيع، جمكاسب 

 موجباً للملكية عند العرؼ أيضاً وكم فرؽ بينهما كما ىو ظاىر، وقد أشار إذل ذلك ىو )قّدس سرّه( بعد أسطر فراجع.

وأّما الوجو الثالث فيدفعو ما ذكرناه سابقًا من أّف االجازة إّّنا تكشف عن انتقاؿ الثمن إذل اٞنالك قبل تسليط اٞنشرتي البائع 
 ف التسليط حينئذ تسليطاً على ماؿ الغًن فبل يوجب التمليك للبائع وذلك ظاىر، ىذا على الكشف.عليو، فيكو 

وأّما على القوؿ بالنقل فقد أجبنا عن ذلك بأّف التسليط مراعًى بعدـ إجازة اٞنالك للبيع، فإذا أجاز فهو ال يسّلطو عليو بل 
وىو عدـ إجازة اٞنالك دل حيصل ُب صورة االجازة فبل يكوف التسليط يريد اٞنبادلة ونقل الثمن إذل اٞنالك وّنا أّف الشرط 

 متحّققاً للبائع حّّت يوجب التمليك ُب حّقو. فاٞنتحّصل أّف الصحيح ُب اٛنواب ىو الوجو األوؿ كما عرفت.

ء من أجوبة شيخنا  وجهًا رابعًا وجعلو ىو الصحيح دوف شي «ٔ» وقد أضاؼ إذل ذلك شيخنا االستاذ )قّدس سرّه(
األنصاري )قّدس سرّه( وىو أنو ىب أّف التسليط ُب اٞنقاـ يوجب التمليك للبائع مثبًل وأنو كاٟنبة فرضًا إاّلأنو ال ينبغي 

لعٌن أبداً، فللمشرتي أف يرجع اإلشكاؿ ُب أنو ملك جائز وال يزيد على اٟنبة بوجو، وال مانع ُب اٟنبة من الرجوع واسرتداد ا
 على البائع فيما وىبو إيّاه بالتسليط وىذا ٣نّا ال ١نذور فيو.



وال خيفى عليك أّف ما أفاده لو ًب فإّّنا يصّح فيما إذا دل يتصّرؼ اٞنوىوب لو أّي تصّرؼ ُب العٌن كخياطتو أو بيعو أو غًنمها 
اٞنوىوب لو ذا رحم للواىب وإاّل فاٟنبة الزمة وال ديكنو الرجوع ُب اٞنقاـ مع من أ٥ناء التصرفات، كما أنو خيتص ّنا إذا دل يكن 

  أّف الكبلـ ُب جواز رجوعو إذل البائع مطلقاً تصرؼ فيو أـ دل يتصرؼ

______________________________ 
 .ٕٙٔ: ٕ( منية الطالب ٔ)

 ٛٚ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

 غًنه، فهذا اٛنواب ال يتم ُب ٗنيع اٞنوارد كما ال خيفى، ىذا كّلو ُب اٛنهة االوذل. كاف ذا رحم باالضافة إذل اٞنشرتي أو كاف

فقد ظهر حكمها ٣نّا ذكرناه ُب اٛنهة االوذل، إذ بعد ما دل يتحّقق ىناؾ سبب شرعي النتقاؿ اٞناؿ إذل  وأّما اٛنهة الثانية:
أكل اٞناؿ بالباطل وىو حراـ، إذ دل تتحّقق ىناؾ ْنارة عن  البائع فبأّي أمر جيوز تصرفاتو ُب ملك الغًن مع أنو من مصاديق

 تراض فجميع تصرفاتو ١نكومة باٜنرمة والبطبلف.

وىي أنو إذا تلف الثمن عند البائع مع علم اٞنشرتي باٜناؿ وتسليط البائع على اٞناؿ فهل حيكم بضماف  وأّما اٛنهة الثالثة:
رتي سّلطو عليو مع علمو باٜناؿ؟ اٞنشهور أّف البائع غًن ضامن لو، وذىب إليو البائع لو أو أنو غًن ضامن للثمن ألّف اٞنش

 .«ٕ» وتبعو شيخنا االستاذ «ٔ» شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(

على اليد ما أخذت حّّت »وقد استدّؿ عليو شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( بأّف الدليل اٞنوجب للضماف أمراف: أحدمها قاعدة 
اٞنرتكزة عند العقبلء حيث إهّنم يروف أخذ ماؿ الغًن وإثبات اليد عليو موجباً لضمانو. وثانيهما: االقداـ على الضماف  « تؤّديو

)قّدس سّرمها( ُب اٞنقبوض بالبيع الفاسد كما تقّدـ تفصيل ذلك سابقاً ُب قاعدة  «ٗ»  والشهيد الثاشل «ٖ»  كما ذكره الشيخ
 ء من األمرين غًن متحّقق ُب اٞنقاـ. ما يضمن بصحيحو يضمن بفاسده وشي

  أّما اليد فؤلهّنا وإف كانت متحّققة ُب اٞنقاـ إاّلأهّنا ال تقتضي الضماف ُب ٗنيع

______________________________ 
 .ٜٛٗ -٘ٛٗ: ٖاٞنكاسب  (ٔ)

 فما بعدىا. ٖٙٔ: ٕ( منية الطالب ٕ)

 .ٜٛ، ٘ٛ: ٖ( اٞنبسوط ٖ)



 .ٗ٘ٔ: ٖ( اٞنسالك ٗ)
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من أّف من استأمنو اٞنالك على مالو فهو غًن ضامن للماؿ كما ُب مثل  «ٔ» مواردىا، ٞنا ورد ُب غًن واحد من األخبار
، وىذه األخبار تقتضي عدـ الضماف ُب اٞنقاـ بطريق أوذل، إذ االستئماف لو كاف ملغيًا للضماف الوديعة والعارية واالجارة

فالتسليط ُب اٞنقاـ يقتضي إلغاءه بالفحوى واألولوية، ألّف اٞنالك ُب موارد االستئماف ال جيّوز التصرؼ فيو وال يسوّغ إتبلفو  
اف، ففي اٞنقاـ الذي قد أجاز اٞنالك التصرؼ ُب مالو على ٥نو كما ُب الوديعة ونظائرىا ومع ذلك يوجب ذلك عدـ الضم

 االطبلؽ بل قد سوّغ لو االتبلؼ بالتسليط البّد من االلتزاـ بعدـ الضماف باألولوية وذلك ظاىر.

 واٞنتحّصل أّف قاعدة اليد ٢نّصصة ّنوارد الرضا اٞنالكي كما عرفت.

البائع دل يقدـ على الضماف بل إّّنا سّلطو اٞنشرتي على مالو مع العلم باٜناؿ وأنو  وأّما االقداـ فهو أيضاً مفقود ُب اٞنقاـ، ألفّ 
غًن مستحق للماؿ، ومن ىنا يظهر الفرؽ بٌن اٞنقاـ وبٌن سائر البيوع الفاسدة حيث إّف اٞنتعاملٌن ُب البيوع الفاسدة قد 

لشرائط اٞنعتربة ُب صّحتها، وىذا ِنبلؼ اٞنقاـ إذ ال أقدما على الضماف غاية األمر أّف الشارع حكم بالفساد لفقد شرط من ا
 إقداـ منهما على الضماف فيكوف التسليط ٠ّنانياً وال يكوف البائع ضامناً للثمن عند التلف.

ٍّب أورد نقضاً على نفسو بأّف ذلك يقتضي عدـ الضماف مطلقاً ولو مع جهل اٞنشرتي باٜناؿ فإنو إّّنا يتخّيل أنو مالك للماؿ 
طيو الثمن ُب مقابل اٞنثمن، وأّما ُب الواقع فهو غًن مستحّق للماؿ، فالتضمٌن خيارل صوري ال حقيقي واقعي. وأجاب فيع

عنو بأّف اٞنشرتي ُب صورة جهلو باٜناؿ إّّنا يضّمن شخص البائع للماؿ وال يسّلطو على ملكو ٠ّناناً، وىذا ِنبلؼ ما إذا علم 
 فهو باٜناؿ فإنو مع ذلك إذا دفعو إليو

______________________________ 
 كتاب االجارة. من ٕٖ، ٕٛ، وب ٔ/ كتاب العارية ب ٜٔ، وص ٗ/ كتاب الوديعة ب ٜٚ: ٜٔ( الوسائل ٔ)
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 تسليط ٠ّناشل ال ١نالة، فيكوف ضامناً لو ُب الصورة االوذل ألنّو إّّنا دفعو إليو لبنائو على أنو مالك للمبيع.

ٍّب استشكل على نفسو بأّف اٞنشرتي ُب صورة علمو باٜناؿ أيضًا ال يسّلطو على مالو مطلقًا وببل عوض بل إّّنا يدفعو إليو 
ببناء أنو اٞنالك للماؿ، إذ لوال ذلك البناء لفسدت اٞنعاملة قطعًا ودل يتحّقق مفهـو اٞنعاوضة واٞنبادلة بوجو، وىذا البناء على  



اّدعائيًا إاّلأّف دفع الثمن إليو ُب مقابل اٞنثمن حقيقي فالتضمٌن ودفع اٞناؿ ُب مقابل اٞنثمن حقيقي وإف  كونو مالكاً وإف كاف 
 كاف ذلك مبنياً على أمر اّدعائي.

وأجاب عن ذلك: بأّف العمدة ُب وجو تصحيح بيع الغاصب ىو ما أشرنا إليو سابقًا من أّف البيع عبارة عن مبادلة ماؿ ّناؿ 
يكوف فيها نظر إذل اٞنالكٌن، وّنا أّف اٞنبادلة متحّققة حسب الفرض فإذا أجازىا اٞنالك تقع اٞنعاملة لو ال ١نالة، من دوف أف 

فالتضمٌن ُب اٜنقيقة إّّنا ىو باالضافة إذل مالك اٞناؿ، وأّما البائع فبل تضمٌن لو من اٞنشرتي مع فرض أنو عادل بأّف البائع غًن 
 نو على اٞناؿ ولعّل ذلك ظاىر، ىذا ملّخص ما أفاده )قّدس سرّه( ُب وجو عدـ الضماف.مستحق للماؿ ومعو كيف يضمّ 

 وشيخنا االستاذ )قّدس سرّه( وإف كاف قد ناقش ُب بعض كلماتو إاّلأنو موافق معو ُب أصل الطلب.

اعدة اليد اٞنرتكزة عند والتحقيق كما أشرنا إليو ُب قاعدة ما يضمن بصحيحو يضمن بفاسده أّف اٞنوجب للضماف ليس إاّلق
العقبلء، وأّف إثبات اليد على ماؿ الغًن يقتضي رّده إذل مالكو، وأّما االقداـ فلم يثبت أنو يوجب الضماف وإف ذكره الشيخ 

و والشهيد الثاشل )قّدس سّرمها( إاّلأنّو دل يعلم أّف الوجو ُب استدالٟنما باالقداـ ىو أنو من أحد أسباب الضماف، أو أّف الوج
  ء يقتضي رّده إذل مالكو وإف دل يكن فيو ما سنشًن إليو عن قريب إف شاء اللَّو تعاذل. وباٛنملة أّف إثبات اليد على شي
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ىناؾ إقداـ على الضماف أصبًل، ومها إّّنا استداّل على الضماف باالقداـ ُب البيع الفاسد بعد ذكر قاعدة اليد تتميماً 
لبلستدالؿ بتلك القاعدة ألهّنا مشروطة بعدـ التسليط اجمّلاشل وإلغاء اٞنالك احرتاـ مالو، ال أهّنم ذكروه دليبًل للضماف 

 باالستقبلؿ.

وكيف كاف، فالقاعدة ىي اٞنقتضية للضماف فبلبّد من مبلحظة أهّنا متحّققة ُب اٞنقاـ أيضًا أـ غًن متحّققة، وال ينبغي 
د ثابتة ُب اٞنقاـ وإّّنا الكبلـ ُب أهّنا من جهة التسليط اجمّلاشل حّّت ال توجب الضماف، أو من جهة التسليط اإلشكاؿ ُب أّف الي

مع الضماف لبنائهما على البيع الفاسد، وىذا ىو مدار البحث ُب اٞنقاـ، ولكّنو قد سقط من كلمات شيخنا األنصاري 
ا يسّلط البائع على اٞناؿ لبنائو على ذلك البيع الفاسد كما ُب غًنه من البيوع )قّدس سرّه( وال ينبغي الشّك ُب أّف اٞنشرتي إّنّ 

الفاسدة مع علمهما باٜناؿ، فهو إّّنا يعطي ليأخذ اٞنثمن ال أنو يسّلط البائع عليو ٠ّناناً، فالتسليط تضّمين ولوال ذلك للـز 
علمهما بأّف اآلخذ غًن مستحق للماؿ مع أنّا نلتـز بالضماف االلتزاـ بأّف ما يدفعو اٞنتقامراف ويأخذاه موجب اللغاء الضماف ل

فيو من أجل أنّو إّّنا يدفعو إليو لبنائهما على ذلك األمر الفاسد فيعطي ليأخذ اٞنثمن ُب اٞنقاـ، بل لو كاف ىذا التسليط ٠ّنانياً 
هل يكوف التصرؼ فيما أجازه اٞنالك حراماً، فلماذا التـز ىو )قّدس سرّه( ُب اٛنهة الثانية ُنرمة تصرفات البائع ُب الثمن، ف

وليس ذلك إاّلمن أجل أّف اٞنشرتي إّّنا سّلطو عليو لبنائو على اٞنعاملة الفاسدة حّّت يأخذ اٞنثمن فتكوف اليد موجبة للضماف  
 كما ىو ظاىر.



و غًن ضمانية وإّّنا ىو تسليط ٠ّناشل، وال ومن ىنا ظهر الفرؽ بٌن اٞنقاـ وبٌن ما إذا سّلط اٞنشرتي ثالثاً على اٞناؿ، فإّف اليد في
 يقاس ذلك ّنا إذا سّلط البائع على اٞناؿ لبنائو على اٞنعاملة، فإّف التسليط حينئذ ُب مقابل اٞنثمن ال أنو تسليط ٠ّناشل.

يضمن بفاسده  كما أنو ظهر الفرؽ بٌن اٞنقاـ وبٌن البيع ببل ٖنن واالجارة ببل اجرة حيث ذكرنا ُب قاعدة ما يضمن بصحيحو
 أّف البيع ببل ٖنن وكذا االجارة ببل اجرة
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ىبة غًن معّوضة ُب اٜنقيقة غاية األمر أنو عرّب عن اٟنبة بالبيع أو االجارة ٠نازاً، ال أنو بيع أو إجارة، وىذا ِنبلؼ اٞنقاـ فإّف 
 ك اٞنثمن، فبل ضماف ُب البيع ببل ٖنن واالجارة ببل اجرة دوف اٞنقاـ.البيع فيو ُب مقابل الثمن وإّّنا أعطاه إذل البائع ليتملّ 

وأّما دعوى أّف البيع ببل ٖنن وكذا االجارة ببل اجرة موجب للضماف، إذ كل ما يضمن بصحيحو يضمن بفاسده فغًن 
ع وإف أتعب شيخنا األنصاري مسموعة ٞنا أشرنا إليو ىناؾ بأّف ىذا الكبلـ دل يرد ُب آية وال ُب رواية وال وقع معقد إٗنا 

)قّدس سرّه( نفسو ُب توضيح معناه وتفسًن ألفاظو، فبل منشأ لو وال ديكن االستدالؿ بو على الضماف ُب مورد أبداً، بل 
اٞنناط لو أردنا تطبيق تلك الكربى غًن اٞنسّلمة على اٞنقاـ أف يقاؿ إّف كل عقد شخصي لو كاف صحيحًا كاف موجباً 

أيضًا يوجب الضماف، وىذا العقد لو كاف صحيحًا دل يكن موجبًا للضماف فبل يوجب فاسده ذلك أيضاً، للضماف ففاسده 
 إاّلأّف شيخنا األنصاري ال يرضى هبذا االحتماؿ ُب معىن القاعدة فراجع.

سد ال أنو تسليط ٠ّناشل، فاٞنتحّصل ٣نّا ذكرناه: أّف تسليط اٞنشرتي البائع الغاصب على اٞناؿ إّّنا ىو مبين على ذلك البيع الفا
فعند التلف يضمنو ال ١نالة، نعم ُب اٞنوارد الِت ال يكوف فيها مبادلة ولو بنظر العرؼ كما إذا باع اٜنّر من شخص فانو ال 

اناً، إذ مالية للحّر عند العرؼ والعقبلء فبل ١نالة يكوف دفع اٞناؿ إذل بائع اٜنّر مثبًل مع العلم باٜناؿ تسليطًا لو على اٞناؿ ٠نّ 
اٞنعاملة تتقّوـ باٞنبادلة بٌن اٞنالٌن وال مبادلة بينهما فرضاً، إذ ال يدخل اٜنّر ُب ملك اٞنشرتي باٞنعاملة فيكوف تسليط البائع 

 على اٞناؿ تسليطاً ٠ّنانياً ال ١نالة.

اٞنسلمٌن كما ُب اٝنمر واٝننزير فدفع  وأّما فيما إذا كاف اٞنبيع مااًل عند العرؼ والعقبلء وإف ألغى الشارع ماليتو باالضافة إذل
 الثمن ُب مقابلو تسليط مبين على اٞنعاوضة الفاسدة وموجب للضماف ال ١نالة، فإّف اٝنمر ماؿ عند العقبلء، نعم قد
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عّدى من الوظائف اجملعولة لو  أسقط الشارع ماليتو باالضافة إذل اٞنسلمٌن، فلذا لو أتلف أحد ٙنر ذّمي يضمنو اللهم إاّلأف يت
كما إذا باعو من ذّمي آخر علنًا ال سرًّا وذلك ظاىر، ومن ىذه اٞنوارد ما ٥نن فيو فإّف اٞنبيع ماؿ عند العرؼ والعقبلء وإف 



اسدة ألغى الشارع ماليتو باالضافة إذل الغاصب البائع، فيكوف تسليط اٞنشرتي ذلك الغاصب على الثمن مبنياً على اٞنعاملة الف
وىو ال يرضى بالتصّرؼ فيو ُب غًن صورة اٞنعاوضة، فلم يرد ٔنصيص على قاعدة اليد ُب اٞنقاـ وىي شاملة لو، ألّف التسليط 

 دل يكن ٠نانياً حّّت ال يوجب الضماف فبل تغفل.

ا ذكرناه من عدـ الضماف أّف م منها:  ذكر اموراً بعد حكمو بعدـ الضماف ُب اٞنقاـ «ٔ» ٍبّ إّف شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
إّّنا ىو فيما إذا سّلطو اٞنشرتي على اٞناؿ بأف دفعو إليو بنفسو، وأّما إذا أخذه البائع بعد اٞنعاملة من دوف أف يدفعو إليو 

 ء فما دل يدفعو إليو اٞنشرتي ال يكوف ُب البٌن اٞنشرتي فبل ١نالة حيكم فيو بالضماف، إذ البيع ّنجرده ليس تسليطًا على شي
 تسليط.

أّف ما ذكرناه من عدـ الضماف ُب اٞنقاـ ال يفّرؽ فيو بٌن أف يكوف الثمن الذي سّلطو اٞنشرتي عليو أو اٞنثمن الذي  ومنها:
ء ودفعو إذل  سّلطو البائع عليو فيما إذا كاف اٞنشرتي غاصباً، عينًا شخصية وبٌن أف يكوف كّليًا قد شّخصو اٞنشرتي ُب شي

 اٞنوردين غًن موجب للضماف.البائع، ألنو تسليط ٠ّناشل ُب كبل 

أّف اٞنشرتي إذا سّلطو على الثمن بشرط أف جييزه مالك اٞناؿ، وأّما إذا رجع إليو فهو أيضاً يرجع إذل البائع بالثمن، فبل  ومنها:
 مانع ُب مثلو من االلتزاـ بالضماف ألنو تسليط غًن ٠ّناشل فإذا تلف عنده فيحكم بضمانو، ىذا.

  قبل ىذه الفروع فرعاً آخر وىو أّف ما ذكرناه من اٜنكموقد ذكر )قّدس سرّه( 

______________________________ 
 .ٕٜٗ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)
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بعدـ الضماف إّّنا ىو فيما إذا باعو البائع الغاصب لنفسو ودفع اٞنشرتي الثمن إليو مع علمو باٜناؿ، وأّما إذا باعو للمالك 
ي الثمن إليو ليوصلو إذل مالك اٞناؿ ٍّب تلف اٞناؿ عند البائع قبل أف يوصلو إذل اٞنالك ففيو ٥نكم بضماف البائع، فدفع اٞنشرت 

فيجب عليو دفع قيمتو ال ١نالة، ألنو واسطة ُب االيصاؿ ودل يأذف اٞنشرتي ُب تصرفو فيو وإتبلفو، فإذا تصّرؼ فيو أو أتلفو فبل 
 ١نالة يكوف ضامناً للماؿ، ىذا.

ولكّنا دل يسعنا توجيو ما أفاده )قّدس سرّه( ُب ىذه اٞنسألة، ألنو )قّدس سرّه( إف أراد الضماف باالتبلؼ فهو وإف كاف 
صحيحًا إاّلأنو خارج عن ١نل الكبلـ والكبلـ إّّنا ىو ُب ضمانو عند التلف ال االتبلؼ، فإذا فرضنا أّف اٞناؿ قد تلف بآفة 

كن اٜنكم بضماف الواسطة مع أنو أمٌن قد دفعو إليو اٞنشرتي حّّت يوصلو إذل اٞنالك وال ٚناوية كالسرقة و٥نوىا فكيف دي



ضماف على األمٌن، بل اٜنكم بعدـ الضماف ُب ىذه اٞنسألة أوذل من اٜنكم بعدـ الضماف فيما ٥نن فيو، ٞنا مّر من أّف 
تو فيو ُب غًن ىذه الصورة، فبلبّد من اٜنكم فيو تسليط اٞنشرتي الغاصب على اٞناؿ مبين على اٞنعاوضة وال يرضى بتصّرفا

بالضماف، وأّما ُب ىذه اٞنسألة فالبائع أمٌن وواسطة ُب االيصاؿ فبأّي وجو حيكم بضمانو حينئذ، إذ ال مضّمن ُب األمٌن، 
ّف اٞنشرتي يرجع فاٞنسألتاف متعاكستاف وياليتو قد عكس األمر وحكم فيما ٥نن فيو بالضماف دوف ىذه اٞنسألة ىذا كّلو ُب أ

 إذل البائع بالثمن الذي دفعو إذل البائع عند رجوع اٞنالك عليو بالعٌن.

أنو يرجع إليو بالغرامات الزائدة على الثمن الِت قد اغرتمها للمالك أـ ال، فتفصيل الكبلـ فيها: أّف الغرامة الِت  «ٔ» وأّما
  اشرتاىا اٞنشرتي من الغاصب بعشرة وكانت قيمتها السوقية ُب ذلكاغرتمها اٞنشرتي، إّما أف تكوف ُب مقابل العٌن كما إذا 

______________________________ 
 [.ٗٚ( ]ىذه ىي اٞنسألة الثانية، وقد تقّدمت اٞنسألة االوذل ُب الصفحة ٔ)

 ٘ٛ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

األمواؿ اٞنسروقة حيث يبيعها السارؽ بأرخص من الزماف عشرين وقد اشرتاىا اٞنشرتي بأرخص من قيمتها كما ىو األغلب ُب 
قيمتها السوقية فرجع إليو اٞنالك وأخذ منو العشرين وىو زائد عن الثمن بعشرة، أو فرضنا القيمة السوقية حاؿ االشرتاء عشرة 

 ٍبّ ترّقت وبلغت إذل عشرين وأخذ اٞنالك ذلك من اٞنشرتي.

نفس العٌن كما إذا سكنها مّدة فرجع إليو اٞنالك بقيمة تلك اٞننافع الِت قد  وإّما أف تكوف الغرامة ُب مقابل اٞننافع دوف
 استوفاىا اٞنشرتي منو أو أزيد أو أقّل ىذا ُب اٞننافع اٞنستوفاة.

وإّما أف تكوف الغرامة ُب مقابل اٞننافع الِت دل يستوفها اٞنشرتي بعد، وكذا ما صرفو من األمواؿ ودل يرجع إليو نفعو، كما إذا 
صرؼ مااًل ُب غرس األشجار ُب األرض أو ُب اجراء القنوات أو ُب تسوية األرض ودل يستوؼ شيئًا ُب مقابلها وىذه مسائل 

 ثبلثة.

 والكبلـ فعبًل ُب اٞنسألة األخًنة والغرامة الواقعة ُب مقابل اٞننافع غًن اٞنستوفاة وما صرفو من األمواؿ وأّف اٞنشرتي ىل يرجع هبا
 ال؟ على البائع أو

رّنا حيكم بالرجوع على البائع ُب مثل ىذه الغرامة بقاعدة ال ضرر وأّف اٜنكم بعدـ رجوعو إليو ضرر على اٞنشرتي. ولكّنك 
عرفت ُب قاعدة ال ضرر أهّنا ال تشمل اٞنوارد الِت يوجب جرياهنا فيها ضررًا على اآلخرين ويكوف إضرارًا على الغًن، واٞنقاـ 

 اٜنكم برجوع اٞنشرتي على البائع ضرر على البائع وإضرار ُب حّقو، فالقاعدة ال تشمل اٞنقاـ. من ىذا القبيل حيث إفّ 



وأّما االستدالؿ بقوٟنم: إّف السبب أقوى من اٞنباشر ُب اٜنكم برجوع اٞنشرتي إذل البائع، ففيو: أّف الفعل اٝنارجي إذا استند 
ريق فوقع فيو أحد ُب ليلة ظلماء فإنو يصدؽ أف يقاؿ إنو قتلو ومنو تغرصل إذل السبب ُب اٜنقيقة كما إذا حفر بئراً ُب وسط الط

 شاىدي الزور ألهّنما أوجبا قتل أحد أو غرامتو وكما إذا كاف اٞنباشر

 ٙٛ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

وكذا إذا فتح  مسلوب الشعور والقدرة واالختيار كما إذا أعطى سّكينًا بيد صيب أو ٠ننوف وقاؿ أدخلو ُب بطن ىذا النائم،
 باب قفص فطار الطائر، ففي مثل ذلك كّلو ال مانع من اٞنراجعة إذل السبب، إاّلأّف ذلك غًن متحّقق ُب اٞنقاـ.

وأّما فيما إذا كاف السبب من قبيل اٞنعّدات للفعل الصادر من اٞنباشر لشعوره واختياره كما إذا شّوقو وحرّكو إذل قتل أحد 
منو شرب ٙنر فشربو بارادتو ففي أمثاؿ ذلك ال دليل على أخذ السبب بالقصاص و٥نوه وإف كاف فقتلو باختياره أو التمس 

عاصيًا ُب مثل التحريك على فعل احملّرمات، وىذا الكبلـ أعين أّف السبب أقوى اخل ليس آية وال رواية واٞنقدار الصحيح منو 
 بائع من أحد معّدات أفعاؿ اٞنشرتي ال أنو عّلة تاّمة ٟنا.ما أشرنا إليو، فبل ديكن االستدالؿ بذلك ُب اٞنقاـ، ألّف ال

من أّف اٞنغرور يرجع إذل من غرّه، وىي وإف   «ٔ» نعم، رّنا يستدّؿ ُب اٞنقاـ بقاعدة الغرور وىي ما ورد ُب بعض األخبار
 «ٕ»  ُنث الشهرةكانت ضعيفة إاّلأهّنا منجربة بعمل األصحاب، وإف استشكلنا ُب اال٤نبار ُنسب الصغرى والكربى ُب

 إاّلأهّنا على تقدير ٕناميتها تكوف اٞنضّمنات ثبلثة: قاعدة اليد واالتبلؼ، والغرور.

ولكن أشرنا إذل أّف الرواية الواردة ُب قاعدة الغرور ضعيفة السند وقد عرفت ُب ١نّلو أّف الرواية الضعيفة ال تنجرب بعمل 
بل لو قلنا باال٤نبار بعمل األصحاب ُب األخبار الضعاؼ أيضًا ال ديكننا األصحاب فبل ديكن االعتماد عليها ُب اٞنقاـ. 

و االلتزاـ بصّحة الرواية ُب اٞنقاـ، ٞنا فيو من اٝنصوصية اٞنانعة عن اال٤نبار وىي أّف القائلٌن برجوع اٞنشرتي على البائع ّنا اغرتم
 ُب مقابل اٞننافع غًن اٞنستوفاة إّّنا

______________________________ 
 ( ستأٌب مصادرىا ُب الصفحة اآلتية.ٔ)

 .ٖٕ٘(: ٚٗ)موسوعة اإلماـ اٝنوئي  ٕ( راجع مصباح االصوؿ ٕ)

 ٚٛ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

استندوا إذل األخبار الواردة ُب ذلك ال إذل تلك الرواية الدالّة على أّف اٞنغرور يرجع إذل من غرّه، فلم يتحّقق صغرى اال٤نبار 
 ، ىذا.بعمل األصحاب



مضافًا إذل أنو ديكن أف يقاؿ إّف ىذه القاعدة على إطبلقها ٣نّا ال ديكن االلتزاـ بو، وذلك ألّف أحدًا إذا شّوؽ آخر إذل شراء 
ء بأنو سترتّقى قيمتو وأّف لو مشرتين كثًنين ُب البلد، وبتشويقو ذلك اشرتاه اٞنشرتي ٍّب انكشف أنو ال مشرتي لو ُب البلد  شي

 قيمتو دل ترتّؽ بوجو، فهل يفِت فقيو بضماف ذلك اٞنشّوؽ للمشرتي بدعوى أنو غرّه ُب اٞنعاملة. أصبًل وأفّ 

 فاٞنتحّصل أّف ىذه القاعدة ٣نّا ال ديكن االستدالؿ هبا ُب اٞنقاـ.

ج امرأة عوراء أو ُب أّف من زوّ  «ٔ» وأّما األخبار الِت استدّؿ هبا القائلوف برجوع اٞنشرتي على البائع بالغرامات، فهي ما ورد
ء على زوجها، ألّف اٞنزّوج قد غرّه بذلك،  هبا أحد العيوب اجملّوزة للفسخ من شخص آخر مع علمو باٜناؿ يغـر مهرىا وال شي

 ء على زوجها، وىكذا. أو من زّوج أمة من شخص آخر وكاف عاٞناً باٜناؿ فعليو مهرىا وال شي

ص اٞنزّوج العادل باٜناؿ فبل ديكننا التعّدي منها إذل سائر اٞنوارد أبداً، بل ال إاّل أّف ىذه روايات خاّصة قد وردت ُب خصو 
نتعّدى منها إذل غًن مهرىا أيضًا كما إذا اغرـت زوجها بكراء دار أو بصرؼ أمواؿ كثًنة، وإّّنا نقتصر على خصوص اٞنهر 

 ألجل تلك األخبار.

كما غّر الرجل »اٞنوارد ّنا ورد ُب بعض ىذه األخبار من التعليل بقولو وقد يستدّؿ على رجوع اٞنغرور إذل الغاّر ُب ٗنيع 
  ُب خرب اٚناعيل بن« وخدعو

______________________________ 
 وغًنمها. ٕ، ٔح  ٕ/ أبواب العيوب والتدليس ب ٕٔٔ: ٕٔ( الوسائل ٔ)

 ٛٛ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

فيتعّدى من التعليلٌن إذل ٗنيع موارد  «ٕ» «ّّنا صار اٞنهر عليو ألنّو دّلسهاوإ»وقولو )عليو السبلـ( ُب خرب رفاعة  «ٔ» جابر
 الغرور.

إاّل أّف االستدالؿ هبما على اٞنّدعى ٣نّا ال ديكن اٞنساعدة عليو، ألّف الرواية االوذل ضعيفة السند ّنحّمد بن سناف وىو ٣نّن 
 
ُ
راجع إذل قضاياه يرى أّف اٜنّق مع النافٌن لوثاقتو وأّف توثيق من وثّقو ضّعفو بعض أىل الرجاؿ وإف وثّقو بعضهم أيضاً إاّلأّف اٞن

 ء، وقد نقل عنو أنو أوصى بعدـ نقل رواياتو حٌن وفاتو معّلبًل بأهّنا ٣نّا أخذه من أىل السوؽ ال من أىلها. ال يرجع إذل شي

اؿ فبل ديكن االستدالؿ هبما. وأّما التعليل اٞنذكور فيهما كما أّف الثانية ضعيفة بسهل بن زياد ألنو أيضاً ٣نّن دل يوثّقوه ُب الرج
فهو إّّنا يقتضي التعّدي منهما إذل كل من غّر آخر ُب الزواج برجوعو إذل اٞنزّوج ُب اٞنهر ألنو اٞنذكور ُب الروايتٌن ال إذل ٗنيع 

 موارد الغرور ولعّلو ظاىر.



)عليو السبلـ( بدفع اٞنزّوج القيمة إذل موارل الوليدة فهو من أجل أّف  وأّما قيمة الولد ُب رواية إٚناعيل بن جابر الِت حكم
الوطء ّنا أنو وقع صحيحًا ألنو وطء شبهة يوجب إٜناؽ الولد بأبيو وىو من منافع األمة قد ضّيعها اٞنزّوج على موارل األمة، 

 فلذا يؤخذ قيمتو الولد منو.

 على قاعدة الغرور ُب ٗنيع اٞنوارد ٞنا عرفت فبل وجو لبلعادة، ىذا. فاٞنتحّصل: أنو ال ديكن االستدالؿ هبذه األخبار

  ٍب إّف رجوع اٞنغرور إذل من غرّه ُب اٞنعامبلت و٥نوىا على تقدير االلتزاـ بو

______________________________ 
 .ٔح  ٚ/ أبواب العيوب والتدليس ب ٕٕٓ: ٕٔ( الوسائل ٔ)

 .ٕح  ٕوالتدليس ب  / أبواب العيوبٕٕٔ: ٕٔ( الوسائل ٕ)

 ٜٛ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

 إّّنا ىو فيما إذاكاف البائع عاٞنًا باٜناؿ، وأّما إذا كاف مشتبهًا أو معتقدًا أّف اٞناؿ لو فبل تشملو القاعدة بوجو، ٞنا سيأٌب عن
اؿ وإاّل فبل يصدؽ الغرور ونظائره مع قريب إف شاء اللَّو تعاذل من أّف الغرور واٝنديعة والتدليس إّّنا تتحّقق مع علم الغاّر باٜن

 اٛنهل أبداً، مع أّف القائلٌن برجوع اٞنغرور إذل الغاّر يلتزموف بذلك مطلقاً.

من أّف اٞنغرور يرجع إذل الغاّر مطلقاً. وباٛنملة ال دليل  «ٔ»  وعلى ما ذكرناه فبل وجو ٞنا ذكره السّيد الطباطبائي ُب حاشيتو
 ٗنيع اٞنوارد بوجو. على ثبوت تلك القاعدة ُب

فبل تعّرض فيها لقاعدة الغرور أبدًا وإّّنا دّلت على أّف مالك األمة يأخذ اٛنارية وأّف اٞنبتاع يدفع إليو  «ٕ»  وأّما رواية ٗنيل
ىا قيمة الولد ويرجع على من باعو بثمن اٛنارية وقيمة الولد الِت اخذت منو، وقد عرفت آنفًا أّف الولد من منافع األمة كغًن 

ـّ ُب اٞنلكية إاّلأّف البائع ٞنّا باعها من اٞنشرتي وأوجب ذلك صحة الوطء منو ألنو وطء شبهة  من اٜنيوانات، واٞننافع تابعة لبُل
وىو يلحق الولد بأبيو فقد ضّيع تلك اٞننفعة على مالك األمة، فلذا حكم )عليو السبلـ( برجوعو إذل البائع ُب اٞنقاـ، وىذا 

ه وال وجو للتعّدي منو إذل غًنه، وىذا خارج عن اٞننافع اٞنستوفاة وغًن اٞنستوفاة بالدليل، فبل وجو ٞنا أفاده حكم ثبت ُب مورد
من أّف الولد إّما أف يعّد من اٞننافع غًن اٞنستوفاة فهو عٌن ١نل الكبلـ، وإّما أف يعّد من  «ٖ» شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(

اٜنكم ُب اٞننافع غًن اٞنستوفاة بطريق أوذل، وذلك ألّف الولد سواء كاف من اٞنستوفاة أو من  اٞننافع اٞنستوفاة فيدّؿ على ثبوت
 غًنىا إّّنا خرج بالنّص، وىذا ال يقتضي التعّدي منو إذل ٗنيع اٞننافع اٞنستوفاة أو غًن



______________________________ 
 .ٜٚٔ( حاشية اٞنكاسب )اليزدي(: ٔ)

 .٘ح  ٛٛأبواب نكاح العبيد واالماء ب  /ٕ٘ٓ: ٕٔ( الوسائل ٕ)

 .ٜ٘ٗ -ٜٗٗ: ٖ( اٞنكاسب ٖ)

 ٜٓ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

 اٞنستوفاة.

فيو نوع إشعار لعّلية اٜنكم، ّنعىن أّف األخذ منو عّلة « الِت اخذت منو»وأّما ما أفاده من أّف توصيف قيمة الولد بقولو 
ٗنيع موارد األخذ، فهو من غرائب الكبلـ، ألنّا لو فرضنا أّف التوصيف صريح ُب لرجوعو إذل البائع، والعّلة تعّمم اٜنكم إذل 

عّلية األخذ للحكم ٞنا أمكن التعّدي منو إذل غًنه فضبًل عّما إذا كاف مشعراً بذلك والوجو ُب ذلك ما سنبٌّن ُب ُنث تعاقب 
خر إّّنا ىو فيما إذا أخذ اٞنالك منو اٞناؿ اٞنضموف األيادي عن قريب إف شاء اللَّو تعاذل من أّف رجوع كل ضامن إذل ضامن آ

عليو، وأّما قبل أخذه فبل ديكنو الرجوع إذل اآلخر أبداً ولو مع العلم بأنو سيأخذ قيمتو منو، وُب اٞنقاـ أيضاً إّّنا جيوز للمشرتي 
حّّت يرجع بو اٞنشرتي إذل البائع وىذا ىو ء  الرجوع إذل البائع فيما إذا أخذ اٞنالك من اٞنشرتي قيمة الولد، وأّما قبلو فبل شي

الوجو ُب توصيف اإلماـ )عليو السبلـ( القيمة بكوهنا ٣نّا اخذت منو فبل ديكن منو التعّدي إذل ٗنيع موارد األخذ أبداً، بل 
لك نظًن استدالؿ األخذ ُب ىذا اٞنورد يوجب اٜنكم برجوع اٞنشرتي إذل البائع ال مطلقًا كما ال خيفى، واستفادة العّلية من ذ

فإّف السـو ليس عّلة للزكاة  «ٔ» «ُب الغنم السائمة زكاة»الشافعية على عدـ الزكاة ُب معلوفة اإلبل بقولو )عليو السبلـ( 
 مطلقاً بل ُب خصوص الغنم كما ال خيفى فهو ال يدّؿ على نفي اٜنكم عن غًن موارد السـو مطلقاً ولعّلو ظاىر، ىذا.

وصيف القيمة بكوهنا ٣نّا اخذت من اٞنشرتي فائدة اخرى وىي أّف قيمة الولد ٔنتلف باختبلؼ األماكن مضافًا إذل أّف ُب ت
 واٜناالت والبلداف، فإذا رجع اٞنالك إذل اٞنشرتي بقيمة الولد فبل جيوز للمشرتي أف يرجع على البائع بأعلى القيم اٞنتبادلة

______________________________ 
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 للولد، بل إّّنا يرجع إليو ِنصوص القيمة الِت أخذىا اٞنالك من اٞنشرتي ال بقيمة اخرى زائدة عليها كما ال خيفى، ىذا.



 خصوص موردىا فقط لتماميتها داللة وسنداً.فاٞنتحّصل: أّف الرواية حّجة ُب 

 ُب سلسلة السند فطحياً ضعيفاً. «ٔ» وال يصغى إذل احتماؿ كوف بعض الرواة

 نعم ديكن أف يقاؿ: إنو كاف فطحياً سابقاً ٍب رجع إذل اٜنّق، فالرواية قوية السند ببل تأّمل، ىذا كّلو ُب رواية ٗنيل.

رجوع اٞنشرتي على البائع وليست ُب مقاـ البياف من ىذه اٛنهة وإّّنا دّلت على أنو  فهي ساكتة عن «ٕ» وأّما رواية زرارة
يقبض ولده ويدفع إليو اٛنارية ويعّوضو عن قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها، وعلى فرض إطبلقها من ناحية أخذ قيمة 

 الولد فنقّيدىا بالرواية اٞنتقّدمة من ىذه اٛنهة.

هي أيضًا ال داللة فيها على حكم رجوع اٞنشرتي إذل البائع وإّّنا دّلت على حكم رجوع اٞنالك إذل ف «ٖ»  وأّما رواية زريق
اٞنشرتي وحكم رجوع اٞنشرتي إذل اٞنالك، أّما رجوع اٞنالك إذل اٞنشرتي فهو بالنسبة إذل األرض على ما كانت عليو من 

شرتي قلعها فيجب عليو أف يرّد األرض مع تلك األشجار أو الغرس والزرع و٥نومها، فإذا كانت فيها أشجار قد غرسها واٞن
الزرع أو البناء وىكذا، أو يدفع إليو قيمة تلك األشياء، أّما الزرع أو البناء اللذاف أوجدمها اٞنشرتي ُب تلك األرض فبالنسبة 

  إذل الزرع ديكنو أف يصرب إذل أواف اٜنصاد، وال جيوز للمالك أف

______________________________ 
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لة، وأّما البناء فللمشرتي أف يهدمو ويأخذ أثاثو وأسبابو كما أّف للمالك يطالبو بتفريغ أرضو منو ألنو يوجب تلف الزرع ال ١نا
أف يأخذه منو بقيمتو وكذلك ُب الزرع وقد ذكر )عليو السبلـ( أّف كل تصّرؼ صدر من اٞنشرتي الصبلح األرض أو دفع 

ض فيها ٜنكم رجوع اٞنشرتي إذل البائع النوائب عنو كما إذا بىن فيها سّدًا لدفع السيل و٥نوه يرجع هبا إذل اٞنالك، ودل يتعرّ 
 بوجو.

فاٞنتحّصل: أّف قاعدة الغرور دل يدّؿ عليها دليل وال أساس ٟنا بوجو ٞنا تقّدـ وعرفت، وأّما الروايات اٝناّصة فهي إّّنا وردت ُب 
لقيمة الولد، وأّما ُب غًنمها فلم موارد خاّصة كضماف اٞنزّوج للمهر فيما إذا زّوج أمة بعنواف أهّنا حرّة، وكضماف اٞنزّوج أيضًا 



يثبت رجوع اٞنغرور إذل الغار أبداً وإف كانت القاعدة مشهورة بينهم بل اّدعي االٗناع عليها كما نقلو شيخنا األنصاري )قّدس 
 يق أوذل.سرّه( وعليو فبل وجو لرجوع اٞنشرتي ُب اٞننافع غًن اٞنستوفاة على البائع بوجو، وكذلك ُب اٞننافع اٞنستوفاة بطر 

نعم ديكن أف يفّصل ُب اٞنقاـ بٌن اٞننافع الِت يضمنها البائع وبٌن اٞننافع الِت ال يضمنها البائع، وذلك ألّف اٞننافع على 
قسمٌن: فقسم منها ما يضمنو البائع ال ١نالة كحيثية الدار للمسكونّية فإّف البائع بوضع يده على العٌن قد وضع يده على 

مالك أف يرجع على البائع بالعٌن وّننافعها ال ١نالة. وقسم منها ما ال يضمنو البائع بوجو، وىذا كما إذا  منافعها بالتبع ولل
كاف العٌن حيوانًا فاستولد عند اٞنشرتي فولد شاة وىي منفعة يضمنها اٞنشرتي دوف البائع لعدـ تسّلطو عليها ُب زماف، وكذا 

من األرض فإهنا ٣نّا ال يضمنو البائع ال ١نالة ففي القسم األوؿ إذا رجع اٞنالك  اٝنسارة الِت خيسرىا اٞنشرتي كضريبة اٜنكومة
إذل اٞنشرتي فلو أف يرجع إذل البائع ّنا اغرتمو للمالك دوف القسم الثاشل، وذلك ألّف اٞنالك كما سنبٌّن ُب األيادي اٞنتعاقبة 

 يرجع إذل الثاشل وىو ديكنو الرجوع إذل كل واحد ٣نّن وقعت العٌن ٓنت يده، وىو أيضاً 
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إذل الثالث إذل أف ينتهي إذل من تلفت عنده العٌن وىو ال يرجع إذل أحد، وقد استشكل ىناؾ بأّف اٞناؿ الواحد كيف يضمنو 
متعّددة ألّف األشخاص اٞنتعّدوف، فإّف الضماف ّنعىن اشتغاؿ الذّمة باٞناؿ، فمثل ٙنسة قرانات كيف يثبت ُب ذّمة أشخاص 

معناه أّف ذّمة ىذا الشخص مشغولة ِنمسة قرانات وذّمة الثاشل أيضًا مشغولة هبا مع أّف اٞناؿ ليس إاّلٙنسة قرانات، ولكن 
صّححناه ُب ١نّلو على ٥نو الواجب الكفائي بناء على جريانو ُب األحكاـ الوضعية أيضاً، فذّمة أحدىم إذا فرغت تفرغ ذمم 

 الباقٌن أيضاً.

 أنو يقع اإلشكاؿ بعد ذلك ُب أنو ٞناذا يرجع من استفرغ ذّمتو بأدائو إذل الثاشل والثاشل إذل الثالث وىكذا، وقد أجبنا عن إاّل 
ذلك أيضاً بأّف اٞناؿ بعد أداء قيمتو أو مثلو ينتقل إذل ملك ذلك اٞنؤّدي للسًنة العقبلئية اٞنرتكزة عندىم، فإنو إذا أتلف فراش 

اء الصغار اٞنتبّقية ملكًا للمتلف بعد أداء بدؿ الفراش وألجلو ذكرنا أّف قاعدة اٜنيلولة ٣نّا ال أساس لو، بل الغًن تكوف األجز 
اٞناؿ ينتقل إذل الضامن بأداء قيمتو، وإف ذىب شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( إذل أّف اٞنالك لو مطالبة اٞناؿ أيضًا بعد أخذ 

رجع إليو اٞنالك إذا أّدى قيمتو فينتقل إليو اٞناؿ ويصًن مالكًا لو ال ١نالة، وّنا أّف  قيمتو، وعلى ذلك فالضامن األّوؿ الذي
الثاشل أيضًا ضمن ىذا اٞناؿ ووضع يده عليو فللمالك الفعلي أعين الضامن األوؿ أف يرجع إليو بقيمتو، وإذا أّدى الثاشل قيمتو 

ؼ الثالث وىكذا إذل أف ينتهي األمر إذل من تلفت عنده العٌن، وّنا لؤلّوؿ قد دخل اٞناؿ ُب ملكو وىو أيضاً يرجع إذل اٞنتصرّ 
 أّف العٌن غًن موجودة تنتقل إذل ملك غًنه بأخذ قيمتها فبل ديكنو الرجوع إذل الغًن ُب ذلك ولعّلو ظاىر.

ء قيمتو ال ١نالة، وىل لو أف فإذا عرفت ذلك تعلم أّف اٞنالك إذا رجع على البائع بالعٌن ومنافعها فينتقل اٞناؿ إذل البائع بأدا
  يرجع على اٞنشرتي بعد ما دخل اٞناؿ ُب ملكو كما ُب األيادي اٞنتعاقبة على ما عرفت أو ال؟ الظاىر أنو ال يرجع على
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ٍب انكشف أّف اٞناؿ كاف اٞنشرتي أبداً، والسّر ُب ذلك أّف من سّلط أحداً على ماؿ كمن قّدـ طعاماً للغًن فأكلو وتصّرؼ فيو 
ملكو أي ملك ىذا الذي سّلط الغًن على اٞناؿ، فهل لو أف يرجع إذل اآلكل أو اٞنتصرؼ فيو باٞناؿ بدعوى أشّل زعمت أنو 
للغًن فسّلطتك عليو ودل أكن اسّلطك عليو إف كنت علمت أنو رل، فقد انكشف أنو كاف ملكًا لنفسي فبلبّد لك من أف 

ٞناؿ، الظاىر أنو غًن ضامن للماؿ ببل نكًن، ألنو الذي سّلطو على مالو بعنواف أنو رل وقد ظهر أنو لو ٔنرج عن عهدة ذلك ا
أيضاً واقعاً فبأّي وجو ديكنو اٞنطالبة بو، وىذا مضافاً إذل أنو ٣نّا تسادل عليو الفقهاء أمر مرتكز ُب أذىاف العقبلء من دوف كبلـ 

 وال إشكاؿ.

كوف اٞناؿ للمسّلط من االبتداء وبٌن أف يكوف ملكو ُنسب البقاء كما إذا قّدـ طعامًا للغًن من وال يفرؽ ُب ذلك بٌن أف ي
ملك آخر ٍّب انتقل إليو باالرث أو اٟنبة أو البيع فاّدعى أنو مارل وأنت ضامن لو، وُب كبل اٜنالٌن ال ديكنو الرجوع إذل من 

 سّلطو عليو بنفسو.

ي على اٞناؿ ٍب ملكو بأداء قيمتو فكيف ديكنو الرجوع على اٞنشرتي بقيمتو مع أنو ىو الذي وُب اٞنقاـ قد سّلط البائع اٞنشرت 
سّلطو عليو بعنواف أنو رل، فبل يصّح لو أف يرجع إذل اٞنشرتي أبداً، وأّما إذا رجع اٞنالك إذل اٞنشرتي بالعٌن ومنافعها فلو أف 

 ضمنها البائع كما مّر دوف اٞننافع الِت دل يضمنها ولعّلو ظاىر.يرجع على البائع هبما فيما إذا كانت اٞننفعة ٣نّا قد 

 فاٞنتحّصل: أّف الصحيح ُب اٞنقاـ أف يفّصل بٌن اٞننافع الِت يضمنها البائع وبٌن ما ال يضمنها.

عدـ رجوعو على ٍب إنّو ظهر من ذلك أنو ال فرؽ فيما ذكرناه بٌن اٞننافع اٞنستوفاة للمشرتي وما دل يستوفها، فإنو إذا حكمنا ب
 البائع ُب اٞننافع غًن اٞنستوفاة فبل ديكنو الرجوع ُب اٞنستوفاة بطريق أوذل، ألنو قد حّصل ُب مقابلها شيئاً ال ١نالة
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 وليست كاٞننافع الِت دل يستوفها.

وال جيري ُب تغرصل اٞنشرتي بازاء ما استوفاه من وباٛنملة: أّف االستيفاء للمنافع ليس من أحد اٞنضّمنات للبائع فبل تغفل، بل 
اٞننافع قاعدة ال ضرر بوجو، إذ ال ضرر عليو حينئذ حيث إنو استفاد ما يسوى ِنمسة قرانات واغرـت ٙنسة قرانات فبل ضرر 

وارد ال ُب جرياف القاعدة ُب اٞنقاـ، وىو كما أفاده ُب بعض اٞن «ٔ»  على اٞنشرتي، ومن أجل ذلك استشكل ُب الرياض
 مطلقاً كما ال خيفى.



ء من الغرامات الِت اغرتمها للمالك ُب  فاٞنتحّصل: أّف قاعدة الغرور ٣نّا ال أساس لو، وأّف اٞنشرتي ال يرجع على البائع ُب شي
ع من العٌن اٞننافع اٞنستوفاة وغًن اٞنستوفاة، نعم ال بأس بالتفصيل اٞنتقّدـ وأّف اٞنشرتي يرجع على البائع فيما يضمنو البائ

واٞننافع دوف ما ال يضمنو، وأّف البائع ال حّق لو أف يرجع على اٞنشرتي فيما يضمنو، ألنو قد سّلط اٞنشرتي على اٞناؿ واٞننافع 
 ومعو ال يكوف اٞنشرتي ضامناً ٞنا أتلفو بتسليط البائع إيّاه عليو وإف صار البائع مالكاً للتالف بدفع ما ُب ذّمتو من الضماف.

اؿ كذلك فيما إذا كاف اٞنتلف مالكًا للماؿ واقعاً، وىذا كما إذا سرؽ اٞنعطي شيئًا من أمواؿ أحد ٍّب قّدمو لو ليأكلو بل اٜن
فأكلو اٞنسّلط عليو جاىبًل باٜناؿ ٍّب انكشف أنو أكل ماؿ نفسو، فإّف اٞنعطي ضامن لو، واٞنتلف اٞنغرور وإف كاف مالكاً 

باٜناؿ حدوثًا أو بقاًء كما فيما ٥نن فيو فإّف البائع الفضورل قّدـ ماؿ الغًن للمشرتي اٛناىل للماؿ إاّلأنو ٞنّا كاف جاىبًل 
فتلفت منافعو ٓنت يده وغـر قيمتها للمالك فتكوف اٞننافع ملكًا للمشرتي بقاًء وّنا أّف البائع ىو الذي سّلطو على مالو 

 من أّوؿ األمر. يكوف ضامناً لقيمتها كما لو كانت اٞننافع ملكاً للمشرتي

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٚٗ: ٗٔرياض اٞنسائل 
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وىل يُفّرؽ ُب ذلك بٌن علم اٞنسلِّط وجهلو؟ الظاىر ىو التفصيل بٌن التسليط اجمّلاشل فيكوف اٞنسلِّط ضامنًا ُب صورٌب العلم 
إاّلإذا سّلطو عليو عاٞنًا باٜناؿ مع كوف اٞنشرتي جاىبًل، وىذا ثابت ُنسب السًنة واٛنهل وبٌن البيع و٥نوه فبل يكوف ضامنًا 

العقبلئية فإذا قّدـ طعامًا للغًن ليأكلو ٍّب تبٌّن أّف الطعاـ لآلكل يكوف اٞنقدِّـ ضامنًا ولو كاف جاىبًل الستناد االتبلؼ إليو 
عو، فإف كاف البائع عاٞنًا باٜناؿ وقد غّر اٞنشرتي يكوف التلف مستنداً عرفاً، وأّما إذا باع ماؿ الغًن وتلف اٞنبيع أو بعض مناف

إليو عرفًا فيكوف ضامناً، وأّما إف كاف البائع جاىبًل كاٞنشرتي فبل وجو لرجوع اٞنشرتي عليو ُنسب االرتكاز العقبلئي. ىذا  
 كّلو ُب اٞننافع اٞنستوفاة وغًن اٞنستوفاة.

من قيمة العٌن التالفة عنده زائداً على الثمن اٞنسّمى، فحكمو حكم اٞننافع ويأٌب فيو ما ذكرناه وأّما ما يغرمو اٞنشرتي للمالك 
 ُب اٞننافع.

وأّما األجزاء التالفة من اٞنبيع فيظهر حكمها ٣نّا ذكرناه فإّف اٞنالك يسرتجع ما بقي من عٌن مالو، وأّما األجزاء التالفة فإف 
اٞنشرتي على البائع ُب الزائد على ما يقابلها من الثمن اٞنسّمى فيما إذا كاف البائع غارّاً رجع بقيمتها على اٞنشرتي رجع 

 للمشرتي.



بٌن وصف الصّحة فأٜنقو باألجزاء وبٌن غًنه من  «ٔ» وأّما األوصاؼ التالفة فقد فّصل شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
ع ُب كل ما يغرمو للمالك ُب مقابلها، ألّف ما عدا وصف الصّحة األوصاؼ فأٜنقها باٞننافع وحكم برجوع اٞنشرتي على البائ

 ء من الثمن اٞنسّمى. من األوصاؼ ال يقابلو شي

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٗٓ٘: ٖاٞنكاسب 
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تقّسط على سائر األوصاؼ كذلك ال ، بايراد ظاىر وىو أّف الثمن كما ال ي«ٔ» وقد أوردعليو شيخنا االستاذ )قّدس سرّه(
يتقّسط على وصف الصحة، وإّّنا يقع الثمن بازاء نفس اٞناؿ واألوصاؼ توجب زيادة قيمة العٌن، ومن أجل ذلك إذا كانت 

ش العٌن معيبة ودل يعلم هبا اٞنشرتي إذل آخر األبد ال جيب على البائع دفع قيمة العيب واألرش وإّّنا جيب عند اٞنطالبة، واألر 
 إّّنا يثبت بدليل آخر عند اٞنطالبة كما عرفت، فاٜنّق أّف األوصاؼ كّلها ال ديكن إٜناقها باألجزاء كما ال خيفى.

ٍّب ال خيفى أّف ما ذكرناه سابقاً من أّف اٞنشرتي يرجع على البائع ُب موارد الغرور ِنبلؼ البائع فإنو ال يرجع على اٞنشرتي ألنو 
، إّّنا ىو فيما إذا كانت الغرامة اٞنتوّجهة إذل اٞنشرتي مستندة إذل إغراء البائع إيّاه وكذبو ُب دعوى قد غرّه وأتلف اٞناؿ عليو

اٞنالكية، وأّما إذا كانت مستندة إذل أمر آخر وراء كذب البائع ُب دعواه ُنيث لو كاف البائع صادقًا ُب دعواه أيضًا كانت 
عاملة فاسدة من أجل أهّنا ربوية أو ألمر آخر، فبل يضمنو البائع ُب الغرامة بوجو، الغرامة متوجهة إذل اٞنشرتي كما إذا كانت اٞن

لعدـ استنادىا إذل كذبو وتغريره بل إذل فساد اٞنعاملة من ناحية اخرى، فبل ديكن للمشرتي أف يرجع إذل البائع ُب الغرامة 
أف يقوؿ: ىب إشّل قد صدقت ُب مقالِت أفلست أنت  الزائدة عن الثمن بدعوى أّنك غررتين وكذبت ُب مقالتك، فإّف للبائع

ضامنًا للغرامة لقاعدة على اليد اخل من أجل فساد اٞنعاملة، غاية األمر أشّل لو كنت صادقًا ُب دعوى اٞنلكية لكنت ضامناً 
 بالنسبة إرّل وفعبًل ضامن للمالك لكذيب ُب دعواي اٞنالكية، وىذا ظاىر.

 ُب اٞنقاـ. «ٕ» ا شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(ىذا أحد األمرين اللذين ذكرمه

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٛٚٔ -ٚٚٔ: ٕمنية الطالب 
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اٞناؿ، وأّما إذا رجع األمر الثاشل: أّف اٞنالك إذا رجع إذل اٞنشرتي اٞنغرور فًنجع اٞنشرتي إذل البائع الغاّر ألنو غرّه وأتلف عليو 
 إذل البائع فهو ال يرجع إذل اٞنشرتي، لوضوح أنو أتلف اٞناؿ فلماذا يرجع إذل اٞنشرتي اٞنغرور، ىذا كّلو ُب موارد الغرور.

وأّما ُب غًن موارد الغرور كما إذا كاف البائع جاىبًل باٜناؿ فللمالك أف يرجع على كل واحد ٣نّن وضع يده على مالو، فإذا 
إذل الضامن األوؿ فهو أيضاً يرجع إذل الثاشل إذل أف ينتهي إذل من تلف اٞناؿ عنده فإنو ال يرجع إذل الغًن، كما أّف اٞنالك رجع 

 إذا رجع إليو من االبتداء دل يكن لو الرجوع إذل السابقٌن بوجو.

ٌن السابق والبلحق، والثاشل دل يتحّقق وقد استشكل ُب اٞنقاـ بأّف اٞنوجب للضماف ىو اليد أو االتبلؼ، واألوؿ مشرتؾ فيو ب
من أحد منهما حسب الفرض وإاّل ٜنكمنا بضمانو ال ١نالة، وعليو فلماذا ٥نكم بضماف البلحق من دوف أف يرجع إذل أحد، 
واٞنفروض أّف تلف اٞناؿ بنفسو أو بآفة ٚناوية ال يوجب الضماف بأف يكوف دركو عليو، فما الوجو ُب رجوع كل من السابق 

 ذل الحقو وعدـ رجوع البلحق الذي تلف اٞناؿ عنده إذل الغًن.إ

وقد تصّدى شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( للجواب عن ىذا اإلشكاؿ وتعّرض قبل ذلك إذل بياف كيفية اشتغاؿ ذّمة كل 
الضمناء بأف  واحد من السابق والبلحق ببدؿ اٞناؿ اٞنضموف عليهما، وأّف اٞناؿ الواحد كيف يصًن ُب عهدة كل واحد من

يطلب اٞنالك بدلو من كل واحد منهم مع أنو ليس إاّلمااًل واحداً، فوّجو تقريب ذلك وتصويره على ٥نو الواجب الكفائي ُب 
األحكاـ التكليفية، وأّف ذّمة كل واحد ٣نّن وضع يده على اٞناؿ مشغولة بالبدؿ إاّلأنو يسقط بأداء واحد منهم، ألنو إذا 

صدؽ على الثاشل عنواف البدؿ ال ١نالة، وإف دل يؤّدوه أصبًل فللمالك أف يطالب كل واحد منهم على ٥نو تداركو ببدلو فبل ي
  البدلّية يـو القيامة، وباٛنملة أّف للماؿ
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 ضامنٌن أو أكثر ولو مطالبة أي منهما شاء.

يث إّف الضماف عند الشيعة عبارة عن انتقاؿ ما ُب ذّمة وقد نظّر )قّدس سرّه( ذلك بباب الضماف على مسلك اٛنمهور ح
أحد إذل ذّمة الغًن كما إذا ضمن أحد َدين شخص آخر فإّف معناه أّف ما ُب ذّمتو قد انتقل ُب ذّمة الضامن واشتغلت ذّمة 

اف بضّم ذّمة إذل فهو قد اخذ من الضّم وفّسروا الضم «ٔ» الضامن بالَدين فهو مأخوذ من ضمن. وأّما على مسلك اٛنمهور
ذّمة اخرى، فقبل الضمانة كانت الذّمة اٞنشتغلة بالَدين واحدة وىي ذّمة اٞنديوف وبعد الضماف صارت الذّمة اثنتٌن إحدامها 



ذّمة اٞنديوف وثانيهما ذّمة الضامن، فللمالك أف يطالب مالو من كل واحد منهما إذا شاء وىذا ِنبلؼ مسلك الشيعة ألّف 
و الذي قد اشتغلت ذّمتو ّناؿ اٞنالك دوف اٞنديوف. ومسلك اٛنمهور وإف كاف مردوداً عندنا ُب مقاـ االثبات الضامن حينئذ ى

 إاّل أنو ُنسب مقاـ الثبوت ٣نّا ال ١نذور فيو وال مانع عقلي من تعّدد الضامن بوجو واٞنقاـ نظًن ذلك كما عرفت.

ّنا ذكروه ُب مقاـ التشنيع على اٞنسلك اٞنتداوؿ عند اٛنمهور، ىذا ومن ىنا رّنا يقاؿ ُب مقاـ التشنيع على ىذا التوجيو 
إاّلأّنك عرفت أنو ال ١نذور ُب االلتزاـ بذلك ُب اٞنقاـ وإف دل يساعده دليل ُب باب الضماف، بل قد التـز بذلك بعض فقهائنا 

 ُب موارد ضماف األعياف دوف ما ُب الذمم، ولذلك موارد:

أو الثمن فيما إذا دل يطمئن البائع باٞنشرتي واحتمل أف يكوف ٖننو سرقة فأخذ منو ضامنًا على  منها: الضمانة على اٞنبيع
الثمن حّّت يتعّهد دركو فيما إذا ظهر أنو سرقة أو اٞنشرتي دل يطمئن بالبائع واحتمل السرقة ُب اٞنبيع وأخذ منو الضامن على 

 ظهر أّف اٞنبيع أو الثمن سرقةدركو فيما إذا كاف سرقة ُب نفس األمر والواقع، فإذا 

______________________________ 
 .ٖٚٓ: ٕ، اٞنهّذب ٕٗ: ٗٔ، اجملموع ٖٛ، ٓٚ: ٘( اٞنغين البن قدامة ٔ)
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ا الضامن فللمشرتي أف يرجع إذل كل واحد من البائع والضامن بثمنو، أّما على البائع فؤلنو باختياره أخذه فهو لو ضامن، وأمّ 
 فؤلجل الضماف والتعّهد الذي التـز بو كما أّف البائع يرجع إذل اٞنشرتي أو ضامنو باٞنبيع فيما إذا ظهر أّف الثمن مسروؽ.

ومنها: العارية اٞنضمونة فإنو إذا اشرتط اٞنعًن الضماف ُب العٌن العارية على تقدير تلفها ٍّب أخذ منو ضامناً على اٞناؿ، فإنو إذا 
و أف يرجع إذل كل واحد من اٞنستعًن والضامن، أّما اٞنستعًن فؤلجل االشرتاط، وأّما الضامن فؤلجل الضمانة ىذا، بل تلف فل

 أنو التـز بتعّدد الضمناء ُب الذمم أيضاً. «ٔ» حكي عن ابن ٘نزة

 ذا.فاٞنتحّصل: أنو ال مانع من رجوع اٞنالك إذل كل واحد من الضامنٌن على ٥نو الواجب الكفائي، ى

وذىب إذل أّف تصوير الوجوب الكفائي إّّنا خيتص باألحكاـ  «ٕ» وقد استشكل ُب ذلك شيخنا االستاذ )قّدس سرّه(
التكليفية، إذ للشارع أف جيعل اٜنكم على كل واحد من اٞنكّلفٌن ال على ٥نو االطبلؽ بل على ٥نو التقييد بأف يقوؿ جيب 

بعدـ جلوس اآلخر فيو، عليكم اٛنلوس ُب اٞنوضع اٞنعٌّن سّيما إذا كاف اٞنوضع غًن قابل ٛنلوس أشخاص متعّددين مقّيدًا 
فيجب عليك إف دل جيلس فيو زيد وجيب على زيد إف دل جيلس فيو عمرو، كما التـز بذلك ُب باب الرتّتب وأنو ال مانع من 

 أف جيعل الشارع حكماً واحداً على شيئٌن متضاّدين بأف يكوف أحدمها مطلقاً واآلخر مقّيداً أو يكوف كبلمها مقّيدين.



الوضعية فبل يتصّور ذلك بوجو، فإهّنم إف أرادوا ُب تصوير ذلك على ٥نو الوجوب الكفائي أّف كل واحد وأّما ُب األحكاـ 
  واحد من األشخاص ضامن للماؿ

______________________________ 
 .ٕٔٛ( الوسيلة: ٔ)
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مضمونًا بضمانات متعّددة وأف يكوف ُب ذّمة أشخاص متعّددين. وإف أرادوا أّف ىذا مطلقاً، فبلزمو أف يكوف اٞناؿ الواحد 
الشخص ضامن لو إف دل يضمنو الشخص الثاشل، والثاشل أيضًا ضامن إف دل يضمنو الشخص األوؿ، فمرجعو إذل أهّنما فعبًل 

الضامن الثاشل ضامنًا للضامن األوؿ والثالث  ليسا بضامنٌن للماؿ. نعم ال مانع من تعّدد الضامن على ٥نو الرتّتب بأف يكوف
للثاشل والرابع للثالث وىكذا، ونظًن ذلك ما إذا ضمن أحد َدين شخص آخر فالضامن قد ضمن للمالك ُب الَدين، واٞنديوف 
ضمن ما يؤّديو الضامن للمالك، إذ بعد ما ضمنو الضامن ال يسقط ضماف اٞناؿ عن اٞنديوف، بل الضامن يضمن للمالك 
واٞنديوف يضمن للضامن على تقدير أدائو للَدين، وىذا الضماف الطورل ال مانع من أف نلتـز بو ُب اٞنقاـ بأف يكوف األوؿ 

 ضامناً للماؿ والثاشل ضامناً للضامن األوؿ والثالث للثاشل وىكذا، ىذا ما أفاده )قّدس سرّه( ُب اٞنقاـ.

 بىن وال ُنسب البناء.ولكّنو ٣نّا ال ديكن اٞنساعدة عليو ال ُنسب اٞن

أّما فساد ما أفاده ُنسب اٞنبىن: فهو من أجل أّف الوجوب الكفائي عنده )قّدس سرّه( ليس عبارة عن الوجوب اٞنشروط بعدـ 
امتثاؿ اآلخر، بل ىو سنخ من الوجوب يغاير الوجوب اٞنشروط وتوضيح ذلك االٗناؿ: أّف اٞنوذل تارًة يرى اٞنصلحة ُب 

يقـو غرضو بو على ٥نو التعيٌن، فيتعّلق شوقو بو تعييناً ألنو مقتضى كوف الفعل ٣نّا يقـو بو غرضو سّيما خصوص فعل معٌّن و 
 العيين وىوواضح. على اٞنسلك اٞنشهور من تبعية األحكاـ للمصاحل أواٞنفاسد ُب متعّلقاهتا، وىذا يعرّبعنو بالوجوب

٥نو يتساوياف ُب إفادة الغرض، وكل واحد من الفعلٌن يقـو بغرضو  واخرى يرى اٞنوذل اٞنصلحة ُب كل واحد من الفعلٌن على
ويفي بو، وُب مثل ذلك ال وجو لتعّلق شوقو بأحد الفعلٌن على التعيٌن، ألنو ترّجح ببل مرّجح وىو مستحيل، فبلبّد من أف 

 يتعّلق شوقو بأحدمها على ٥نو التخيًن كما ُب مثل الكّفارات الثبلث ويعرّب 
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 عنو بالوجوب التخيًني.



ومنو يظهر اٜناؿ ُب تصوير الوجوب الكفائي وأنو إذ رأى اٞنصلحة ُب فعل معٌّن من غًن خصوصية للفاعلٌن ُب ٓنصيل 
غرضو كما إذا كاف اٞنوذل عطشانًا فأمر أحد غلمانو العشرة بسقيو و٠نيئو باٞناء بأف يقوؿ فليجئ أحدكم باٞناء، فبل ديكن أف 
يتعّلق شوقو باتياف أحدىم على ٥نو التعيٌن، إذ ال وجو للرتّجح من غًن مرّجح، بل يتعّلق شوقو باتياف أحدىم على ٥نو 

 التخيًن، فالفرؽ بٌن الكفائي والتخيًني أّف ُب الكفائي تلغى خصوصيات الفاعلٌن وُب التخيًني تلغى خصوصيات األفعاؿ.

عبارة عن الوجوب اٞنشروط بعدـ امتثاؿ اآلخر حّّت يستشكل بذلك ُب تصويره ُب وكيف كاف، فليس الوجوب الكفائي عنده 
الضماف. وبناء على ما ذكرناه ال مانع من تصويره ُب اٞنقاـ، كما ديكن تصوير الوجوب التخيًني فيو، فإنو كما ال مانع من 

ُب ضماف أحد األشخاص ٞناؿ معٌّن، أف تتحّقق اٞنصلحة ُب ضماف الشخص ألحد العينٌن كذلك ال مانع من أف تتحّقق 
 ىذا كّلو ُنسب اٞنبىن.

وأّما فساده ُنسب البناء: فؤلنّا لو أغمضنا عّما أشرنا إليو آنفًا وبنينا على أّف الوجوب الكفائي عبارة عن الوجوب اٞنشروط 
الشرط حينئذ ليس عبارة عن عدـ  بعدـ إتياف اآلخرين، فبل مانع من تصوير مثلو ُب الضماف ُب األيادي اٞنتعاقبة، وذلك ألفّ 

ضماف اآلخرين حّّت يقاؿ إّف مرجع ذلك إذل أنو ال ضماف ُب شخص منهما فعبًل، ألنّا إذا قلنا بضماف ىذا الشخص فذاؾ 
غًن ضامن كما أنو إذا قلنا بضماف الثاشل فاألوؿ ليس بضامن، بل الشرط إّّنا ىو عدـ امتثاؿ اآلخر ُب التكاليف وعدـ أداء 

ر ما ُب ذّمتو ُب الضماف، إذ لو عّلقنا الوجوب ُب حّق أحدمها على عدـ الوجوب لآلخر منهما، فكما ال يعقل ذلك ُب اآلخ
الضماف لرجوعو إذل عدـ ضماف شخص منهما فعبًل، كذلك ال يعقل ذلك ُب الواجبات واألحكاـ التكليفية ألّف مرجعو إذل 

 منا بوجوبو على ىذا الشخص فاآلخرء منهما فعبًل، ألنّا إذا حك عدـ الوجوب بشي
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غًن واجب عليو كما إذا حكمنا بوجوبو على ذاؾ الشخص فعلى األوؿ غًن واجب وال ديكن أف يكوف الفعل واجبًا عليهما 
 معاً.

بارة عن عدـ أداء اآلخر وكيف كاف، فالشرط إّّنا ىو عدـ امتثاؿ اآلخر لؤلمر ُب الوجوب الكفائي وُب الضماف الكفائي ع
للبدؿ، وعليو فكما يعقل تصوير الكفائي ُب األحكاـ التكليفية كذلك يعقل تصويره ُب الضماف، إذ ال مانع من أف حيكم 
بضماف ىذا الشخص لو دل يؤّد الثاشل البدؿ، وحيكم بضماف ذاؾ إف دل يؤّده األوؿ منهما، فيكوف ضماناً مشروطاً بعدـ أداء 

 ا ال ١نذور فيو.اآلخر، وىو ٣نّ 

بل لو فرضنا أّف شخصٌن تصرفا ُب ماؿ الغًن ُب زماف واحد من دوف أف يسبق أحدمها اآلخر ُب وضع يده عليو، ال ديكن 
فيو االلتزاـ إاّلبضماف أحدمها على ٥نو التخيًن والوجوب الكفائي، إذ اٜنكم بضماهنما معًا غًن صحيح، ألّف اٞناؿ الواحد ال 



و بدالف، واٜنكم بعدـ ضماهنما بوجو ٣نّا ال ديكن التفّوه بو فيتعٌّن أف ٥نكم بضماف أحدمها ال على ٥نو معىن أف يكوف ل
 التعيٌن، فهذا الشخص ١نكـو بالضماف مشروطاً بعدـ أداء الثاشل البدؿ كما أنو ١نكـو بو إف دل يؤّد بدلو الضامن األوؿ.

األنصاري )قّدس سرّه( من تصوير الضماف الكفائي ُب األيادي اٞنتعاقبة ىو فاٞنتحّصل من ٗنيع ذلك: أّف ما أفاده شيخنا 
الصحيح، وأّف مسلك العاّمة ُب باب الضماف أمر ٣نكن وغاية ما ىناؾ أنو دل يقم عليو دليل ُب باب الضماف، ِنبلؼ اٞنقاـ 

اف لعدـ الدليل عليو ىناؾ، بل الدليل قائم على فااللتزاـ بو ُب اٞنقاـ ٣نّا ال مانع منو، وىذا ِنبلؼ االلتزاـ بو ُب باب الضم
 عدمو ُب ذلك الباب.

أّف مسلك اٛنماعة أمر غًن معقوؿ، إاّلأّنك عرفت أنو أمر ٣نكن غاية  «ٔ» نعم يظهر من بعض كتب العبّلمة )قّدس سرّه(
  األمر أّف الدليل دل يساعده ُب باب

______________________________ 
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ُب بعض كتبو اأُلخر من أنو ٣نّا دل يقم عليو دليل، ومسلكهم إّّنا ال يعقل فيما لو  «ٔ» الضماف. ويؤيّده ما ذكره العبّلمة
للماؿ ُب عرض ضماف اآلخر لو، أرادوا منو اٜنكم بضماهنما للماؿ على ٥نو االستقبلؿ بأف يكوف كل واحد منهما ضامنًا 

وذلك ألّف اٞناؿ الواحد ال معىن ألف يكوف لو بدالف، وىذا ِنبلؼ ما ىو ظاىر كبلمهم من أّف أحدمها ١نكـو بالضماف ال 
 على ٥نو التعيٌن وأّف اٞنالك لو أف يرجع إذل أيّهما شاء ىذا.

اـ عن بقية األحكاـ الكفائية ُب سائر اٞنقامات، وأّنكم ٞناذا ٍب إنو بعد ذلك يقع الكبلـ ُب وجو امتياز ذلك الكفائي ُب اٞنق
تلتزموف برجوع السابق إذل البلحق فيما إذا رجع اٞنالك إذل السابق، وبعدـ رجوع البلحق إذل السابق فيما إذا رجع اٞنالك إذل 

اوية ال وجو لكونو موجبًا لضماف البلحق البلحق وتلف اٞناؿ عنده إاّلفيما إذا غرّه السابق كما مّر، مع أّف تلف اٞناؿ بآفة ٚن
 دوف السابق، ألّف اٞنوجب للضماف إّّناىو االتبلؼ ال التلف وأّما اليد فهي مشرتكة بينهما.

من أّف التلف واالتبلؼ ُب حكم واحد فإذا سّلمنا اٜنكم  «ٕ»  وقد اجيب عن ذلك بوجوه: منها ما أفاده السيد ُب حاشيتو
ؼ من جهة أّف البلحق كاف متمّكنًا من رّد اٞناؿ إذل اٞنالك قبل إتبلفو فهو بعدـ رّده إليو قد سّبب بالضماف ُب صورة االتبل

ثبوت الضماف على السابق، فبلبّد من أف ٥نكم بالضماف ُب صورة التلف أيضًا ٛنرياف ما ذكرناه فيها أيضًا حرفًا ُنرؼ 
و وّنا أنو دل يرّده إليو فقد صار بذلك سبباً لثبوت الضماف على السابق حيث إنو كاف متمّكنًا من رّد اٞناؿ إذل مالكو قبل تلف
 بعدـ رّده إذل مالكو سابقاً قبل تلفو بآفة ٚناوية، ىذا.



______________________________ 
(ٔ) 

 [. ]دل نعثر عليو ُب مظانو
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أفاده ُب االتبلؼ غًن ثابت فضبًل عن صورة التلف، وذلك من جهة أّف االتبلؼ يوجب عدـ بقاء اٞنوضوع  وال خيفى أّف ما
لرّد العٌن للمالك، وأّما الضماف فهو إّّنا ثبت بقاعدة اليد دوف االتبلؼ ّنعىن أّف إتبلفو وعدـ دفعو اٞناؿ إذل اٞنالك إّّنا 

ك أوجب الضماف عليو ألنو إّّنا ثبت بقاعدة اليد، ولو سّلمنا ما أفاده ُب أوجب عدـ سقوط الضماف عن السابق، ال أنو بذل
صورة االتبلؼ فبل وجو لو ُب صورة التلف أبداً، ألّف السابق والبلحق مشرتكاف ُب اليد وأّف كل واحد منهما ضامن لو بتلك 

وال يرجع إذل السابق. أّما ٕنّكنو من رّد اٞناؿ  القاعدة، وال مزية لبلحق على السابق حّت يقاؿ إنو بتلك اٞنزية ١نكـو بالضماف
إذل مالكو قبل تلفو فهو أيضًا غًن ٢نتص بالبلحق، ألّف السابق أيضًا كاف متمّكنًا من رّده إذل مالكو قبل تلفو واٞنفروض أّف 

رجوع السابق إليو، فهذا اٞناؿ دل يتلف بفعل البلحق وإّّنا تلف بآفة ٚناوية فلماذا حيكم بضمانو وعدـ رجوعو إذل السابق و 
 الوجو ال ديكن اٞنساعدة عليو، ىذا.

ُب مقاـ اٛنواب أّف الوجو ُب رجوع السابق إذل البلحق دوف  «ٔ» وقد يظهر من كلمات شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
ِت ثبت ٟنا البدؿ ُب العكس ىو أّف السابق إّّنا ضمن العٌن بوضع يده عليها، وأّما الضامن البلحق فهو إّّنا يضمن العٌن ال

ذّمة السابق فكأنّو ضامن لواحد من العٌن والبدؿ على سبيل البدلية، فإذا رجع اٞنالك إذل السابق فهو يرجع إذل البلحق بأحد 
األمرين، ٞنا عرفت من أّف ذّمتو مشتغلة بأحد األمرين على سبيل البدلية، وأّما إذا رجع إذل البلحق فهو ال يرجع إذل السابق، 

 ّف ذّمتو إّّنا اشتغلت بالبدؿ ما داـ دل يؤّد الثاشل بدٟنا للمالك، ىذا.أل

ويرد على ذلك: أّف الضامن إّّنا يضمن بدؿ العٌن بعد تلفها، واٞنفروض أّف العٌن دل تتلف ُب يد األوؿ وال ُب يد الثاشل بعد 
  فكيف ديكن أف يقاؿ إّف األوؿ ضمن

______________________________ 
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العٌن والثاشل ضمن العٌن الِت ثبت ٟنا البدؿ مع أهّنا موجودة بنفسها ودل تتلف بعد فالضامن الثاشل كاألوؿ إّّنا وضع يده على 
 ، ىذا.اٞناؿ فكبلمها على حّد سواء، فما معىن أّف الثاشل ّنجرد وضع يده يضمن العٌن وبدٟنا على سبيل البدلية

وقد أورد عليو السيد )قّدس سرّه( ُب حاشيتو بايرادات سبعة، وبعض تلك االعرتاضات وإف كاف قاببًل للجواب إاّلأّف ثبلثة 
 منها غًن قابلة الذّب:

 من ىذه االعرتاضات: أّف الضامن الثاشل على تقدير تسليم أنو ضامن ألحد األمرين على سبيل البدلية فهو إّّنا يضمنو  األوؿ
للمالك ال للغًن، ألّف البدؿ ُب ذّمة الضامن األوؿ ملك للمالك فبدلو الثابت ُب ذّمة الثاشل أيضًا يكوف للمالك، فلماذا 

 حيكم بضمانو للضامن األوؿ بالبدؿ.

ذّمة  أّف اٞنوجب للضماف ليس إاّلقاعدة اليد أو االتبلؼ، والضامن الثاشل إّّنا وضع يده على اٞناؿ ال على ما ُب الثاشل:
 الضامن األوؿ، ألنو غًن قابل لبلستيبلء اٞنعرّب عنو باليد فلماذا حيكم بضمانو للعٌن وبدٟنا الثابت ُب ذّمة الضامن األوؿ.

أنّا إذا فرضنا أّف الضامن الثاشل قد سّلم العٌن الِت أخذىا من األوؿ إذل ذلك األوؿ العتقاد أنو مالك للماؿ أو لغًنه  الثالث:
تلفت العٌن ُب يد الضامن السابق فبل ينبغي اإلشكاؿ ُب أّف اٞنالك لو أف يرجع إذل أيّهما شاء، فإذا رجع إذل من الدواعي ف

السابق فمقتضى ما ذكره الشيخ )قّدس سرّه( أنو يرجع إذل البلحق ُب ىذه الصورة أيضاً، ألنو ضمن العٌن وبدٟنا على سبيل 
 ٞنقاـ من أّف السابق ال يرجع إذل البلحق.البدلية، وىذا يناُب ما سلكو ىو وغًنه ُب ا

 فإف قلت: إّف السابق قد انقلب إذل البلحق ُب اٞنثاؿ والبلحق صار سابقاً عليو.

قلت: ال معىن لضماف السابق الذي صار الحقًا بعد اٜنكم بضمانو قبل ذلك بوضع يده على اٞناؿ، ألّف الضامن ال يضمن 
  ثانياً بوضع يده عليو ثانياً، وىذه
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 االشكاالت الثبلثة الظاىر أهنا ٣نّا ال مدفع لو.

على السيد: بأّف ىذه االعرتاضات السبعة مبتنية على ما فهمو من ظاىر كبلـ  «ٔ» وقد أورد شيخنا االستاذ )قّدس سرّه(
الشيخ )قّدس سرّه( من أّف اٞنراد بالبدؿ ىو بدؿ العٌن الثابت ُب ذّمة الضامن، إاّلأّف األمر ليس كذلك، بل اٞنراد من البدؿ 

أنو )قّدس سرّه( ٞنّا رأى أّف اٞناؿ ال يضمن ُب كلماتو )قّدس سرّه( إّّنا ىو بدؿ ما يضمنو الضامن األوؿ، وتوضيحو: 
بضمانٌن عرضّيٌن فبل ديكن أف يقاؿ إّف السابق والبلحق كبلمها ضامناف للماؿ ُب عرض واحد، فجعل الضماف طوليًا ُب 

وف أحداً اٞنقاـ بأف يكوف السابق ضامنًا للمالك والبلحق ضامنًا للضامن السابق نظًن الضمانات االختيارية كما إذا أمر مدي



بالضماف ليضمن لو عند الدائن فضمنو ذلك الشخص فقد سقط الضماف عن اٞنديوف وانتقل إذل الضامن، إاّلأّف اٞنديوف 
يضمن للضامن ما دفعو إذل الدائن، فإف دفعو إليو فيضمنو ّنقداره وإاّل فإف دل يدفع إليو شيئًا فبل وجو لضماف اٞنديوف لو 

دفع السابق ما ضمنو للمالك فيضمن البلحق لو ما دفعو إذل اٞنالك، وإف دل يؤّد إليو شيئًا فبل ء، وُب اٞنقاـ أيضًا إف  بشي
 وجو لضمانو كما ىو واضح فاٞنراد بالبدؿ ُب كبلمو )قّدس سرّه( بدؿ ما يضمنو السابق للمالك ولعّلو ظاىر، ىذا.

أمر اٞنديوف أحدًا بالضماف، فإّف ُب مثلها ال مانع من  وال خيفى عليك أّف اٞنقاـ ال يقاس بالضماف االختياري كما ُب مسألة
اٜنكم بضماف اٞنديوف للضامن ألجل أمره إيّاه بالضماف، وأّما ُب اٞنقاـ فلماذا ٥نكم بضماف البلحق للسابق فهل أمره 

استيبلئهما على البلحق بذلك أو أّف ىناؾ دليبًل آخر حّّت ٥نكم بضمانو لؤلّوؿ، نعم ىو كالسابق ضامناف للمالك ألجل 
ماؿ الغًن فأّي فرؽ بينهما ُب رجوع أحدمها إذل اآلخر دوف العكس، فما أفاده من الضماف الطورل وإف كاف أمرًا معقواًل ُب 

 حدّ 

______________________________ 
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 ـ، ىذا.نفسو إاّلأنو ٣نّا دل يقم عليو دليل ُب اٞنقا

مضافًا إذل أّف الضماف ُب اٞنقاـ عرضي ٞنا عرفت من أّف اٞنالك لو أف يرجع إذل أيّهما شاء، وىذا ال ديكن ُب الضمانٌن 
الطوليٌن كما ال خيفى، ألّف الـز ذلك أّف اٞنالك ال حيق لو الرجوع على البلحق ابتداًء، فالظاىر أّف ما فهمو السيد )قّدس 

 الشيخ )قّدس سرّه( ىو الصحيح، وعليو فيتوّجو عليو االعرتاضات الثبلثة مع ما أوردناه عليو أّواًل، ىذا.سرّه( من ظاىر عبارة 

وجهاً آخر ُب اٞنقاـ: وىو أّف اٝنطابات اٞنتوّجهة إذل الغاصب األوؿ والثاشل أعين  «ٔ» وقد ذكر صاحب اٛنواىر )قّدس سرّه(
ف، فاٝنطاب اٞنتوّجو إذل األوؿ إّّنا ىو ٠نرد خطاب تكليفي بأداء بدؿ من تلف عنده اٞناؿ ليست من سنخ واحد بل سنخا

اٞناؿ من دوف أف تكوف ذّمتو مشغولة بو أبداً، وأّما اٝنطاب اٞنتوّجو إذل من تلف عنده اٞناؿ وىو الغاصب الثاشل مثبًل فهو 
حق ألنو بأداء البدؿ يكوف مالكاً خطاب وضعي وذّمتو مشتغلة بالعوض، فإذا رجع اٞنالك إذل األوؿ فهو يرجع إذل البل

للتالف، وال مانع من فرض اٞنلكية ُب التالف واٞنعدـو كما ُب اٝنيار فلو أف يرجع إذل قيمتو أو بغًنىا من لواـز اٞنلكية، وأّما 
ُب حّقو وقد  ء وإّّنا كاف اٝنطاب تكليفياً  إذا رجع اٞنالك إذل البلحق فهو ال يرجع إذل السابق إذ ال اشتغاؿ ُب حّقو بشي

 سقط بوصوؿ اٞنالك إذل حّقو، ىذا.



وقد أورد عليو شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( بايرادات يتوّجو بعضها إذل اٛنملة االوذل من كبلـ صاحب اٛنواىر وىي دعوى 
و إذل اٛنملة أّف اٜنكم ٢نتلف باالضافة إذل السابق والبلحق وأنو ُب األوؿ تكليفي وُب البلحق وضعي، وبعضها اآلخر يتوجّ 

 الثانية من كبلمو وىي أّف السابق ديلك التالف بأداء بدلو.

______________________________ 
(ٔ) 
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 الثبوت. أّما االيرادات اٞنتوّجهة إذل اٛنملة االوذل فهي ثبلثة: اثناف منها يرجع إذل مقاـ االثبات وواحد منها يرجع إذل مقاـ

أّما ما يرجع إذل مقاـ الثبوت فهو مبيّن على ما أفاده ُب االستصحاب من أّف األحكاـ الوضعية منتزعة من األحكاـ 
التكليفية، فالضماف حكم وضعي ينتزع عن إجياب أداء البدؿ، فما معىن أّف اٜنكم ُب السابق تكليفي وُب البلحق وضعي 

 مع أهّنما متبلزماف.

: ما ذكرناه ُب ١نّلو من أّف التكليفي والوضعي سنخاف من اٜنكم وأحدمها غًن منتزع عن اآلخر، ويشهد واٛنواب عن ذلك
لذلك أنو ال خبلؼ ظاىرًا ُب أّف وجوب نفقة الوالدين الفقًنين على الولد إذا كاف غنيًا إّّنا ىو ٠نرد حكم تكليفي وال 

ؼ وجوب نفقة الزوجة فإنو حكم تكليفي. مضافًا إذل أنو يضمنها يضمنها لو نسيها أو عصى ودل يؤّد نفقتهما، وىذا ِنبل
 فيما لو نسي أو عصى ودل يؤّدىا إليها، فيضمن ٟنا نفقة االسبوع أو الشهر أو السنة، وكيف كاف فهما سنخاف متغايراف.

اـ، كما أّف اٝنطاب اٞنتوّجو وأّما ما يرجع منها إذل مقاـ االثبات، فأحدمها: أّف مدرؾ الضماف ليس إاّل قاعدة اليد ُب اٞنق
للسابق والبلحق منحصر هبا، وعليو فكيف يكوف اٝنطاب الواحد وىو قاعدة اليد يعين على اليد ما أخذت تكليفياً باالضافة 
  إذل السابق ووضعياً باالضافة إذل البلحق، بعد االغماض والبناء على أهّنما سنخاف متغايراف. وثانيهما: أّف الضامن السابق لو
كاف خطابو ٠نّرد حكم تكليفي ٞنا أمكن إخراج دينو من تركتو على تقدير موتو، وٞنا صّح أف يصاٜنو اٞنالك على ما ُب ذّمتو 
مع أهّنما صحيحاف ثابتاف، ٛنواز اٞنصاٜنة على ما ُب ذّمتو وإخراجو عن تركتو على تقدير موتو، فلنا دليل على عدـ كوف 

 و ٠نرد عدـ الدليل، ىذا.اٝنطاب تكليفياً ُب حّقو، ال أن

  ٍب إنو أورد على اٛنملة االوذل أيضاً ُب آخر عبارتو إيراداً رابعاً: وىو أفّ 
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الـز ما ذكره صاحب اٛنواىر )قّدس سرّه( عدـ جواز رجوع السابق إذل الثاشل فيما إذا كاف اٞناؿ تالفًا عند الثالث أو الرابع 
ء وخطابو تكليفي حسب الفرض، بل البّد من أف يرجع إذل الضامن األخًن الذي  ُب عدـ اشتغاؿ ذّمتو بشي ألنو أيضًا مثلو

 تلف عنده اٞناؿ ابتداء مع أهّنم جّوزوا رجوعو إذل الثاشل والثاشل إذل الثالث وىكذا.

فإذا فرضنا العٌن تلفت وأّدى الضامن األّوؿ  وأّما ما يرجع إذل اٛنملة الثانية: فهو أّف للملكية أسبابًا وال ٓنصل بدوهنا أبداً،
ء آخر، واٞنفروض انتفاؤىا بأٗنعها، فبل وجو النتقاؿ  بدٟنا فبأي سبب ملك العٌن التالفة حينئذ، أفبالبيع أو اٟنبة أو بشي

 اٞناؿ إذل ملك من أّدى عوضو كما ال خيفى، ىذا.

اٝنطاب ُب كل واحد من الضامن األوؿ والبلحق خطاب وضعي  وال خيفى أّف ما أورده على مقالة صاحب اٛنواىر متٌن، إذ
لوحدتو كما ذكره شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( إاّلأنّو ديكن أف يقاؿ إّف اٞنقّدمة الثانية ٣نّا أفاده صاحب اٛنواىر كافية ُب 

ًا من أّف البلحق ديلك العٌن التالفة إثبات اٞنراـ من دوف حاجة إذل اٞنقّدمة االوذل من كبلمو، وىذه اٞنقّدمة ىي ما ذكره أخًن 
بأداء عوضها وذلك بعد ما عرفت من أّف تصوير الضماف على سبيل البدلية والوجوب الكفائي أمر ٣نكن معقوؿ، وعليو فيتّم 

 ى ذلك أمراف:الكبلـ باٞنقّدمة الثانية وأّف اٞنعطي للبدؿ يتمّلك العٌن التالفة باٞنعاملة القهرية عند العقبلء والشرع، ويدّؿ عل

أنو إذا أتلف أحد ماؿ الغًن وكاف لتالفو قيمة زىيدة أو كاف متعّلقًا ٜنّق، واألوؿ كما إذا ذبح فرس الغًن على وجو  أحدمها:
شرعي فإّف ٜنمو وجلده حينئذ ٣نّا لو قيمة وإف كانت زىيدة ال ١نالة. والثاشل ما إذا ذُنو على وجو جعلو ميتة فإّف اٞنيتة ديكن 

فع هبا ُب كل ما ال يشرتط فيو الطهارة ومتعّلقة ٜنّق االختصاص، وُب أمثاؿ ذلك ال ديكن للمالك أف يأخذ تالف أف ينت
 العٌن وباقيها ويطالب اٞنتلف بباقي قيمتها
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سرة مثبًل، وإذا أخذ قيمتها من ألّف العرؼ يروف اٞناؿ قد تلف وما بقى منو أمر آخر ال ربط لو باٞنالك كأجزاء السيارة اٞننك
اٞنتلف أو مثلها فبل ديكنو أخذ ما بقي من العٌن أبداً، ألّف العرؼ يروف ذلك انتقااًل قهرياً كالصلح، فباقي العٌن ينتقل إذل من 

 أّدى الضماف فيما إذا كانت لو قيمة، أو كاف ذلك متعّلقاً ٜنّق من اٜنقوؽ.

ُب حكم التلف ودل يكن تالفًا حقيقة كما إذا ضاع ُب بر أو وقع ُب ُنر أو سرقو سارؽ أّف اٞناؿ فيما إذا كاف  وثانيهما:
٠نهوؿ يتعّذر الوصوؿ إليو عادًة ففي ىذه اٞنوارد ىل حيكم بلحوؽ اٞناؿ اٞنوجود ُب الرب أو البحر أو ُب يد السارؽ باٞنباحات 

٣نّا ال ديكن التفّوه بو، أو حيكم بأنو ملك ٞنالكو األوؿ مع أنو  األصلية ُنيث يتمّلكو السارؽ ُنيازتو وال جيب عليو رّده، وىذا
أخذ مثلو أو قيمتو من اٞنتلف، فبل ١نالة حيكم بانتقالو إذل ملك اٞنتلف بدفع عوضو وبدلو، فالوجو ُب االنتقاؿ واٞنلكية ىو 

امن الذي أّدى بدلو وحينئذ فيعود السؤاؿ اٞنصاٜنة القهرية الواقعة بٌن مالك اٞناؿ ومتلفو، وكيف كاف فينتقل اٞناؿ إذل الض
 اٞنتقّدـ من أّف السابق ٞناذا يرجع إذل البلحق الذي تلف عنده اٞناؿ ُب غًن موارد الغرور دوف العكس.



وباٛنملة: أّف اٞنالك كما لو أف يرجع إذل كل واحد من السابق أو البلحق فكذلك اٞنالك بأداء البدؿ البّد وأف جيوز لو 
أي من السابق والبلحق فلماذا ٥نكم بعدـ جواز رجوعو إذل السابق ونقوؿ إنو يرجع إذل البلحق فقط. مثبًل إذا  الرجوع إذل

فرضنا الضامن ثبلثة أشخاص وقد رجع اٞنالك األصلي إذل الوسط فلماذا ال يرجع اٞنتوسط إذل السابق ويرجع إذل البلحق 
 األصلي ينبغي أف جيوز لو الرجوع إذل كل من شاء من السابق والبلحق؟فقط مع أنو مالك للماؿ بأداء البدؿ فهو كاٞنالك 

 ٕٔٔ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

ُب وجو ذلك: أّف الوجو ُب رجوعو إذل البلحق دوف السابق ىو أّف البلحق ىو  «ٔ»  فقد ذكر السيد )ر٘نو اللَّو( ُب حاشيتو
و رّد العٌن قبل تلفها وّنا أنو دل يرّدىا فتلفت استقّر الضماف الذي صار سببًا الستقرار الضماف على السابق، إذ كاف ديكن

 على ذّمة السابق أيضاً، فبلبّد وأف يرجع السابق إذل البلحق كما ذكر مثل ذلك ُب أصل اٞنسألة ونقلناه عنو ىناؾ.

لبلحق ليس موجباً ولكّنك عرفت أّف السبب لضماف كل من السابق والبلحق ىو اليد واالستيبلء على اٞناؿ، فعدـ رّد ا
لضماف السابق بل ىو عدـ إسقاط للضماف عن ذّمة السابق، وىذا كيف يوجب ضماف البلحق للماؿ مع أّف التمّكن من 

 ء. الرد أمر مشرتؾ بٌن السابق والبلحق كما ىو ظاىر، فهذا الوجو ال يرجع إذل شي

إّّنا ثبت باليد، وغاية ذلك الضماف أداء اٞناؿ وىذه فالصحيح أف يقاؿ: إّف الوجو ُب ذلك ىو ما عرفت من أّف الضماف 
الغاية حاصلة باالضافة إذل السابق دوف البلحق كما يظهر ّنبلحظة نظائر اٞنسألة، مثبًل إذا كاف الضامن اٞنتوسط وارثاً 

كن لو أف يرجع إذل للمالك األصلي وبعد ما أخذ اٞناؿ من السابق مات اٞنالك الذي فرضناه مورّثًا للضامن اٞنتوسط، فبل دي
السابق باٞناؿ، ألّف اٞنفروض أنو أّداه إليو وىو أخذه منو، غاية األمر قبل أف يكوف مالكًا ّنوت مورّثو، إاّلأّف العقبلء يروف 

 األداء باقياً ومستمرّاً إذل زماف كونو مالكاً للماؿ باالرث.

لك قبل صًنورتو مالكاً، فإذا رجع اٞنالك إذل البلحق وأخذ منو وكيف كاف، فغاية الضماف ىي أداء اٞناؿ إذل اٞنالك ولو كاف ذ
البدؿ فالبلحق مالك للماؿ لكّنو تلّقاه من السابق فبل ديكنو الرجوع عليو ألّف السابق قد أّدى اٞناؿ وحصلت الغاية للضماف، 

 وىذا ِنبلؼ ما لو كاف السابق مالكاً للماؿ باالرث أو بأداء القيمة

______________________________ 
 .ٖٛٔ( حاشية اٞنكاسب )اليزدي(: ٔ)
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والبدؿ فإنو يرجع إذل البلحق الذي أخذ منو اٞناؿ قبل كونو أي السابق مالكًا للماؿ فالفرؽ بٌن السابق والبلحق ىو أّف 
كونو مالكًا للماؿ، وأّما السابق فلم يأخذ من السابق أعطى اٞناؿ وأخذ منو البلحق فضمنو بقاعدة اليد للسابق على تقدير  

البلحق حّّت حيكم بضمانو لبلحق فيما إذا صار البلحق مالكًا للماؿ باالرث أو بأداء البدؿ وىذا ىو السّر ُب أّف اٞنالك 
دؿ وىو الوسط بالبدؿ يرجع إذل البلحق ألنو أخذ منو اٞناؿ حسب الفرض وال يرجع إذل السابق ألنو دل يأخذ من اٞنالك بالب

مثبًل شيئًا ليضمنو لو، وىكذا اٜناؿ ُب الضامن الثالث باالضافة إذل الرابع إذل أف ينتهي األمر إذل من تلف عنده اٞناؿ فهو 
وإف ٕنّلك اٞناؿ بأداء البدؿ إاّلأنو ال يرجع إذل شخص إذ دل يأخذ اٞناؿ منو أحد لًنجع إليو، وإّّنا تلف اٞناؿ عنده، ىذا ٕناـ 

 ـ ُب األيادي اٞنتعّددة اٞنتعاقبة.الكبل

 بقي الكبلـ ُب مسألة االبراء، وأّف اٞنالك إذا أبرأ ذّمة واحد من الضامنٌن فحكمو ماذا؟

والكبلـ ُب ذلك يقع ُب موردين: أحدمها ُب أّف االبراء من اٞنالك إبراء باالضافة إذل خصوص ىذا الضامن الذي أبرأ ذّمتو، 
 نهم كرفع اليد عن اٞناؿ وإبراء لذمم الضامنٌن على ٥نو االطبلؽ.أو أّف إبراء ذّمة واحد م

وثانيهما: أنو إذا فرضنا أّف االبراء خيتص ِنصوص من أبرأ اٞنالك ذّمتو، فهل يصًن ذلك الضامن كاٞنالك للماؿ بأداء البدؿ 
ال يصًن مالكًا للماؿ بذلك، فبل جيوز لو وجيوز لو أف يرجع إذل البلحق باٞناؿ أو أّف االبراء إسقاط ٞنا ُب ذّمة ذلك الضامن و 

 أف يرجع إذل البلحق بوجو.

أّما اٞنقاـ األوؿ: فالظاىر أّف االبراء ُب حّق واحد من الضامنٌن إبراء لذ٣نهم على ٥نو االطبلؽ، ألّف معىن االبراء ليس ىو 
 ليس مشّرعاً وال ديكن ذلك ُب حّق غًنإسقاط اليد عن كونو موجباً للضماف ُب خصوص ىذا اٞنتصّرؼ ُب اٞناؿ مثبًل ألنو 
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الشارع، بل إّّنا معناه أشّل رفعت اليد عن مارل ُب ذّمة فبلف نظًن االعراض ُب األعياف اٝنارجية، فإذا رفع اليد عن مالو فقد برأ 
ـ عدـ كونو ملكو سقوط اٞناؿ عنهم بأٗنعهم، ذّمة اٛنميع، إذ ال ديكنو رفع اليد باالضافة إذل بعضهم دوف اآلخرين الستلزا

 ولو فرضنا أّف االبراء خيتص ّنن أبرأ اٞنالك ذّمتو فقط فيقع الكبلـ ُب:

اٞنقاـ الثاشل: ُب أنو ىل يرجع إذل البلحق باٞناؿ كاٞنالك بأداء البدؿ أو ال فقد ظهر ٣نّا ذكرناه أنو ال ديكنو الرجوع إذل البلحق 
البراء مالكًا للماؿ كاٞنالك بدفع البدؿ، إذ االبراء ليس إاّلاسقاطًا ٞنا ُب ذّمتو من البدؿ وأّما صًنورتو بوجو، ألنو ال يصًن با
 مالكاً للماؿ فبل، ىذا.



تعّرض إذل مسألة اجرة النقل فيما إذا نقل الغاصب ملك اٞنالك إذل مكاف آخر  «ٔ» ٍب إّف شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
جيب على الغاصب بذؿ االجرة لنقل ملك اٞنالك عن اٞنكاف الذي وضعو الغاصب ُب ذلك اٞنكاف أو  وأنو إذا رجع إليو فهل

 ال؟

الظاىر أنو ال إشكاؿ ُب وجوب ذلك على الغاصب مقّدمة للرّد، ودعوى أّف ذلك ضرر على الغاصب فًنتفع وجوبو 
اف، وقد عرفت ُب ١نّلو أّف القاعدة ال تشمل أمثاؿ بالقاعدة، مدفوعة بأّف عدـ بذلو االجرة أيضًا ضرر على اٞنالك فيتعارض

 اٞنقاـ، وىذا كّلو ٣نّا ال إشكاؿ فيو.

وإّّنا الكبلـ فيما إذا ا٥نصر ٓنصيل اٞناؿ ونقلو ُب خصوص اٞنالك كما إذا ألقاه الغاصب ُب ُنر و٥نوه واحتاج إخراجو إذل 
اؿ حينئذ ُب أنو يستحق االجرة باخراجو ذلك، ألنو  سباحة وغوص وا٥نصرت السباحة ُب مالك اٞناؿ، فبل ينبغي اإلشك

كغًنه ُب ذلك وعملو ١نرـت يستحّق االجرة ُب مقابلو، إاّلأّف الكبلـ فيما إذا دل يرض اٞنالك إاّلباجرة غالية وزائدة عن اجرة 
  أمثالو، فهل جيب على الغاصب إعطاء تلك

______________________________ 
 .ٔٔ٘: ٖ( اٞنكاسب ٔ)
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 االجرة الِت يريدىا مالك اٞناؿ أو ال؟

الظاىر أنو غًن واجب على الغاصب، إذ ال مانع من مشوؿ قاعدة ال ضرر للمقاـ، حيث إّف دفع الغاصب للزائد من اجرة 
 و سابقاً، ىذا.اٞنثل ضرر عليو. ودعوى أّف الغاصب يؤخذ بأشّق األحواؿ وأخّسها، ٣نّا ال وجو لو كما أشرنا إلي

ٍّب إّف اٞنالك ىل ديكنو منع الغًن عن نقل مالو أو إخراجو وال جيوز للغاصب أف يعطي االجرة لغًن اٞنالك ويأمره باخراج ماؿ 
اٞنالك فيما إذا دل يرض اٞنالك بذلك وأراد أف خيرجو بنفسو لتمليك اجرة االخراج، أو أنو ال جيوز للمالك ذلك أبدًا وجيوز 

 يدفع االجرة إذل غًن اٞنالك ويأمره باالخراج؟ للغاصب أف

الناس »الظاىر أّف اٞنالك متمّكن من منع غًنه عن التصرؼ ُب مالو بالنقل واالخراج فيكوف تصرؼ الغًن فيو حرامًا لعمـو 
اّدعى الزيادة وعدـ ورود ٔنصيص عليو ُب اٞنقاـ فيخرجو اٞنالك بنفسو ويتمّلك االجرة، نعم لو  «ٔ» «مسّلطوف على أمواٟنم

 جيري فيو ما سبق من عدـ وجوب دفع الزائد على الغاصب بوجو، فهناؾ مسائل ثبلث:

 االوذل: أّف اٞنالك مثل غًنه ُب أنو إذا نقل مالو بنفسو أو أخرجو عن البحر و٥نوه يستحّق االجرة ال ١نالة.



 والنقل ويتمّكن من أف يباشره بنفسو ويستحّق بو االجرة؟الثانية: أّف اٞنالك لو أف دينع غًنه من التصرؼ ُب مالو باالخراج 

 الثالثة: أنو ال جيوز للمالك مطالبة الزائد عن اجرة اٞنثل ُب صورة اال٥نصار وغًنىا.

  بقي الكبلـ ُب مسألة بدؿ اٜنيلولة وإّّنا يتحّقق فيما إذا حيل بٌن اٞنالك وملكو

______________________________ 
 .ٕٕٚ: ٕ، ُنار األنوار ٜٗح  ٕٛٓ: ٖرل ( عوارل الآلٔ)
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مّدة مع رجاء الوصوؿ إليو دوف ما إذا يأس عنو، إاّلأنّا أشرنا ُب ١نّلو إذل أّف ىذا البدؿ ٣نّا ال أساس لو، بل البلـز على 
فيما إذا كانت ٟنا منافع ُب تلك اٞنّدة، الغاصب دفع قيمة العٌن إذا كانت تعّد تالفة عند العرؼ، أو ىي مع قيمة منافعها 

 وكذا جيب عليو دفع االجرة على مقّدمات األداء فيما إذا كانت ١نتاجة إذل مؤونة كما عرفت فراجع.

  استدراؾ

قد ذكرنا أّف الضماف ُب اٞنقاـ ضماف كفائي على ٥نو الواجب الكفائي، ولكّنو ال خيفى أّف الوجوب والطلب وإف تعّلق 
ٌن األفعاؿ ُب الوجوب التخيًني وباٛنامع بٌن األشخاص ُب الوجوب الكفائي، إاّلأّف ما بو يسقط الوجوب وبو باٛنامع ب

حيصل االمتثاؿ ىو فرد من أفراد الواجب ووجود من وجوداتو، فهذا الفرد الشخصي والوجود اٞنمتاز عن غًنه مسقط 
ذلك الوجود، بل الواجب ىو اٛنامع والفرد مسقط لو و١نّقق  للواجب، ال أّف اختياره يكشف عن أّف الواجب ُب الواقع ىو

لبلمتثاؿ، وآثار االتياف بالواجب وٖنراتو ولوازمو كّلها ترتّتب على ىذا الفرد الذي بو حصل االمتثاؿ ال على اٛنامع أو سائر 
ي أو صّلى أحد على اٞنّيت ُب األفراد المتياز كّل منها عن غًنه كما ال خيفى. ففيما إذا أتى بالصـو ُب الواجب التخيًن 

الواجب الكفائي فيستحّق ثواب الصـو ويرتّتب عليو لوازمو، كما أّف اٞنثوبة ُب صبلة اٞنّيت مرتتّبة على صبلة من صّلى على 
 اٞنّيت ال أّف األثر للجامع واٞنثوبة ٛنامع اٞنكّلف أو يرتّتب عليو ثواب اٛنامع بٌن الصـو واإلطعاـ.

أّدى أحد الضامنٌن بدؿ اٞناؿ للمالك فقد حصل االمتثاؿ وبو سقط الضماف، ويرتّتب آثار دفع البدؿ على ففي اٞنقاـ إذا 
من خرج عن عهدة الضماف الكفائي ال على اٛنامع بٌن الضامنٌن، ومن آثاره انتقاؿ اٞنبدؿ إذل ملكو بدفع بدلو للمالك 

 وبعد
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 البلحق وىكذا، ىذا ٕناـ الكبلـ ُب األيادي اٞنتعاقبة.ما ملكو يرجع ببدلو إذل 

  الكبلـ فيما إذا باع الفضورل ملك نفسو وملك غًنه

والكبلـ ُب ذلك يقع تارًة ُب صورة الرّد واخرى ُب صورة االجازة، وعلى كبل التقديرين تارًة نلتـز بصحة الفضورل واخرى نلتـز 
 جهات: ببطبلنو، وتفصيل ذلك يظهر من التكّلم ُب

ُب صحة البيع الواقع على ملك نفسو وبطبلنو، والظاىر أنو ال ينبغي اإلشكاؿ ُب صحة البيع باالضافة إذل  اٛنهة االوذل:
ملك نفسو سواء قلنا بصحة الفضورل أو ببطبلنو، وعلى األوؿ أجازه اٞنالك أـ دل جيزه، وذلك ألّف االنشاء وإف كاف واحداً 

ـّ االستغراقي وإف كاف بينو إاّل أّف اٞننشأ ُب اٜنقيق ة متعّدد، وال مانع من ا٥نبلؿ االنشاء الواحد إذل امور متعّددة كما ُب العا
 وبٌن اٞنقاـ فرؽ.

 ويدّؿ على ما ذكرناه األخبار الواردة ُب اٞنقاـ من أّف البيع بالنسبة إذل ما ديلك واجب.

يع فيما ديلكو إّّنا ىو فيما إذا دل يتوّلد من عدـ االجازة مانع شرعي  فيما ذكره بعضهم ُب اٞنقاـ من أّف صحة الب اٛنهة الثانية:
ف كلزـو الربا وبيع اآلبق من دوف ضميمة، وقد مثّلوا لو ّنا إذا باع درمهاً وديناراً بدرمهٌن ودينارين أو بثبلثة دراىم أو دنانًن وكا

مقابلة درمهو درىم وقدر من الدينار، وللبائع ُب مقابل ديناره الدرىم للغًن، فإنو لو أجاز ذلك الغًن يصّح البيع وإف كاف لو ُب 
درىم ودينار بل أزيد، ألّف اٞندار على ما وقع عليو اٞنعاملة وىو اجملموع باجملموع، وأّما لو دل جيز فيكوف البيع باطبًل ألنو من 

 ربا، ىذا.األوؿ كأنو وقع العقد على الدينار ُب مقابلة درىم ودينار بل أزيد فيكوف من ال

 وال خيفى عليك أّف الربا يلـز على تقدير االجازة أيضاً، ألّف اٞندار إّّنا ىو
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، وال ربط لو  على معاملة نفسو، واٞنفروض أنو ُب بيع نفسو قد أخذ درمهًا ودينارًا ُب مقابلة دينار واحد وىو من الربا احملرـّ
  مقابلو ألنو بيع ٞنالك الدرىم ال لو كما ىو ظاىر.ببيع الدرىم أيضاً ّنا وقع ُب

ومثّلوا للثاشل ّنا إذا باع الفضورل عبده اآلبق وضّم إليو ماؿ الغًن فإنو يبطل البيع بالنسبة إليو أيضًا الستلزامو بيع اآلبق ببل 
 ضميمة.



إذل الضميمة حّّت ال ٔنلو يد اٞنشرتي من وال خيفى أّف صّحة بيع اآلبق بالضميمة ليست مستندة إذل تقسيط الثمن باالضافة 
اٞنثمن فيما إذا أبق العبد، بل إّّنا ىو أمر تعّبدي ولذا ال نتعّدى منو إذل صحة إجازة اآلبق مع الضميمة، ومورد التعّبد ىو أف 

 تكوف الضميمة من ماؿ مالك العبد ال من ماؿ غًنه.

 خ اٞنعاملة ُب صورة رّد الغًن أـ ال؟ُب اٝنيار وأّف اٞنشرتي ىل ديكنو فس اٛنهة الثالثة:

أّما ُب صورة علمو باٜناؿ وأّف اٞنبيع مشرتؾ بٌن البائع وغًنه وأنو يبيعو على وجو الفضورل فبل يثبت لو اٝنيار أبدًا لعلمو 
ٝنيار ِنيار باٜناؿ. وأّما فيما إذا كاف جاىبًل فالظاىر أّف اٞنشرتي يتمّكن من الفسخ لتبّعض الصفقة عليو، ويسّمى ىذا ا

تبّعض الصفقة، والسّر ُب ذلك أّف اٞننشأ وإف كاف ُب الواقع متعّدداً إاّلأّف البائع ٞنّا باعهما ُب إنشاء واحد وكاف شراء أحدمها 
عند العرؼ مربوطًا ومنضّمًا إذل شراء اآلخر فكأنو اشرتط باالشرتاط الضمين االرتكازي أّف وفاءه بشراء ذاؾ اٛنزء منوط 

زء اآلخر، وّنا أّف الشرط دل حيصل للمشرتي فلو رّد اٛنزء اآلخر أيضًا ٟنذا االشرتاط، وقد عرفت سابقًا أّف اٝنيار ُب بشراء اٛن
 ء آخر فبل تغفل ىذا. اٞنعامبلت ليس على ٥نو التعليق ُب العقود وإّّنا ىو من باب تعليق االلتزاـ باٞنعاملة على شي

 ن من الفسخ ُب صورة جهلو باٜناؿ، وىذاورّنا يقاؿ: إّف البائع أيضاً يتمكّ 
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إّّنا يتصّور فيما إذا باع ماؿ نفسو وماؿ غًنه من اٞنشرتي باعتقاد أنو مالو وكاف بيع أحدمها مربوطًا ببيع اآلخر عند اٞنتفاىم 
التزامو ببيع أحدمها على بيع اآلخر، فيثبت لو اٝنيار العرُب ٍّب ظهر أّف اٛنزء اآلخر للغًن، فإنو ُب حكم االشرتاط وكأنّو عّلق 

ء اآلخر ُنسب اٞنتفاىم العرُب فبل  وأّما ُب غًن ىذه الصورة أعين ما إذا دل يكن بيع أحد الشيئٌن مربوطًا ومنوطًا ببيع الشي
 يثبت اٝنيار للبائع أبداً، إذ البيوع متعّددة وال ربط ألحدىا باآلخر.

ر إّّنا يثبت فيما إذا اشرتط ُب ضمن العقد أو فيما إذا كاف بيع أحدمها منوطًا ببيع اآلخر ُنسب الفهم فاٞنتحّصل: أّف اٝنيا
العرُب، وأّما ٠نرد قصد البائع ذلك من دوف أف يذكره ُب ضمن اٞنعاملة أو يكوف أحدمها منوطًا ومربوطًا باآلخر عرفًا فهو ال 

ا مربوطًا ومنوطًا باآلخر عرفًا قليل باالضافة إذل البائع، وىذا ِنبلؼ اٞنشرتي يفيد ُب ثبوت اٝنيار، والثاشل أعين كوف أحدمه
 حيث إنو كثًن االتّفاؽ باالضافة إذل اٞنشرتي ُب اٞنعاملة الواحدة.

الك ُب تقسيط الثمن على كبل تقديري الرّد واالجازة، غاية األمر أّف التقسيط ُب صورة االجازة بٌن البائع واٞن اٛنهة الرابعة:
وُب صورة الرّد بٌن البائع واٞنشرتي، وقد ذكروا ُب طريق ذلك أّف كل واحد من اٞنبيعٌن يقّوـ منفردًا ٍّب يقّوماف ٠نتمعٌن 
وتبلحظ نسبة كل من القيمتٌن إذل قيمة اجملموع ويؤخذ من الثمن بتلك النسبة، وىذا الذي ذكروه إّّنا يتّم فيما إذا دل تكن 

خصوصية توجب زيادة القيمة كما ُب مصراعي الباب، وأّما ُب أمثاؿ ذلك فبل وجو ٞنا ذكروه، مثبًل إذا للهيئة اٜناصلة منهما 



قّوـ كبل مصراعي الباب بثبلثٌن ديناراً وقّوـ كل واحد منهما بعشرة دنانًن فعلى ما ذكروه يرجع اٞنشرتي إذل البائع بثلث الثمن 
ديكن العكس بأف نقوؿ البائع إّّنا يأخذ بقيمة مالو من اٞنصراعٌن وقيمتو عشرة  ويبقى للبائع ثلثاه وىو ٣نّا ال موجب لو، بل
 دنانًن فيدفع ثلثي الثمن إذل اٞنشرتي، ىذا.
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أّف ما ذكروه ال يستقيم فيما إذا كاف الجتماع اٞنلكٌن دخل ُب زيادة  «ٔ» وألجل ذلك ذكر شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
مة ىذا، وُب بعض اٞنوارد يوجب اجتماع العوض واٞنعّوض وىذا كما إذا كانت اٟنيئة االجتماعية موجبة لنقصاف القيمة  القي

كما مثّلوا باألمة واّمها فإّف كل واحدة منهما بوحدهتا ٟنا قيمة وباجتماعهما قيمة اخرى تنقص عن تلك القيمة، فمثبًل 
ا تسوى بثبلثٌن كذلك وأّما مها معًا فتشرتياف ِنمسٌن أو أقل، لعدـ جواز االنتفاع تسوى األمة ٙنسٌن دينارًا بوحدهتا واّمه

باالـّ مع الدخوؿ بالبنت، وحينئذ إذا ظهرت البنت للغًن ولوحظت قيمتها باالضافة إذل قيمتهما ٠نتمعٌن كانت ٙنسٌن 
وف اٛنارية لو، وىو ما ذكرناه من اجتماع العوض ء إذل ٣ناثلو فيسرتّد اٞنشرتي ٕناـ الثمن اٞنسّمى وتك ِنمسٌن أي نسبة الشي

 واٞنعّوض، ىذا.

وال خيفى أّف ما ذكرناه ُب اٞنقاـ إّّنا يتّم على تقدير تقسيط الثمن لؤلوصاؼ كوصف االجتماع، وأّما بناء على أّف الثمن ال 
تماع حينئذ بل البّد من مبلحظة يتقّسط عليها وإّّنا ىي دواع لبذؿ الثمن على نفس اٞناؿ والعٌن، فبل قيمة لوصف االج

قيمة كل واحد من اٛنزأين منفردًا واٛنمع بٌن القيمتٌن ومبلحظة نسبة كل منهما إذل ٠نموع القيمتٌن ٍّب األخذ من الثمن 
 بتلك النسبة ولعّلو ظاىر.

ء من الزيادة  وف موجبة لشيوقد ذكر فيو أّف اٟنيئة االجتماعية قد ال تك «ٕ»  ٍب إّف للسيد )قّدس سرّه( كبلمًا ُب حاشيتو
والنقيصة، وقد تكوف موجبة للزيادة ُب الطرفٌن بالسوية، وقد تكوف موجبة ٟنا فيهما باالختبلؼ بأف تكوف قيمة أحدمها مع 

  االنضماـ ٙنسة وال معو أربعة وقيمة اآلخر معو سّتة وال معو أربعة، وقد تكوف

______________________________ 
 .ٙٔ٘: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 .ٜٛٔ( حاشية اٞنكاسب )اليزدي(: ٕ)
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 موجبة للزيادة ُب أحدمها والنقيصة ُب اآلخر.



إذا عرفت ذلك تعرؼ أّف األوذل ُب كيفية التقسيط أف يقّوـ كل منهما منفردًا لكن ّنبلحظة حاؿ االنضماـ ال ُب حاؿ 
نسبتو إليو كنسبة قيمتو إذل ٠نموع القيمتٌن، إذ لو قّوـ كل منهما منفردًا ال ُب االنفراد ٍّب يؤخذ لكل واحد جزء من الثمن 

حاؿ االنضماـ يلـز الضرر على أحدمها ُب صور االختبلؼ، مثبًل إذا كاف أحدمها تزيد قيمتو باالنضماـ واآلخر تنقص قيمتو 
باثنٌن ومنضّماً بأربعة واآلخر منفرداً بأربعة ومنضّماً باثنٌن بو يلـز على طريقة اٞنصّنف )قّدس سرّه( فيما إذا قّوـ أحدمها منفرداً 

أف يكوف ٞنالك األوؿ ثلث الثمن وٞنالك الثاشل ثلثاه مع أّف قيمة ماؿ األوؿ ُب حاؿ االنضماـ ضعف قيمة ماؿ الثاشل ُب 
ّما على ما ذكرناه فبل يلـز تلك اٜناؿ، فينبغي أف يكوف لؤلوؿ الثلثاف وللثاشل الثلث وىكذا ُب سائر صور االختبلؼ، وأ

 نقص ُب مورد من اٞنوارد انتهى كبلمو )قّدس سرّه(.

وقد ٘نل كبلـ العبّلمة والشهيدين )من تقوصل أحدمها بعد تقوصل اجملموع( على ما ذكره ىو )قّدس سرّه( من تقوصل كل واحد 
 منهما منفرداً لكن بوصف االنضماـ.

 ىذا كّلو ُب القيمي.وما أفاده )قّدس سرّه( متٌن جّداً، 

أّف اٜنّصة فيو إف كانت مشاعة قّسط الثمن على نفس اٞنبيع فيقابل   «ٔ» وأّما اٞنثلي فقد ذكر شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
كل من حّصِت البائع واألجنيب ّنا خيّصو وإف كانت حّصة كل منهما معّينة كاف اٜنكم كما ُب القيمي من مبلحظة قيمِت 

 ط الثمن على اجملموع.اٜنّصتٌن وتقسي

ولكّنا دل نفهم ما أراده )قّدس سرّه( من ىذا الكبلـ، فإّف ما ذكره من مبلحظة القيمتٌن ُب صورة االفراز، إف كاف من جهة 
  اختبلؼ اٜنصتٌن ُب القيمة من حيث
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اءة فهو متٌن إاّلأنو ال يظهر من عبارتو. وإف كاف من جهة اختبلؼ قيم األشياء باختبلؼ مقدارىا قّلة وكثرة فهو اٛنودة والرد
ال خيتص بفرض االفراز بل جيري ُب فرض االشاعة أيضًا فإّف كمية من الطعاـ إذا بيعت بقيمة فنصف تلك الكّمية قد تباع 

 غبات. فالصحيح أّف اٞنثلي حكمو حكم القيمي مطلقاً.بأقل من نصف القيمة أو أكثر حسب اختبلؼ الر 

 مسألة من باع نصف الدار مع كونو مالكاً لنصفها



فتارًة يظهر بالقرائن الداخلية أو اٝنارجية أّف اٞنراد بالنصف ىو نصفو اٞنختّص بو أو نصف الغًن أو النصف من نصفو 
 والنصف من نصف اآلخر وىكذا وىذا ٣نّا ال كبلـ لنا فيو.

ء من خصوص نصفو أو نصف اآلخر، فهل يؤخذ بظاىر ىذا  واخرى يريد البائع مفهـو نصف الدار عرفاً من دوف قصد شي
الكبلـ ويكوف حّجة على تعيٌن اٞنبيع واقعًا من النصف اٞنملوؾ أو اٞنملوؾ للغًن وىكذا، وال ينبغي اإلشكاؿ ُب أّف الظهور 

 مقاـ الثبوت، وحينئذ فيقع الكبلـ ُب أّف نصف الدار ظاىر ُب أّي نصف من ُب مقاـ االثبات حّجة على تعيٌن اٞنراد ُب
 النصفٌن.

وثالثة نعلم أنو أراد واحداً من النصفٌن ِنصوصو أو النصف من كل نصف إاّل أنو ال قرينة على تعيٌن أحد ىذه االحتماالت 
ّف الظهور ُب مقاـ االثبات حّجة على تعيٌن اٞنراد فبل يُعرؼ مراده الواقعي، وُب ىذه الصورة أيضًا يؤخذ بظاىر النصف، أل

 الواقعي، وىذا القسم أيضًا داخل ُب ١نل الكبلـ فبل وجو ٜنصره بالصورة الثانية كما ُب كبلـ شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
«ٔ». 
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قسم الثاشل الذي أراد البائع فيو مفهـو النصف عرفاً، تارًة يكوف اٞنراد ما يستفاد من لفظة النصف بتجّردىا عرفاً، ٍب إنو ُب ال
وحينئذ إذا بنينا على أّف النصف بتجّرده ظاىر ُب النصف اٞنشاع فبل ١نالة نقطع باٞنراد وال يبقى ٠ناؿ للبحث عن أنو إذا باع 

مل لفظ النصف، إذ اٞنفروض أّف اٞنستفاد منو بتجّرده ىو النصف اٞنشاع فبل ١نالة نقطع ء حي النصف من الدار فعلى أي شي
 .«ٔ» باٞنراد من النصف كما ذكره السيد )قّدس سرّه( ُب اٜناشية

 إاّل أّف الظاىر أّف ىذه الصورة ليست ّنراد للشيخ )قّدس سرّه( فبل يرد عليو ما أورده السيد )قّدس سرّه( من أنو ال يبقى
 للبحث عّما اريد من النصف ٠ناؿ حينئذ وإّّنا أراد شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( الصورة الثانية الِت نتعّرض ٟنا بعد ذلك.

واخرى يكوف اٞنراد من النصف ما ىو اٞنستفاد منو عرفًا ّنبلحظة ٕناـ الكبلـ ال ما يستفاد منو عرفًا بتجّرده، وحينئذ يقع 
يث إنو بتجّرده ظاىر ُب اٞنشاع وّنبلحظة ٕناـ الكبلـ ظاىر ُب النصف اٞنختّص بو ألنو ظاىر الكبلـ فيما اريد بالنصف ح

بيعو نصف الدار، وىذه الصورة لعّلها ىي مراد شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( دوف السابقة، فبل يرد عليو ما أورده السيد 
 ريد بالنصف.)قّدس سرّه( من أّف اٞنراد معلـو حينئذ وال ٠ناؿ للبحث عّما ا



 وكيف كاف، فهذه أربع صور، فاالوذل منها غًن داخلة ُب ١نل النزاع وكذلك االوذل من الثانية.

وأّما الصورة الثانية منها فهي ١نل النزاع ُب اٞنقاـ، ولكن النزاع ال خيتص هبا بل يأٌب ُب الصورة الثالثة أيضًا كما أشرنا إليو 
 آنفاً، ىذا.

  ٞنعاملة ُب الصورة الثانية باطلة، ألنو ال يدري ماذا يبيعٍب إنو رّنا يقاؿ إّف ا

______________________________ 
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 ُب مقاـ االنشاء، وإّّنا أحالو على ما يستفاد من النصف عرفاً، وقصد اٞنبيع الـز ُب اٞنعامبلت ال ١نالة.

يندفع بأّف ذلك غًن ضائر باٞنعاملة بعد ما كاف اٞنبيع متعّينًا ُب الواقع حيث إنّا نعلم أّف النصف ظاىر عند العرؼ ُب إاّل أنو 
اٞنشاع أو ُب غًنه من اٞنعاشل فبل ترّدد ُب اٞنبيع، غاية األمر أنو ال يدري أّف اٞنالك للمبيع من ىو وأنو ىو بنفسو كما إذا كاف 

ف اٞنختص بو، أو أنو ىو وشريكو كما إذا اريد منو اٞنشاع، أو أنو ىو الشريك فقط كما إذا ٘نل على النصف ظاىراً ُب النص
النصف اٞنختص بالغًن، وقد تقّدـ سابقًا أّف اٞنعترب ُب اٞنعاملة إّّنا ىو قصد التبديل بٌن اٞنالٌن فقط، وأّما العلم باٞنالك 

 وخصوصياتو فبل ولعّلو أوضح من أف خيفى، ىذا.

 إنّو تكّلم شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( فيما ىو ظاىر النصف عرفًا وذكر أّف فيو احتمالٌن: أحدمها ٘نلو على اٞنشاع ٍبّ 
لظهور النصف ُب اٜنّصة اٞنشاعة بٌن النصفٌن. وثانيهما: ٘نلو على النصف اٞنختّص بو إّما من أجل أنو منصرؼ ُب مقاـ 

، وإّما من جهة أّف إنشاء البيع ظاىر ُب البيع لنفسو ألّف بيع ماؿ الغًن البّد فيو التصرؼ إذل التصرؼ ُب نصفو اٞنختص بو
 من نّية الغًن، أو اعتقاد كوف اٞناؿ لنفسو حقيقة أو اّدعاًء ومها خبلؼ اٞنفروض.

غازل وكاف لغًنه أيضاً ٍبّ بعد ذلك تعّرض ٞنا حكي عن الفخر )قّدس سرّه( من أنو قاس اٞنقاـ على ما إذا كاف للبائع عبد اٚنو 
عبد هبذا االسم والعنواف وقاؿ ُب مقاـ البيع بعت غاّناً، فإنو مع اشرتاكو بٌن غازل نفسو وغازل غًنه حيمل على غازل نفسو 

 باالٗناع، وىذه مسألة معنونة عندىم واّدعى الفخر )قّدس سرّه( أّف اٞنقاـ من ىذا القبيل.

سرّه( بإبداء الفرؽ بينو وبٌن اٞنقاـ وأفاد أّف غازل مشرتؾ ُب حّد نفسو و٠نمل بٌن وأجاب عن ذلك شيخنا األنصاري )قّدس 
  غازل نفسو وغازل غًنه، وكونو ُب
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مقاـ التصرؼ قرينة على تعيٌن اٞنراد من لفظة غازل فلذا حيمل على غازل نفسو وىذا ِنبلؼ اٞنقاـ حيث إّف النصف ليس 
كًا عند العرؼ بٌن اٞنشاع واٜنّصة اٞنختّصة بو وإّّنا ىو ظاىر ُب اٞنشاع، وكونو ُب مقاـ التصرؼ ظاىر ُب إرادة ٠نمبًل ومشرت 

اٜنّصة اٞنختّصة بو فيتعارضاف وال يكوف أحدمها قرينة على إرادة أحد اٞنعنيٌن من اجململ كما ُب الغازل، ىذا ملّخص كبلمو 
 )قّدس سرّه(.

 بلمو موارد للمناقشة واإلشكاؿ.وال خيفى عليك أّف ُب ك

أّما أّواًل: فؤلّف ما أفاده من أّف االنشاء ينصرؼ إذل بيع مالو دوف بيع ماؿ الغًن ٣نّا دل أٓنّصل وجهو، حيث إّف االنشاء أعّم 
ينصرؼ االطبلؽ إذل  من البيع لنفسو أو للغًن ُب موارد األعياف اٝنارجية، إذ ال يلـز فيها تعيٌن اٞنالك أبداً، نعم ُب بيع الكّلي

ذّمة نفسو إذ ال مالية ُب الكّلي إاّلباالضافة إذل ذّمة أحد وحيث أطلقو فينصرؼ إذل ذّمة نفسو كما إذا قاؿ بعتك عشرة 
 أمناف من اٜننطة مثبًل حّّت أنو لو اّدعى بعد ذلك أنو أراد ذّمة الغًن فبل يسمع منو أبداً.

ونو ُب مقاـ التصرؼ موجب النصراؼ الظهور إذل بيع نصف نفسو ٣نّا ال ديكن اٞنساعدة وأّما ثانياً: فؤلّف ما أفاده من أّف ك
عليو، ٞنا عرفت من أّف النصف ظاىر ُب االشاعة وىو دينع عن ٘نلو على خبلؼ الظاىر ألجل كونو ُب مقاـ التصرؼ، نعم 

 اٞنراد وأّما مع فرض ظهوره فبل يقاومو ظهور إذا كاف متعّلق البيع ٠نمبًل كما ُب مثاؿ غازل كاف التصّرؼ قرينة على تعيٌن
التصرؼ، فالظاىر أّف النصف ١نموؿ على االشاعة كما ذكره بعضهم، وىذا كما إذا باع داره بقولو بعتك نصف الدار فبل 

هور ١نالة يكوف ظاىرًا ُب االشاعة ويكوف اٞنشرتي شريكًا معو ُب النصف اٞنشاع ال النصف اٞنعٌّن، نعم للمناقشة ُب ظ
النصف ُب اٞنشاع بٌن اٜنّصتٌن ٠ناؿ واسع ألنو ليس ظاىراً فيو عرفاً وإّّنا ىو ظاىر ُب اٞنشاع ُب مقابل النصف اٞنعٌّن، وعليو 

 يكوف اٞنقاـ مثل بيع غازل اجململ ويكوف ظهور التصّرؼ ُب كونو ُب ماؿ نفسو قرينة
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صفو اٞنختص. ومن ىنا يظهر الفرؽ بٌن اٞنقاـ وإقرار أحد الشريكٌن بأّف نصف الدار للغًن فإّف على تعيٌن اٞنراد وكوف اٞنبيع ن
اإلقرار إخبار وليس تصرّفًا ليكوف ظاىرًا ُب كونو ُب ماؿ نفسو بل ىو ٠نمل من ىذه الناحية وإّّنا يقّر بأّف نصف الدار واقعاً 

 عن ذلك. لزيد، وأّما اّف نصفها اآلخر لو أو لغًنه فهو ساكت

وألجل ما ذكرناه من ظهور النصف ُب النصف اٞنختّص بنفسو ذكروا أنّو لو أصدؽ اٞنرأة عينًا فوىبت نصفها اٞنشاع قبل 
 «فَِنْصُف َما فَػَرْضُتمْ » الطبلؽ لشخص ٍّب طّلقها قبل الدخوؿ يستحّق الزوج بالطبلؽ النصف الباقي، ألّف ظاىر قولو تعاذل:



للباقي أيضًا على وجو االشاعة، اللهم إاّلأّف حيمل على االشاعة بٌن النصفٌن فيأخذ نصف مطلق النصف الشامل  «ٔ»
 النصف الباقي وقيمة نصف اٞنوىوب إاّل أنو خبلؼ الظاىر بل حيمل النصف على النصف اٞنختّص هبا.

أنو إذا باع من لو نصف الدار نصفها، فقد ذكر شيخنا األنصاري فيو احتمالٌن، وجعل اٞنعارضة  ملّخص ما ذكرناه ُب اٞنقاـ:
بٌن ظهور لفظ النصف ُب اٞنشاع وبٌن ظهور االنشاء والبيع ُب بيع حّصة نفسو، إاّلأنّا ذكرنا أّف الظهورين ال معارضة بينهما 

 ظاىر ُب اٞنشاع بٌن النصفٌن بل ُب اٞنشاع ُب مقابل النصف اٞنعٌّن، من جهة أّف النصف وإف كاف ظاىراً ُب اٞنشاع إاّلأنو غًن
وكونو ُب مقاـ التصّرؼ والبيع قرينة على إرادة اٜنصة اٞنختّصة بو، ويرفع إٗناؿ النصف وترّدده بٌن نصفو ونصف الغًن وعليو 

نو ُب مقاـ التصّرؼ يعٌّن غازل نفسو ويكوف فيكوف اٞنقاـ من قبيل بيع غازل اٞنشرتؾ بٌن غازل نفسو وغازل الغًن حيث إّف كو 
 رافعاً الٗنالو وترّدده.

وعلى تقدير اٞنعارضة بٌن الظهورين ال وجو لتقدصل األوؿ على الثاشل بل األمر بالعكس ألنو أقوى من الظهور األوؿ. ٍب إنو 
 من ىذا القبيل ما لو أصدؽ عيناً 

______________________________ 
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  للمرأة فوىبت اٞنرأة نصفها اٞنشاع لشخص ٍّب طّلقها زوجها قبل الدخوؿ فإّف الزوج ديلك النصف الباقي بالطبلؽ لقولو تعاذل
 والباقي نصف ما فرضو للمرأة، ٞنا عرفت من أّف النصف ظاىر ُب اٞنشاع والباقي نصف مشاع كما «فَِنْصُف َما فَػَرْضُتمْ »

 ذكرناه ُب اٞنقاـ.

وأّما مسألة إقرار أحد الشريكٌن بأّف نصف ىذا اٞناؿ للغًن، فهي غًن ظاىرة ُب نصفو اٞنختّص بو ألنو إّّنا يقّر بأّف نصف 
ىذه الدار لزيد، وأّما أنو نصف نفسو أو نصف الغًن فبل معٌّن لو، نعم لو التفت إذل أّف االقرار ُب ملك الغًن ال معىن لو 

مقاـ الشهادة بلفظ االقرار ديكن أف يقاؿ إنو يعٌّن اختصاصو ّنلك نفسو، إاّلأّف الكبلـ فيما إذا قاؿ نصف ىذه  وأتى ُب
 الدار للغًن من دوف التلّفظ بلفظ اإلقرار.

اؿ مشرتؾ وأّما مسألة اٞنصاٜنة ُب من كاف بيده اٞناؿ وأقّر ألحد اٞنّدعيٌن بنصف اٞناؿ وذلك اٞنّدعي يقّر بأّف سبب ٕنّلكو اٞن
بينو وبٌن اٞنّدعي اآلخر ألنو أخوه واٞناؿ وصل إليهما من مورّثهما فوقع الصلح بٌن اٞنقّر لو واٞنقّر على النصف الذي أقّر بو، 
ففيها أيضًا ديكن أف يقاؿ إّف النصف اٞنصاحل عليو مشاع بٌن اٞنّدعيٌن، وذلك ألّف إقرار ذي اليد بالنصف ألحدمها مع 



و باشرتاكو مع اآلخر يقتضي أف يكوف ربع اٞناؿ لكل منهما. فاٞنصاٜنة الواقعة نافذة ُب الربع وفضولية ُب الربع اعرتاؼ اٞنقّر ل
 اآلخر ومتوقّفة على إجازة اٞنّدعي اآلخر، فهذه اٞنسألة ال ربط ٟنا ّنا ٥نن فيو وال تناُب ما ذكروه ُب اٞنقاـ.

الِت ثبت يد كل واحد من الشريكٌن على نصفها وأنكره الشريك، فقد ذكروا أّف  وأّما مسألة اإلقرار بثلث اٞناؿ للغًن ُب العٌن
اٞنقّر يدفع إذل اٞنقّر لو نصف ما بيده من أجل أّف السدس اٞنوجود بيد الشريك اٞننكر لبلستحقاؽ كالتالف من اٞناؿ اٞنشرتؾ 

 وجود بيد اٞنقّر بينهما.ونسبتو إذل اٞنقّر واٞنقّر لو على حّد سواء، فبل ١نالة يقّسم اٞناؿ اٞن
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وقد يقاؿ إّف ىذه الفتوى تناُب ما ذكرناه سابقًا من أّف النصف والثلث وغًنمها ظاىرة ُب اٞنشاع ومقتضاه ٘نل الثلث على 
 ثلث اٞناؿ والزمو استحقاؽ اٞنقّر لو من النصف اٞنوجود بيد اٞنقّر ثلثو وىو سدس ٠نموع اٞناؿ.

أّف ذلك إّّنا يتم فيما إذا كاف النصفاف مفروزين فيكوف ثلث ما بيد اٞنقّر للمقّر لو، وأّما ما ُب يد مالك النصف اآلخر  وفيو:
فهو ال يرتبط باٞنقّر. وأّما إذا كاف اٞناؿ مشاعًا فما يأخذه اٞننكر نظًن ما يأخذه الغاصب عدوانًا حيتسب على كل من اٞنقّر 

اٞنقّر لو بل نسبتو إليهما على حّد سواء. فالسدس الذي بيد اٞننكر نصفو من ماؿ اٞنقّر ونصفو اآلخر واٞنقّر لو وال خيتص بو 
 من ماؿ اٞنقّر لو ومقتضى ذلك أف يكوف الباقي بينهما مناصفة.

للمقّر لو، وأّما إقرار أحد الورثة بوارث آخر مع انكار اآلخرين فاٜنكم فيها كاٞنسألة السابقة فيكوف نصف ما بيد اٞنقّر 
إاّلأهّنم ذكروا أّف الوارث اٞنقّر يدفع للمقّر لو اٞنقدار الزائد على ما يستحّقو باعتقاده ودل يفتوا بالتنصيف، ومستندىم ُب ذلك 

اٞننجربة بعمل األصحاب. ىذا ولكن الذي يسهل اٝنطب أّف األخبار الواردة ُب اٞنسألة ضعيفة  «ٔ» بعض األخبار الضعيفة
رنا ُب ١نّلو أّف عمل اٞنشهور ال ديكن أف يكوف جابرًا لضعف الرواية بوجو، ىذا مع أّف داللتها ضعيفة أيضاً السند وقد ذك

يو، ألهّنا إّّنا دّلت على أّف اٞنقّر لو شريك ُب اٞناؿ وأّف اٞنقّر يلـز بذلك ُب حّصتو وأّما اٞنقدار الذي يلـز بو فبل داللة فيها عل
 واحد. فالصحيح أّف حكم اٞنسألتٌن

واٞنتحّصل من ٗنيع ما ذكرناه: أّف االقرار كالعلم الوجداشل بأّف الثلث للمقّر لو، والـز ذلك تقسيم النصف بٌن اٞنقّر واٞنقّر لو 
 بالسوية، ال إعطاء ثلث النصف لو الذي ىو سدس أصل اٞناؿ وإف ذىب إليو األصحاب ُب مسألة االقرار

______________________________ 
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بالنسب إاّلأهّنم استندوا ُب ذلك إذل األخبار الواردة ُب اٞنقاـ وقد أشرنا آنفًا إذل أهّنا ضعيفة السند والداللة وأنو ال ديكن 
 لو، ىذا. االعتماد عليها بوجو، وأّف الصحيح أف يعطى نصف اٞناؿ اٞنوجود للمقرّ 

وقد ذكر السّيد )قّدس سرّه( ُب حاشيتو كبلمًا عن صاحب اٛنواىر )قّدس سرّه( دل نفهم ١نّصلو وحقيقتو ولذا ننقل عٌن 
أّف ُب اٞنقاـ التلف للماؿ اٞنشرتؾ على  -يعين بٌن اٞنقاـ واالقرار بالنسب ُب االرث -ألفاظو وعبارتو قاؿ: والفرؽ بينهما

د إذل يد اٞننكر حيث إنو أثبت اليد على النصف الذي ثلثو مشرتؾ بٌن اٞنقّر واٞنقّر لو فيكوف ١نسوباً حسب إقرار اٞنقّر مستن
عليهما، وُب مسألة االقرار بالنسب ليس مستنداً إذل اليد بل ىو من جهة ٠نّرد إنكار اٞننكر ٝنصوص حّصة اٞنقّر لو وإاّل فبل 

 انتهى كبلمو )قّدس سرّه(. «ٔ»  وال يد ألحد عليها غًنه أثر لليد ألّف اٞنفروض كوف اٞناؿ تركة للمّيت

وال خيفى أّف التلف ُب كبل اٞنقامٌن مستند إذل سبب شرعي، أّما ُب اٞنقاـ فؤلنو مستند إذل اليد على ما اعرتؼ بو ىو )قّدس 
نكر، واالقرار موجود ُب كبل سرّه(. وأّما ُب مسألة األرث فؤلجل أنو مستند إذل أصالة عدـ أخ آخر لو ُب البٌن وإنكار اٞن

من أهّنم بأٗنعهم يعرتفوف بأّف ثلث اٞناؿ للمقّر فهو أيضًا موجود  «ٕ» اٞنقامٌن، وأّما ما ذكره صاحب اٛنواىر )قّدس سرّه(
 ُب اٞنقاـ ألهّنم بأٗنعهم يعرتفوف بأّف اٞنقّر مالك لثلث اٞناؿ فبل فرؽ بٌن اٞنقامٌن أبداً، ىذا.

  كبلماً أشار إليو شيخنا األنصاري  «ٖ» تاذ )قّدس سرّه(وقد ذكر شيخنا االس

______________________________ 
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اؿ للمقّر لو، وذلك صريح ُب أّف ثلث النصف اٞنوجود ُب يده )قّدس سرّه( بنفسو وىو أّف اٞنقّر إّّنا أقّر بأّف ثلث أصل اٞن
للمقّر لو كما أّف ثلث النصف اٞنوجود بيد الشريك للمقّر لو، فهو دل يعرتؼ إاّلبأّف ثلث ما ُب يده للغًن، وعليو فبل وجو 

 لدفع نصف ما بيد اٞنقّر إليو، ىذا.

األنصاري أيضاً وال كبلـ لنا ُب ذلك أيضاً إاّلأّف ١نّط نظره وُنثو ىو أّف ثلث وال خيفى أّف ذلك وإف كاف مسّلماً عند شيخنا 
النصف اٞنوجود بيد اٞنقّر وإف استحّقو اٞنقّر لو باقرار اٞنقّر إاّلأّف ثلث النصف اٞنوجود بيد اٞننكر بأي وجو خيتّص بو اٞنقّر لو 

و، وإف كاف لشيخنا االستاذ )قّدس سرّه( كبلـ فليتكّلم ُب حّّت حيكم بأّف نصف حّصتو غصب بإذف من الشارع أو بغًن إذن



ذلك ال ُب أّف اٞنقّر إّّنا اعرتؼ بأّف ثلث اٞناؿ اٞنوجود بيده للمقّر لو فإّف ذلك وإف كاف مسّلمًا إاّلأنو ال يكوف سبباً 
أّف اٞناؿ يقّسم بينهما  الختصاص السدس الذاىب باٞنقّر لو بل حيتسب عليهما معاً، وكيف كاف فالصحيح ما ذكرناه من

 نصفٌن. ىذا ٕناـ الكبلـ ُب من باع نصف الدار فيما إذا كاف مالكاً لنصفها اٞنشاع.

وأّما إذا كاف مالكًا لنصفها اٞنفروز واٞنعٌّن كما إذا كاف مالكًا للنصف الشرقي وكاف النصف الغريب لشريكو وباع نصفها، 
ُب بيع الغازل اٞنشرتؾ ال على نصف الغًن ما دل ينصب على إرادة بيع ماؿ الغًن  فالظاىر أنو حيمل على نصفو اٞنختّص بو كما

 قرينة، ىذا كّلو فيما إذا كاف البائع أجنبياً عن شريكو وكاف بيع مالو فضولياً باالضافة إليو.

أّف اٞنعارض لظهور  «ٔ» ه(وأّما إذا كاف وكيبًل لشريكو أو وليًا عليو كما إذا كاف جّده فقد ذكر شيخنا األنصاري )قّدس سرّ 
 النصف ُب اٞنشاع إف كاف ىو ظهور
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التصرؼ ُب التصرؼ فيما لو اٜنّق فبل معارضة ُب اٞنقاـ، ألّف اٞنفروض أنو جائز التصرؼ ُب كل واحد من النصفٌن فبلبّد من 
على االشاعة. وأّما إذا قلنا بأّف اٞنعارض لظهور النصف ُب اٞنشاع إّّنا ىو ظهور االنشاء ُب البيع لنفسو ٘نل النصف 

 فاٞنعارضة موجودة ُب اٞنقاـ والبّد من تقدصل ظهور النصف ُب االشاعة على الظهور الثاشل، ىذا.

يس ظاىرًا ُب اٞنشاع بٌن النصفٌن بل ُب االشاعة ُب وما أفاده من أّف النصف ظاىر ُب االشاعة وإف كاف كما أفاده، إاّلأنو ل
 مقابل النصف اٞنعٌّن، وعليو فالظهور الثاشل ال يعارض ظهور النصف وحيمل النصف على النصف اٞنشاع اٞنختّص بو.

  الكبلـ ُب بيع ما دُيلك وما ال دُيلك

ما فيكوف باالضافة إذل ما ديلك صحيحاً وباالضافة ذىب اٞنشهور إذل صّحة بيع ما ديلك وما ال ديلك وأّف الثمن يتقّسط بينه
وذلك ٞنا أشرنا إليو  «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ » إذل ما ال ديلك باطبًل، وىذا الذي ذىبوا إليو ىو الذي تقتضيو القواعد والعمومات ٥نو

سابقًا من أّف االنشاء وإف كاف واحدًا إاّلأّف البيع متعّدد، وتقابل اجملموع باجملموع يقتضي تقابل البعض بالبعض فيتقّسط 
 الثمن عليهما وحيكم بالصحة فيما قابل ما ديلك وبالفساد فيما قابل ما ال ديلك، ىذا.

اٞنتقّدمة حيث قاؿ )عليو  «ٕ» على صحة البيع ُب اٞنقاـ بصحيحة الصّفار «ٔ» وقد استدّؿ شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
 السبلـ( فيها جيوز البيع فيما ديلك وال
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ا ال ديلك، ومورد ىذه الرواية وإف كاف ىو بيع مالو وماؿ غًنه كما تقّدـ سابقاً وىو أمر آخر غًن بيع ما دُيلك وما ال جيوز فيم
دُيلك، إاّلأّف قولو )عليو السبلـ( جيوز فيما ديلك وال جيوز فيما ال ديلك يقتضي صحة تقسيم االنشاء الواحد إذل أمرين، 

 ٞنناط، وكيف كاف فالبيع باالضافة إذل ما دُيلك صحيح، ىذا.ويتعّدى منو إذل اٞنقاـ بتنقيح ا

 ورّنا يستشكل ُب صّحة البيع ُب اٞنقاـ بوجوه.

أّف البيع الواحد ال يقبل الصحة والفساد وكيف حيكم عليو هبما مع أنو إنشاء واحد وبيع فارد، فإّما أف حيكم بالصحة  األوؿ:
ُب اٛنميع، وإّما أف حيكم بالفساد كذلك، وّنا أّف البيع ُب اٞنقاـ غًن ١نكـو بالصحة ُب اٛنميع فبل ١نالة حيكم بالفساد 

 مطلقاً.

نا إليو آنفًا من أّف البيع متعّدد وإّّنا االنشاء واحد إذ يصدؽ أف يقاؿ إنّو باع الشاة وأنو باع اٝننزير، وىذا الوجو يندفع ّنا أشر 
 وال مانع من أف ٥نكم بالصحة ُب بعضها وبالفساد ُب بعضها اآلخر.

١نالة يكوف البيع باالضافة إذل  أّف اٞنتبايعٌن إّّنا قصدا اجملموع ُب مقابل اجملموع دوف بعضها ُب مقابل بعض الثمن، فبل الثاشل:
 البعض باطبًل.

واٛنواب عن ذلك: يظهر ٣نّا ذكرناه آنفًا من أّف البيع متعّدد وأنو قصد بيع كل واحد من الشاة واٝننزير، غاية األمر اشرتط 
ٜنكم بالصحة ُب االنضماـ فهو قاصد لبيع كل واحد منهما بشرط انضمامو إذل اآلخر ال أنو غًن قاصد إليو، وعليو فيكوف ا

 بعضها موجباً لتخّلف شرط االنضماـ ال أنو حكم بالصحة فيما دل يقصده اٞنتبايعاف.

أّف اٜنكم بالصحة ُب مقابل الشاة يستلـز اٛنهالة ّنقدار الثمن واٛنهالة توجب فساد اٞنعاملة، وذلك ألنو ال يعلم أّف  الثالث:
 الواقع بازاء الشاة أّي مقدار
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وألجلو خّصوا اٜنكم بالصحة بصورة جهل اٞنشرتي بأّف  «ٔ»  من ٠نموع قيمِت اجملموع، وىذا الوجو حكي عن الشافعي
 أحدمها ٣نّا ال دُيلك.

واٛنواب عن ذلك: أّما الغرر فهو مفقود ُب اٞنقاـ لعدـ كوف إقدامو على بيعهما خطريًّا إذ على تقدير عدـ قابليتو للملكية 
الثمن بينهما، واٛنهالة إّّنا اشرتط عدمها ُب البيع باالٗناع وال دليل عليو غًنه، والعلم ّنقدار الثمن وعدـ اٛنهالة إّّنا  يتقّسط

يشرتط باالضافة إذل اجملموع ال إذل كل واحد واحد من أجزاء اٞنبيع ّنعىن أّف البلـز ُب صحة اٞنعاملة ىو العلم بأّف ٠نموع 
قدار من الثمن واٛنهل بذلك يوجب فساد البيع ال اٛنهالة بثمن بعض أجزاء اٞنبيع. واالٗناع إّّنا ىو اٞنبيع ُب مقابل كذا م

على فساد البيع فيما إذا كاف ٖنن اجملموع ٠نهواًل ودل يقم إٗناع على بطبلنو ٛنهالة ٖنن بعض أجزاء اٞنبيع كيف وقد ذىب 
 اقع ُب مقابل بعض األجزاء ٠نهوؿ.اٞنشهور إذل صّحة البيع ُب اٞنقاـ مع أّف الثمن الو 

وإف شئت قلت: إّف اٞنعترب ُب صحة اٞنعامبلت إّّنا ىو العلم ّنقدار الثمن ُب مقاـ البيع واٞنعاملة ال من حيث إمضاء الشارع 
ُب  وعدمو، ومقدار الثمن ُب مقاـ البيع غًن ٠نهوؿ ُب اٞنقاـ، وإّّنا يّتصف باٛنهالة عند التقسيط وحكم الشارع بالصحة

الشاة والفساد ُب اٝننزير وال دليل على بطبلف اٞنعاملة بتلك اٛنهالة، واالٗناع إّّنا ىو على اعتبار العلم ُب مقاـ البيع دوف 
االمضاء، وقد عرفت أّف اٞنشهور بل االٗناع على صّحة البيع ُب اٞنقاـ فبل تغفل، وكيف كاف فبل ينبغي اإلشكاؿ ُب صحة 

 دُيلك بوجو.البيع باالضافة إذل ما 

ء: وىو أنّا إذا بنينا على أّف الشرط الفاسد مفسد للمشروط أيضًا من أجل أّف الواقع من اٞنعاملة إّّنا  نعم، بقي ُب اٞنقاـ شي
 ىو االلتزاـ اٞنقّيد بالشرط

______________________________ 
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الفاسد الذي ألغاه الشارع وحكم بفساده، وىذا اٞنقّيد دل يرض بو الشارع ودل تشملو العمومات، وأّما اٞنعاملة اجملّردة عن ذلك 
الشرط فهي دل تقع ُب اٝنارج حّّت تشملها العمومات، فبل ١نالة تكوف اٞنعاملة اٞنشروطة بالشرط الفاسد فاسدة نتعّدى من 

يضاً ونقوؿ إّف اٛنزء الفاسد أيضاً يفسد اٞنعاملة ألّف مرجع فساد اٛنزء ُب اٞنقاـ إذل فساد الشرط حيث ذلك إذل فساد اٛنزء أ
إنو اشرتط االنضماـ باٛنزء الفاسد فيكوف موجباً لفساد البيع ال ١نالة، نعم لو كاف ىناؾ دليل على أّف الشرط الفاسد مفسد 

 الشرط دوف اٛنزء، إاّل أّف الربىاف اٞنتقّدـ آٍت ُب اٛنزء أيضاً.غًن ما أشرنا إليو فبل ١نالة نقتصر على فساد 



ء ُب ١نّلو إف شاء اللَّو تعاذل، وعلى ما ذكرناه ال يبقى ٞنا  والذي يسّهل اٝنطب أنّا ال نقوؿ بافساد الشرط الفاسد ٞنا سيجي
 اٞنقاـ وجو. من الفرؽ بٌن فساد اٛنزء وفساد الشرط ُب «ٔ» أفاده شيخنا االستاذ )قّدس سرّه(

وأّما كيفية تقسيط الثمن فهي كما تقّدمت االشارة إليو أف يقّوـ كل واحد من اٞنالٌن بلحاظ االنضماـ إذل اآلخر ٍبّ جيمع بٌن 
القيمتٌن ويؤخذ من الثمن بنسبة قيمة كل واحد من اٞنالٌن بلحاظ االنضماـ إذل قيمة اجملموع وىي ٠نموع القيمتٌن، ىذا كّلو 

 اف كل واحد ٣نّا دُيلك وما ال دُيلك ٣نّا لو مالية عند العرؼ ال ١نالة كما ُب الشاة واٝننزير واٝنّل واٝنمر.فيما إذا ك

وأّما إذا كاف عدـ قابلية أحدمها للملكية مستندًا إذل عدـ ماليتو كما إذا باع الشاة واٝننفساء الِت ال مالية ٟنا عرفاً، فالظاىر 
لة ألجل اٛنهل ّنقدار ٖنن الشاة حٌن اٞنعاملة، وذلك ألنو ال مالية عرفية للخنفساء حّّت يقاؿ إّف أّف اٞنعاملة ُب مثل ذلك باط

  اٝننفساء تقّوـ ُب حالة االنضماـ للشاة ويؤخذ بنسبتها إذل ٠نموع

______________________________ 
 .ٜٕٔ: ٕ( منية الطالب ٔ)

 ٖ٘ٔ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

، إذ اٞنفروض أنو ال مالية للخنفساء عرفاً، والقيمة الشخصية الِت الحظها اٞنشرتي حٌن اٞنعاملة ال القيمتٌن عند التقسيط
تصّحح اٞنعاملة، ألّف اٞندار إّّنا ىو على مبلحظة قيمة كل من اٛنزأين عرفًا واألخذ بنسبتها إذل ٠نموع القيمتٌن، وال اعتبار 

ِنبلؼ بيع الشاة واٝننزير حيث إّف للخنزير مالية عند العرؼ فتبلحظ قيمتها  بالقيمة الشخصية وّنا اشرتى بو اٞنشرتي، وىذا
حاؿ االنضماـ ويؤخذ من الثمن بنسبة قيمتو إذل ٠نموع القيمتٌن، ىذا كّلو فيما إذا اشرتى اٞنشرتي وباع البائع كل واحد من 

 الشاة واٝننزير ّنا أنو شاة وخنزير.

أّف  «ٔ» ا شاتاف ٍبّ ظهر أحدمها شاة واآلخر خنزيراً فقد ذكر شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(وأّما إذا باعهما أو اشرتامها ّنا مه
اٝننزير يقّوـ ّنا أنو شاة ال ّنا أنو خنزير فيقاؿ بأّف الشاة ّنقدار اٝننزير وبلونو وٚننو تسوى كذا مقدارًا حٌن االنضماـ إذل 

 الشاة االوذل ويؤخذ من الثمن بتلك النسبة.

بأّف البيع إّّنا وقع على األمر الواقعي وعلى العٌن اٝنارجية وىي اٝننزير ودل يقع  «ٕ» ليو شيخنا االستاذ )قّدس سرّه(وأورد ع
 على الشاة، إذ اٞنفروض أّف اٞنوجود ىو اٝننزير فبلبّد من تقوصل اٝننزير ّنا ىو خنزير ال ّنا ىو شاة.

أفاده وجو، ولكن اٞنفروض أنّا نّدعي عدـ وقوع البيع عليو لفساده فلم يقع  وال خيفى أّف البيع لو كاف واقعًا عليو لكاف ٞنا
البيع على اٞنوجود اٝنارجي حّّت يقاؿ إنو خنزير ال أنو شاة، وإّّنا الغرض تعيٌن قيمة الشاة الِت وقع عليها البيع واقعًا وعليو 



لفرض وإّّنا اشرتى الشاة. وباٛنملة أّف ما أفاده شيخنا فبل وجو لتقوصل اٝننزير ّنا أنو خنزير ألنو دل يشرت اٝننزير حسب ا
 األنصاري )قّدس سرّه( ىو
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 الصحيح.

 كما عرفت.فاٞنتحّصل: أّف البيع باالضافة إذل ما دُيلك صحيح ويتقّسط الثمن بينهما  

من أّف الثمن بأٗنعو يقع ُب مقابل ما دُيلك وال يتقّسط بينهما ُب  «ٕ» والعبّلمة )قّدس سرّه( «ٔ»  وأّما ما عن الشهيدين
 صورة علم اٞنشرتي باٞناؿ فلم نعرؼ لو وجهاً ألنّو اشرتامها معاً وإّّنا بذؿ الثمن ُب مقابلهما ال ُب مقابل أحدمها.

 واٛندّ  الكبلـ ُب والية األب

قد ذكرنا ُب شرائط اٞنتعاقدين أهّنما البّد من أف يكونا مالكٌن أو مأذونٌن من قبل اٞنالك أو ولّيٌن عليو وقد تقّدـ الكبلـ ُب 
 األّولٌن، وبقي الكبلـ ُب الثالث ونقوؿ:

واٞنأذوف، وتصّرفهما ُب مالو البّد وأف يكوف اٞنتصّرؼ ُب ماؿ الغًن تارًة يستند إذل إذف ذلك الغًن أو إجازتو فيعرّب عنو بالوكيل 
 عن رضاه وطيب نفسو.

واخرى يتصّرؼ ُب ماؿ الغًن من دوف حاجة إذل إذف الغًن وإجازتو وال رضاه وطيب نفسو ومع ذلك تكوف تصرفاتو نافذة ُب 
 حّق ذلك الغًن ويعرّب عنو بالورل، وٟنذه الوالية موارد.

 فل، وثبوهتا كاد أف يكوف من ضروريات الفقو إذ دل خيتلف فيها اثناف، ىذا.منها: والية األب واٛنّد على الط

 مضافاً إذل األخبار والروايات اٞنستفيضة الواردة ُب األبواب اٞنختلفة اٞنصّرحة بوالية األب واٛنّد على الطفل:
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 ُب النكاح من أهّنما ولّياف على تزويج البنت واالبن. ومنها: «ٔ» منها: ما ورد

ُب  «ٖ» ُب اٞنضاربة ودّؿ على جواز تصرفهما ُب ماؿ الطفل باعطائو للغًن من باب اٞنضاربة. ومنها: ما ورد «ٕ» ما ورد
 اٜنجر من أّف الصغًن ال يتمّكن من التصرؼ ُب مالو وإّّنا يتصرؼ فيو األب واٛنّد، وغًن ذلك ٣نّا ورد ُب أبواب الفقو.

والظاىر أّف األولوية الِت اّدعاىا شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( ُب اٞنقاـ وذكر أّف األب واٛنّد ولّياف على التصرؼ ُب ماؿ 
سلطنتهما وواليتهما على تزويج البنت صحيحة وىي كما أفاده )قّدس سرّه( وإف منعنا األولوية ُب  الطفل بفحوى ما ورد من

باب الفضورل وذكرنا أّف ما ورد ُب النكاح ال يستفاد منو جواز الفضورل ُب اٞنعامبلت، والوجو ُب صّحة األولوية ُب اٞنقاـ ىو 
تزويج البنت واالبن الذي ىو تسليط على شؤوف البنت وتصّرؼ لو أمد أّف الشارع إذا سّبب وجعل الوالية لؤلب واٛنّد ُب 

طويل وىو حّليتها لزوجها إذل آخر اٜنياة، فبل ١نالة يسّبب وجيعل الوالية ٟنما ُب التصرؼ ُب ماؿ الصغًن الذي ىو ٕنليك 
ٛنعل والتسبيب ال ُب مقاـ العمل بعد للماؿ بطريق أوذل، إذ ال أمهية لو وال أمد طويل فيو، وىذه األولوية ملحوظة ُب مقاـ ا

وقوعو كما ُب األولوية ُب باب الفضورل فإهّنا ىي الِت منعناىا ىناؾ وقلنا إّف اٜنكم بصحة نكاح الفضورل ال يستلـز اٜنكم 
ا اجملّرد على بصّحة البيع الفضورل بطريق األولوية، ألّف اٜنكم بالصّحة ُب النكاح إّّنا ىو ألجل االحتياط وتقدصل احتماؿ الزن

احتماؿ الزنا بذات البعل وىو غًن موجود ُب اٞنعامبلت، ألّف غاية ما ىناؾ أف يكوف البيع فاسدًا وغًن موجب النتقاؿ اٞناؿ 
  إذل اٞنشرتي وىو ليس
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ّنحذور أىم، وتوضيح ذلك: أّف اٜنكم بالصحة ُب النكاح ألجل االحتياط ىو أنو إذا زّوجها الفضورل من أحد فإّف اٜنكم 
كانت زوجتو واقعًا وحكمنا بفساد النكاح فيلـز منو الزنا بالصحة فيو أوذل من اٜنكم بالفساد لبلحتياط، وذلك ألهّنا إف  

بذات البعل عند تزوجيها من غًنه، وىذا ِنبلؼ ما إذا حكمنا بالصحة فإهّنا على تقدير عدـ كوهنا زوجة لو واقعاً ال يلـز منو 
نو ّنراتب، وإف كاف كبلمها على خبلؼ إاّل٠نرد الزنا، ومن اٞنعلـو أّف الزنا بذات البعل ال يقاس بالزنا اجملرد والثاشل أىوف م

االحتياط، إاّلأّف أوذل االحتياطٌن ىو اٜنكم بالصحة. وكيف كاف فاألولوية اٞنّدعاة إّّنا ىي األولوية ُب مقاـ اٛنعل والتسبيب 
 وقد عرفت األولوية فبل نعيد، وكيف كاف فأصل والية األب واٛنّد ٣نّا ال يقبل االنكار.

 ُب حّقهما على االطبلؽ أو أهّنا مقّيدة بالعدالة فيهما فبل والية لؤلب واٛنّد فيما إذا كانا فاسقٌن؟فهل الوالية ثابتة 

أّف الوالية ثابتة ٟنما مطلقًا كما ىو اٞنشهور، واستدّؿ على عدـ اشرتاط العدالة  «ٔ» ذكر شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
ىو الرباءة قطعاً، إذ ال كبلـ لنا ُب ثبوت تكليف حّّت ننفيو بالرباءة وإّّنا  باألصل واالطبلقات، واٞنراد باألصل ُب اٞنقاـ ليس

 الكبلـ ُب اشرتاط العدالة وعدمو، فاٞنورد خارج من موارد جرياف الرباءة فيتعٌّن أف يراد باألصل االستصحاب.

سة ّنفاد ليس الناقصة، فيتوّجو عليو فحينئذ إف أراد باالستصحاب استصحاب عدـ اشرتاط واليتهما بالعدالة ُب الشريعة اٞنقدّ 
أّف الوالية مّت ثبتت ٟنما ُب الشريعة من دوف اشرتاط العدالة فيها لنستصحبو ونقوؿ إهّنا كما كانت ودل يشرتط العدالة فيها 

 فعبًل.

______________________________ 
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فاد ليس التاّمة وإجراء االستصحاب ُب العدـ األزرل، فهو وإف كاف متيناً ُب حّد نفسو ٞنا ذكرنا ُب ١نّلو من أّف وإف أراد نفيو ّن
االستصحاب جيري ُب األعداـ األزلية فيقاؿ ُب اٞنقاـ إّف كبًل من الوالية واشرتاط العدالة كاف غًن موجود ُب الشريعة اٞنقّدسة 

هتا وشككنا ُب ٓنّقق اشرتاط العدالة معها فاألصل عدـ ٓنّقق االشرتاط معها، إاّلأّف ذلك مناٍؼ ٍّب علمنا بوجود الوالية وثبو 
 ٞنسلكو )قّدس سرّه( من عدـ جرياف االستصحاب ُب األعداـ األزلية أّواًل.

ة ٟنما ثابتة على ٥نو وثانياً: أّف استصحاب عدـ االشرتاط ولو باجراء األصل ُب األعداـ األزلية ال يثبت االطبلؽ وأّف الوالي
 االطبلؽ إاّلبنحو األصل اٞنثبت الذي ال نقوؿ بو.



وثالثاً: أّف ىذا االستصحاب مبتلى باٞنعارض ٞنا ذكرناه غًن مرّة من أّف االطبلؽ والتقييد أمراف متضاّداف فاستصحاب عدـ 
احد منهما حيتاج إذل ٜناظ اٜناكم ال االشرتاط معارض باستصحاب عدـ ٜناظ االطبلؽ ُب مقاـ اٛنعل والتشريع، فإّف كل و 

 ١نالة وأصالة عدـ أحدمها معارض بأصالة عدـ اآلخر فيتعارضاف، وكيف كاف فبل أصل ٟنذا األصل.

وأّما االطبلقات فهي كما أفاده )قّدس سرّه( مطلقة وتدّؿ على عدـ اعتبار العدالة ُب األب واٛنّد، بل دل خيالف ُب ذلك من 
فإهّنما اعتربا العدالة ُب واليتهما واستداّل على اشرتاط العدالة بأهّنا  «ٕ»  وااليضاح «ٔ» عن الوسيلةاألصحاب إاّلما حكي 

والية على من ال يدفع عن نفسو وال يصرؼ عن مالو، ويستحيل من حكمة الصانع أف جيعل الفاسق أمينًا يقبل إقراراتو 
  وإخباراتو عن غًنه مع نصّ 

______________________________ 
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 القرآف على خبلفو، انتهى.

َواَل تَػرَْكُنوا ِإذَل الَِّذيَن ظََلُموا »  أهّنم أرادوا بنّص القرآف قولو تعاذل «ٔ» وقد استظهر شيخنا األنصاري من جامع اٞنقاصد
إاّلأهّنا ال داللة فيها على اشرتاط العدالة بوجو، إذ اٞنراد عدـ الركوف إذل الظادل فيما يرجع إذل امور  «ٕ» «فَػَتَمسَُّكُم النَّارُ 

ء أو نبّوة أحد فبل ديكن الركوف إذل قولو الستلزامو النار ُب  الدين واآلخرة دوف غًنه، مثبًل إذا أخرب الظادل عن حرمة شي
ا توكيل الظادل ُب بيع مالو أو أمر آخر فهو ليس ركونًا إليو على ٥نو يوجب مّس النار  اآلخرة لعدـ مطابقة قولو الواقع، وأمّ 

كما ُب اآلية اٞنباركة، وتوكيل الظادل ليس من احملّرمات الشرعية قطعاً، مضافًا إذل أّف جعلو ولّيًا ليس ركونًا إذل الظادل بعد ما 
 صار أميناً بالوالية.

 «ِإْف َجاءَُكْم فَاِسٌق بَِنَبٍإ فَػَتَبيَُّنوا َأْف ُتِصيُبوا قَػْوماً َِنََهالٍَة فَػُتْصِبُحوا َعَلى َما فَػَعْلُتْم نَاِدِمٌنَ »  ولو تعاذلوحيتمل أف يراد بنّص القرآف ق
اط حيث قاؿ: ويقبل إقراراتو وإخباراتو، إاّلأهّنا أيضاً ال داللة فيها على اشرت  «ٗ» ّنبلحظة ذيل عبارة االيضاح اٞنتقّدمة «ٖ»

  العدالة ُب الورل من أجل أهّنا إّّنا تدّؿ على عدـ قبوؿ إخبار الفاسق عن الغًن فيما يرتّتب عليو اآلثار بلحاظ قولو تعاذل
وأّما إذا أخرب عن شؤوف نفسو من دوف أف يرتّتب عليو أثر على الغًن كما إذا قاؿ: إّف  «فَػُتْصِبُحوا َعَلى َما فَػَعْلُتْم نَاِدِمٌنَ »

ك فبلف أو ٤نس أفبل جيوز قبولو بدعوى أنو فاسق، فإنو البّد من قبولو ّنا أنو ذو اليد ال ّنا أنو فاسق، وُب اٞنقاـ أيضاً ثويب مل
  نقبل إخبارات األب الفاسق



______________________________ 
 .ٕ٘ٚ: ٔٔ( جامع اٞنقاصد ٔ)

 .ٖٔٔ: ٔٔ( ىود ٕ)

 .ٙ: ٜٗ( اٜنجرات ٖ)

 ( تقّدمت آنفاً.ٗ)

 ٔٗٔ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

ّنا أنو ورل ال ّنا أنو فاسق. وبعبارة اخرى: اآلية اٞنباركة بقرينة ذيلها إّّنا تدّؿ على عدـ اعتبار خرب الفاسق بصفة أنو فاسق ال 
ه عن على ٥نو االطبلؽ كعنواف أنو مالك أو ذو يد أو ورل، فكما نقبل إقرار الفاسق ّنا أنو مالك للماؿ فكذا نقبل إخبار 

 أمواؿ الطفل ّنا أنو ولّيو بعد ثبوت واليتو، فاالستدالؿ هبذه اآلية ٣نّا ال مورد لو.

وأّما استحالة جعل الفاسق أمينًا من حكمة الصانع كما افيد فيدفعو: أنو ال مانع من ذلك فيما إذا رأى اٜنكيم ُب والية 
ىي رأفة األب على ولده وإف كاف ُب أعلى مراتب الفسق، األب مصلحة وألجلها جعل لو الوالية والسلطنة، وىذه اٞنصلحة 

إذ سائر الناس ليسوا بأرأؼ بو من أبيو وجّده ولو كانوا ُب أعلى مراتب العدالة، وىذه الرأفة ىي الِت توجب حفظ ماؿ 
 الصيب.

ة ٟنما، وعلى تقدير كوهنما وباٛنملة: أّف اٞنصلحة النوعية وىي الشفقة على الولد ّنقتضى الطبيعة البشرية توجب جعل الوالي
 متلفٌن ألمواؿ الولد فللحاكم عزٟنما كما ىو واضح.

 فاٞنتحّصل: أّف العدالة غًن معتربة ُب والية األب واٛنّد.

فيقع الكبلـ بعد ذلك ُب أّف تصرؼ األب واٛنّد ىل يشرتط ُب صحتو ونفوذه أف يكوف على وفق مصلحة الولد أو يكفي ُب 
 ء من اٞنصلحة وعدـ اٞنفسدة؟ و أنو ال يعترب ُب صّحتو شيصّحتو عدـ اٞنفسدة أ

إذل الثاشل وحكى الثالث عن بعضهم.  «ٕ» وذىب شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( «ٔ»  قد حكي األوؿ عن الشيخ الطوسي
 ورّنا يفّصل بٌن األب واٛنّد باشرتاط اٞنصلحة ُب اٛند واالكتفاء بعدـ اٞنفسدة ُب األب.

______________________________ 
(ٔ) 



 .ٕٓٓ: ٕاٞنبسوط 

 .ٖٚ٘: ٖ( اٞنكاسب ٕ)

 ٕٗٔ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

أو « أنت ومالك ألبيك»من أّف الولد ومالو ألبيو، أو  «ٔ» وقد استدّؿ لعدـ اشرتاط اٞنصلحة وعدـ اٞنفسدة باطبلؽ ما ورد
اؿ نفسو ال تشرتط باٞنصلحة أو عدـ اٞنفسدة بل ىي غًن ذلك ٣نّا ورد ُب اٞنقاـ، ومن الظاىر أّف تصّرفات اإلنساف ُب م

 صحيحة ونافذة مطلقاً، ىذا.

ء وتوضيح ذلك: أّف  وال خيفى أّف ىذه األخبار بأٗنعها أجنبية عن الوالية وال داللة ٟنا على اشرتاطها أو عدـ اشرتاطها بشي
إذ ال معىن ألف يكوف الولد ملكًا لوالده، وإاّل ليس ىو اٞنلك قطعاً، « أنت ومالك ألبيك»اٞنراد من قولو )عليو السبلـ( 

فيصًن كالعبد وال يتمّلك شيئاً، نعم لو دل تشتمل الرواية على لفظة أنت لكاف احتماؿ اٞنلك ٣نكنًا إاّلأّنك عرفت أّف الرواية 
 مشتملة على لفظة أنت، ومعو ال يبقى ٠ناؿ ٟنذا االحتماؿ، ىذا.

أو أنو يقّوـ جارية االبن  «ٕ» من أّف الورل أعين األب واٛند جيوز أف يقرتض من ماؿ الولدمضافًا إذل أّف ذلك يناُب ما ورد 
إذ لو كاف الولد ومالو ملكًا ٟنما فبل حيتاج إذل االقرتاض بل ىو مالو، كما ال يكوف حينئذ معىن لتقوصل  «ٖ»  على نفسو

 اٛنارية ولعّلو ظاىر فاحتماؿ إرادة اٞنلك مقطوع الفساد.

 «ٗ» أّف اٞنراد منها ليس ىو الوالية ّنعىن أنت ومالك ٓنت تصّرؼ أبيك وذلك ألّف بعضها ورد ُب الكبًن كالروايةكما 
 اٞنتضّمنة لشكاية الولد إذل النيب )صّلى اللَّو عليو وآلو( من أبيو وما ورد ُب تزويج اٛند للبنت معّلبًل بأّف البنت وأباىا للجد

______________________________ 
 .ٛٚ/ أبواب ما يكتسب بو ب ٕٕٙ: ٚٔ( الوسائل ٔ)

 .ٙح  ٛٚ/ أبواب ما يكتسب بو ب ٕٗٙ: ٚٔ( الوسائل ٕ)

 .ٖح  ٛٚ/ أبواب ما يكتسب بو ب ٖٕٙ: ٚٔ( الوسائل ٖ)

 .ٛح  ٛٚ/ أبواب ما يكتسب بو ب ٕ٘ٙ: ٚٔ( الوسائل ٗ)

 ٖٗٔ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج



 للوالية عليو، فهذا االحتماؿ أيضاً مندفع.ومن اٞنعلـو أّف الكبًن ال معىن 

وأّما احتماؿ إرادة اٞنلك تنزيبًل ّنعىن أّف الولد ومالو وإف دل يكونا ٣نلوكٌن لؤلب حقيقة إاّلأهّنما ُب حكم اٞنلك بالنسبة إليو، 
 يقرتض من ماؿ نفسو وال فهو أيضًا مندفع بأّف ذلك يناُب االقرتاض من ماؿ الولد وتقوصل جاريتو على نفسو ألّف اإلنساف ال

 يقّوـ مالو على نفسو.

وأّما احتماؿ إرادة االنتفاع ّناؿ الولد ونفسو ّنعىن أّف الوالد جيوز لو االنتفاع من الولد ومالو، فهو وإف كاف صحيحًا ُب حّد 
 ظاىر.نفسو إاّلأنو ال داللة فيو على الوالية ألّف جواز االنتفاع أمر غًن الوالية على الولد كما ىو 

 ء. فتحّصل: أّف ىذه األخبار ال داللة فيها على الوالية وال على تقييدىا واشرتاطها بشي

والتحقيق ُب معىن اٜنديث أف يقاؿ: إنو ناظر إذل أمر أخبلقي ناشئ من األمر التكويين، وذلك األمر التكويين ىو أّف اللَّو 
فهو موىوب  «ٔ» «يَػَهُب لَِمْن َيَشاُء ِإنَاثًا َويَػَهُب ِلَمْن َيَشاُء الذُُّكورَ »  تعاذل قد وىب الولد لوالده كما ىو مقتضى قولو تعاذل

سئل فيها عن وجو حّلية ماؿ الولد لوالده دوف العكس فأجابو )عليو  «ٕ»  وىدية من اللَّو لوالده كما ورد ُب عّدة روايات
السبلـ( بأّف الولد موىوب إٟني لؤلب ومقتضى اٟندية ُب مقابل اٞنشاؽ الِت احتملها األب وتوّسل إذل اللَّو تعاذل ُب طلب 

 كما ال خيفى.الولد أف ال دينعو الولد عن التصرؼ فيو وُب مالو، فبل ربط لتلك الروايات بالوالية  

  ء من األمرين ُب واليتهما باطبلؽ ما دؿّ  واستدّؿ أيضاً على عدـ اعتبار شي

______________________________ 
 .ٜٗ: ٕٗ( الشورى ٔ)

 .ٜح  ٛٚ/ أبواب ما يكتسب بو ب ٕٙٙ: ٚٔ( الوسائل ٕ)

 ٗٗٔ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

ويج اٛند على تزويج األب فيما إذا زّوجا البنت من شخصٌن ُب زماف على والية األب واٛنّد على تزويج البنت وتقدصل تز 
واحد معّلبًل بأّف األب ومالو للجّد، فوالية اٛنّد أقوى من والية األب ُب النكاح، لكن اإلنصاؼ أنو ال إطبلؽ ٟنذه الروايات 

 عليو.بل ىي منصرفة إذل جعل السلطنة للورل ُب التصّرفات الِت ال تكوف مضرّة باٞنوذّل 



وكيف كاف، فلم يثبت عدـ اشرتاط الوالية والتصّرؼ باٞنصلحة ُب مثل البيع واالجارة وغًنمها من اٞنعامبلت، فإذا قلنا 
باشرتاطو فيها باٞنصلحة لقلنا باشرتاطو هبا ُب النكاح بطريق أوذل ألنو أىم، كما أّف نفوذ تزوجيهما إذا دل يثبت اشرتاطو 

 بعدـ اشرتاطو هبا ُب اٞنعامبلت بطريق األولوية.باٞنصلحة ُب النكاح لقلنا 

فاٞنتحّصل: أّف ىذه األخبار ال يستفاد منها عدـ اشرتاط التصّرؼ باٞنصلحة وعدـ اٞنفسدة. مضافًا إذل أهّنا على تقدير 
ماؿ االبن بصورة الدالّة على تقييد التصرؼ ُب  «ٔ»  إطبلقها وداللتها على عدـ االشرتاط نقّيدىا بصحيحة أيب ٘نزة الثمارل

فإّف معناه أّف اللَّو يبغض الفساد ال أنو يكرىو، إذ ال معىن لكراىة  «ٕ» «واللَُّو اَلحيُِبُّ اْلَفَساد»  اٜناجة مذيّلة بقولو تعاذل
الفساد، فتكوف ىذه الصحيحة دليبًل على حرمة التصرؼ من دوف مصلحة أو مع وجود اٞنفسدة فيكوف موجبًا لتقييد ىذه 

 ر اٞنتقّدمة على تقدير إطبلقها وداللتها على عدـ االشرتاط. ىذا كّلو ُب التصّرفات الراجعة إذل غًن الورل ُب ماؿ الولد.األخبا

وأّما ُب التصرفات الراجعة إذل نفسو ُب ماؿ الولد فبل ينبغي اإلشكاؿ ُب عدـ اشرتاطها باٞنصلحة بل ٠نرد عدـ وجود اٞنفسدة 
 إذافيها كاٍؼ ُب صّحتها كما 

______________________________ 
 من أبواب ما يكتسب بو. ٛٚ( تقّدمت آنفاً، وىي الرواية الثانية من الباب ٔ)

 .ٕ٘ٓ: ٕ( البقرة ٕ)

 ٘ٗٔ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

ها ولعّلو احتاج إذل تبديل فلوسو بدراىم الولد أو إذل جاريتو وىكذا، فإّف عدـ اٞنفسدة ُب مثل تلك التصرفات كاٍؼ ُب صّحت
 ظاىر.

ء من اٞنصلحة وعدـ اٞنفسدة باألخبار اٞنتقّدمة الواردة ُب أّف  ملّخص ما ذكرناه: أنّو استدّؿ على عدـ اشرتاط الوالية بشي
غًنىا، وإّّنا الولد ومالو ألبيو، إاّلأّنك عرفت أهّنا غًن واردة ُب الوالية بوجو، وال داللة ٟنا على اٞنلكية اٜنقيقية وال التنزيلية وال 

وردت ألجل أمر آخر ال ربط لو بالوالية. نعم األخبار الواردة ُب النكاح الدالّة على أّف اٛند واألب يزّوجاف االبن والبنت 
وعلى تقدير اٞنزا٘نة يقّدـ اٛنّد على األب قد يدعى أهّنا مطلقة وغًن مقّيدة بوجود اٞنصلحة أو بعدـ اٞنفسدة وديكن أف 

ء، وعليو فنفي االشرتاط ُب غًن النكاح بطريق األولوية، إاّلأّف صحيحة أيب ٘نزة  عدـ اشرتاط الوالية بشي يستدّؿ هبا على
تدّؿ على تقييد الوالية بعدـ اٞنفسدة وتوجب تقييد تلك اٞنطلقات كما مّر، فإذا ثبت االشرتاط ُب غًن  «ٔ» الثمارل اٞنتقّدمة

 .النكاح فنثبتو ُب النكاح بطريق أوذل، ىذا



إّف األخبار الواردة ُب النكاح أيضًا مقّيدة بعدـ اٞنفسدة وال إطبلؽ فيها  «ٕ»  ورّنا يقاؿ كما عن بعض مشاخينا احملّققٌن
بوجو، وذلك ٞنا ورد ُب بعضها من أّف اٛنّد يقّدـ على األب عند اٞنزا٘نة إاّلإذا كاف مضارًّا وُب مقاـ االضرار، وىي توجب 

 بعدـ اٞنفسدة ال ١نالة، ىذا. تقييد غًنىا من األخبار

وال خيفى أنو ال داللة ُب ىذه الرواية على االشرتاط باٞنصلحة أو عدـ اٞنفسدة، وذلك ألهّنا إّّنا دّلت على اشرتاط أولوية اٛند 
 من األب بصورة عدـ االضرار، ال أهّنا دّلت على تقييد أصل والية اٛند بعدـ كونو مضاراً، وأولوية اٛند

______________________________ 
 من أبواب ما يكتسب بو. ٛٚ( تقّدمت آنفاً، وىي الرواية الثانية من الباب ٔ)

 .ٖ٘ٚ: ٕ( حاشية اٞنكاسب )األصفهاشل( ٕ)

 ٙٗٔ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

 من األب ُب مقاـ اٞنزا٘نة أمر وواليتو أمر آخر وال ينبغي خلط أحدمها باآلخر ولعّلو ظاىر.

 دّلوا على اشرتاط اٞنصلحة ُب الوالية بوجوه:ٍبّ إهّنم است

أّف نفس جعل الوالية ُب حّق الصغًن واجملنوف وغًنمها يقتضي اشرتاطها باٞنصلحة، ألّف معناه أف يباشر الورل امور اٞنوذّل  األوؿ:
عليو ألجل أف يعود نفعها إذل ذلك اٞنوذّل عليو بأف يبيع داره ألجل مصلحتو ويشرتي لو شيئًا لدفع مفسدتو، ال أف ْنعل 

عليو ببل مصلحة وصرفو فيما ال ينبغي لو، وكيف كاف فاٜنكمة ُب جعل الوالية ىي مصلحة الوالية للتصرؼ ُب ماؿ اٞنوذل 
الطفل واٞنوذّل عليو وإاّل فيكوف أصل تشريعها لغواً، فمقتضى نفس جعل الوالية أف يراعى مصلحة اٞنوذّل عليو، ولعّل ذلك 

 ظاىر.

مصاحل اٞنوذّل عليو ال ١نالة )وإاّل فلم يكن حيتاج إذل جعل  واٛنواب عن ذلك: أف جعل الورل لشخص وإف كاف مقتضياً ٞنراعاة
الورل بل خيّلي الطفل ُنالو وإف تصرؼ ُب مالو ّنا يضرّه ألنو وجعل الوالية على ٥نو االطبلؽ على حّد سواء ُب عدـ عود 

لها باالضافة إذل مصاٜنو فقط، وأّما إذا  اٞننافع إليو( إاّلأّف ذلك كّلو فيما إذا لوحظ اٞنوذّل عليو ُب مقاـ جعل الوالية، وكاف جع
من أّف  «ٔ» كاف جعلها ّنبلحظة كل واحد من الطرفٌن وألجل احرتاـ الورل، ألّف اٞنوذّل عليو موىوب لو كما ورد ُب األخبار

فبل يقتضي جعل الولد ىبة ألبيو، فإّّنا جعل الوالية لو حفظًا الحرتامو ومصاٜنو وألجل التصّرؼ ُب ماؿ اٞنوذّل عليو وحفظو، 
الوالية لؤلب مثبًل رعاية مصاحل اٞنوذّل عليو ُب ٗنيع التصّرفات، وال وجو لتقييد أدلّتها مع أهّنا مطلقة ُب مقاـ االثبات، بل 

  ثبت أّف الورل لو أف يأكل من ماؿ الطفل عند اٜناجة إليو وإف



______________________________ 
 .ٜح  ٛٚكتسب بو ب / أبواب ما يٕٙٙ: ٚٔ( الوسائل ٔ)

 ٚٗٔ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

 كاف ذلك على خبلؼ مصلحة الصغًن، وذلك ألّف نفقة الوالدين على الولد عند االعسار كما أّف نفقة الولد على األبوين.

 االٗناع على اشرتاط الوالية باٞنصلحة ُب التصرؼ. الوجو الثاشل:

نو ليس ُنّجة. مضافًا إذل أّف ٓنّقق االٗناع ُب حّد نفسو غًن خاؿ عن ويدفعو: أّف احملّصل منو غًن حاصل واٞننقوؿ م
ء من اٞنصلحة وعدـ اٞنفسدة. مع أّف من احملتمل  التعّسف لكثرة اٞنخالف ُب اٞنسألة، وقد ذىب بعضهم إذل عدـ اعتبار شي

لسابق أو الوجو اآلٌب، ومع ىذا االحتماؿ  لو دل يكن ىو اٞنطمأف بو أّف القائلٌن باالشرتاط إّّنا اعتمدوا ُب ذلك على الوجو ا
 كيف يكوف االٗناع على تقدير ٓنّققو تعّبدياً كاشفاً عن رأي اٞنعصـو )عليو السبلـ(.

واألحسن إّّنا يتحّقق باٞنصلحة، فإف قلنا إّف  «ٔ» «َواَل تَػْقَربُوا َماَؿ اْلَيِتيِم ِإالَّ بِالَِِّت ِىَي َأْحَسنُ »  قولو تعاذل الوجو الثالث:
اليتيم عبارة عن خصوص من مات أبوه فبل تشمل اآلية األب كما ىو ظاىر وتشمل اٛنّد فقط عند فقداف األب، وإف 

ذل، ٞنا مّر عّممناه ٞنن ماتت اّمو فتشمل األب أيضاً، فإذا ثبت اشرتاط الوالية ُب اٛند باٞنصلحة فنثبتو ُب والية األب بطريق أو 
 وعرفت من أّف والية اٛند أقوى من والية األب عند اٞنزا٘نة، فإذا ثبت أمر ُب القوي فيثبت ُب الضعيف باألولوية.

ُب اٞنقاـ من أّف عدـ القوؿ بالفصل ٣ننوع، وذلك ألّنك عرفت أّف الوجو ُب عدـ  «ٕ»  وهبذا يندفع ما ذكره شيخنا األنصاري
 ليست ٣ننوعة، ىذا. االنفصاؿ ىو األولوية وىي

  إاّل أّف اآلية خطاب لعمـو الناس وال مانع من ٔنصيصها وتقييدىا ّنا ورد ُب

______________________________ 
 .ٕ٘ٔ: ٙ( األنعاـ ٔ)

 .ٕٗ٘: ٖ( اٞنكاسب ٕ)

 ٛٗٔ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج



بعدـ الفساد ال بوجود اٞنصلحة، وبذلك ٔنرج والية  والية اٛنّد واألب من األخبار اٞنطلقة الدالّة على أّف واليتهما مشروطة
األب واٛنّد عن االشرتاط باٞنصلحة ِنبلؼ والية غًنمها من األولياء كالوصي والقّيم واٜناكم وعدوؿ اٞنؤمنٌن وفّساقهم عند 

 عدـ العدوؿ.

إّف اللَّو » «ٔ»  حيحة أيب ٘نزة الثمارلفاٞنتحّصل أّف البلـز ُب والية األب واٛنّد ىو عدـ اٞنفسدة لقولو )عليو السبلـ( ُب ص
 وأّما اٞنصلحة فبل.« ال حيّب الفساد

بقي الكبلـ ُب أّف اٞنصلحة أو عدـ اٞنفسدة اٞنعتربة ُب والية األب واٛنّد ىل االعتبار بوجودمها الواقعي أو اٞنعترب فيهما ىو 
ا تصّرؼ ُب ماؿ الصغًن بقصد اٞنصلحة وعدـ اٞنفسدة اٞنصلحة أو عدـ اٞنفسدة بوجودمها االحرازي، وتظهر الثمرة فيما إذ

فظهر أنو كاف فاسداً ُب الواقع، أو أنو تصّرؼ فيو بقصد االفساد ٍبّ ظهر أنو على وفق مصلحة الطفل فهل حيكم بالصّحة أو 
 بالفساد؟

عترب ُب والية األب واٛنّد عدـ وىذه اٞنسألة دل تنّقح ُب كلماهتم بوجو إاّلباالشارة ُب بعضها ونقوؿ ُب ٓنقيق ذلك: أّف اٞن
االفساد كما ُب صحيحة أيب ٘نزة الثمارل واٞنفسدة كعنواف اٞنعصية متقّومة بأمرين على ما ذكرناه ُب سفر اٞنعصية من ُنث 

تصّرؼ : أحدمها الفساد الواقعي. وثانيهما: قصده، كما أّف اٞنعصية متقّومة بالعصياف واقعًا وبالقصد إليو، فإذا «ٕ» الصبلة
ُب أمواؿ الصغًن بقصد اإلفساد وكاف ذلك فاسدًا ُب الواقع أيضًا حيكم بعدـ الصّحة والنفوذ الشرتاط الوالية بعدـ اٞنفسدة، 
وأّما إذا تصّرؼ فيو بقصد االفساد ودل يكن فاسدًا ُب الواقع بل كاف على مصلحة اٞنوذّل عليو أو تصّرؼ فيو من دوف قصد 

 فاسداً فبل االفساد وكاف ُب الواقع

______________________________ 
 .ٕح  ٛٚ/ أبواب ما يكتسب بو ب ٖٕٙ: ٚٔ( الوسائل ٔ)

 .ٖ٘ٔ: ٕٓ( شرح العروة الوثقى ٕ)
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ساد  حيكم بالفساد بوجو، ألنو كما عرفت متقّوـ بوجود اٞنفسدة الواقعية وبقصد ذلك الفساد وإذا انتفى أحدمها ينتفي االف
 .«ٔ»  كما ُب اٞنعصية فبل تغفل

  استدراؾ وعدوؿ



اخل  «ٕ» «َواَل تَػْقَربُوا َماَؿ اْلَيِتيمِ » قد ذكرنا أّف النسبة بٌن الروايات الواردة ُب والية األب واٛنّد واآلية اٞنباركة أي قولو تعاذل:
عمـو وخصوص، وأّف الروايات تتقّدـ على اآلية ؤنّصصها، إاّلأّف الظاىر أّف النسبة بينهما عمـو من وجو وأّف اآلية ُب مقاـ 
بياف سعة والية األب واٛنّد وضيقها وإّّنا دّلت على أّف التصرؼ ُب ماؿ اليتيم البّد وأف يكوف عن مصلحة تعود إليو سواء  

اٛنّد أو غًنمها، والروايات دّلت على أّف تصّرؼ األب واٛنّد البّد وأف ال يكوف مع اٞنفسدة سواء كاف  كاف الورل ىو األب أو
مع اٞنصلحة أيضًا أو بدوهنا، فتكوف صورة عدـ اٞنصلحة وعدـ اٞنفسدة موردًا الجتماعهما وتعارضهما، وال وجو لتقّدـ 

 لة اآلية على اشرتاط الوالية باٞنصلحة تاّمة.الروايات على اآلية أبداً ىذا كّلو فيما إذا كانت دال

إاّل أّف للمناقشة ُب داللتها على ذلك ٠نااًل واسعاً، وذلك ألنّا تتّبعنا ودل ٤ند رواية من اٞنعصومٌن )عليهم السبلـ( ُب تفسًن 
 اآلية اٞنباركة بذلك، وظاىرىا أهّنا

______________________________ 
ى اعتبار اٞنصلحة ُب الوالية يأٌب فيها ما أفاده سّيدنا االستاذ داـ عبله ألّف اٞنصلحة كاٞنفسدة البّد ( وال خيفى أنو بناء علٔ)

من أف يتقّوـ بأمرين أحدمها اٞنصلحة الواقعية وثانيهما قصدىا، وعليو فإذا تصرؼ فيو بقصد اٞنصلحة وكاف ُب الواقع على 
ع على وفق اٞنصلحة فهل ديكن اٜنكم بفساد ذلك التصرؼ وعلى ما خبلفها أو تصرؼ فيو بقصد اٞنفسدة وكاف ُب الواق

 أفاده السيد داـ ظّلو البّد من اٜنكم بالفساد ُب الصورتٌن وىو مشكل.

 .ٕ٘ٔ: ٙ( األنعاـ ٕ)
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غًن مفاد ىذه اآلية اٞنباركة، ومعىن القرب على ما وليس مفادىا  «ٔ» «اَلتَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَػْيَنُكْم بِاْلَباِطلِ »  نظًن قولو تعاذل
بّيناه ُب ١نّلو خيتلف باختبلؼ اٞنوارد ففيما إذا اضيف إذل فعل من األفعاؿ كما إذا قيل: ال تقربوا من شرب اٝنمر أو ال 

ذا اضيف إذل جنس تقرب الزنا إنو كاف فاحشة و٥نو ذلك فمعناه ال تفعلو وال تأت بو كما ىو اٞنصطلح بالفارسية أيضًا وإ
أو ال تقرب اٞنزمار وآالت الغناء فمعناه أف ال ْنعلو ٓنت يدؾ  «ٕ» «اَل تَػْقَربُوا َماَؿ اْلَيِتيمِ »  من األجناس كما ُب قولو تعاذل

تامى وال ٕنلكو باألكل والتصرؼ فيو، والظاىر أّف اليتيم ُب اآلية إّّنا ذكر من أجل أّف الغالب أهّنم يتقرّبوف من أمواؿ الي
 ويأخذوهنا لعدـ ٕنّكن اليتيم من الدفع عن نفسو وإاّل فبل خصوصية لليتيم أبداً.

وقد حذؼ متعّلقها وىو  «اَلتَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَػْيَنُكْم بِاْلَباِطلِ »  سببية كما ُب قولو تعاذل «ِإالَّ بِالَِِّت »  ٍّب إّف الباء ُب قولو تعاذل
تأنيث اٞنوصوؿ، وال يراد بو التقّرب األحسن، فمعىن اآلية ال تأكلوا وال تقربوا أمواؿ اليتامى الطريقة الوسطى كما يشهد لو 

إاّلبالطريقة الوسطى وىي طريقة اإلسبلـ، ّنعىن أنو ال تأكلوىا إاّل ّنجّوز شرعي الذي ىو الطريقة اإلسبلمية، فمساؽ اآلية 
وعليو فاآلية أجنبية عن الوالية بالكّلية، وذلك ألّف التصّرؼ ُب ماؿ  «اَل تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَػْيَنُكْم بِاْلَباِطلِ »  مساؽ قولو تعاذل



اليتيم بالبيع و٥نوه ليس تقرّبًا للماؿ، ٞنا عرفت من أّف معىن التقّرب ىو األكل والتمّلك ال البيع والشراء وأمثاٟنما، والنهي ُب 
  يفي قد تعّلقاٞنقاـ تكل

______________________________ 
 .ٜٕ: ٗ( النساء ٔ)

 .ٕ٘ٔ: ٙ( األنعاـ ٕ)
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بالتقّرب باٞنعىن اٞنذكور وال ربط لو باٜنكم الوضعي من الصّحة والفساد أبداً، وعلى تقدير أّف النهي أعّم من التكليفي 
ال يشمل أمثاؿ التصّرؼ بالبيع و٥نوه ولعّلو ظاىر، وعليو فاألخبار الواردة ُب والية األب والوضعي أيضاً قد عرفت أّف التقّرب 

 واٛند الدالّة على اعتبار عدـ اٞنفسدة فقط تبقى ببل معارض.

أّف ىذا اٜنكم ىل خيتص باألب واٛند األدسل وىو أب األب فقط، أو أنو يعّم جّد األب أيضاً  األوؿ: بقي الكبلـ ُب امور:
الواردة ُب  «ٔ» كذا؟ الظاىر أّف اٜنكم عاـ وال خيتّص باٛند األدسل بل يعّمو وغًنه من األجداد أيضاً، الطبلؽ األخباروى

 فإنو موجود باالضافة إذل األجداد العالية أيضاً.« أنت ومالك ألبيك»النكاح، مضافاً إذل ما ورد ُب تعليل والية اٛنّد من 

أنو إذا فقد األب ومات فهل ٔنتّص الوالية باٛنّد األدسل أو يشرتؾ ىو وأبوه ُب الوالية؟ رّنا يقاؿ إّف الوالية ٔنتص  الثاشل:
اخل. وفيو: أّف اآلية ليست إاّلُب مقاـ أولوية بعضهم على  «ٕ» «َوأُْوُلوا اأْلَْرَحاـِ بَػْعُضُهْم أَْوذَل بَِبْعضٍ »  باألدسل لقولو تعاذل

االرث ال ُب غًنه وإاّل فالولد أقرب باالضافة إذل األب مع أّف الوالية ثبتت لكليهما ولؤلب أف يتصّرؼ ُب ماؿ  بعض آخر ُب
 «.أنت ومالك ألبيك»الصغًن مع وجود ولده فالظاىر أّف كبًل من األجداد ديكنهم التصرؼ ُب أمواؿ اٞنوذّل عليو لعمـو قولو 

ء واٞنانع مفقود،  موجود وىو االطبلقات الواردة ُب باب النكاح من دوف تقييدىا بشيوباٛنملة: أّف اٞنقتضي لوالية األجداد 
وأّما ما ٔنّيل مانعًا ُب اٞنقاـ وىي اآلية الشريفة فقد عرفت أهّنا راجعة إذل االرث وال تصلح للمانعية. وبعبارة اخرى أّف أصل 

وإف قلنا إّف األدلّة اٞنثبتة للوالية منصرفة إذل غًن األجداد  والية األجداد إف ثبت باالطبلؽ و٥نوه فبل وجو لرفع اليد عنو
  اٞنتعالية فاٞنقتضي من

______________________________ 
 .ٖٚٔ( تقّدمت ُب الصفحة ٔ)

 .٘ٚ: ٛ( األنفاؿ ٕ)
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 االبتداء قاصر.

ىل والية اٛنّد ٔنتّص ُناؿ حياة األب أو أهّنا عاّمة واٛنّد ورل على ٥نو االطبلؽ سواء كاف األب حّيًا أو ميتاً؟ وال  الثالث:
خيفى بُعد اختصاص الوالية ُب اٛنّد ُناؿ حياة األب، ألّف واليتو أقوى من والية األب فكيف ٔنتّص ُناؿ حياة األب ىذا 

النكاح ىو إثبات الوالية للجّد مع وجود األب، إاّلأّف األخبار االخرى الواردة ُب إثبات  ولكن مورد بعض األخبار الواردة ُب
عن  «ٔ»  الوالية للجّد مطلقة وال تقييد فيها ِنصوص حياة األب، وال مقّيد الطبلقها إاّلما رواه شيخنا احملّقق ُب حاشيتو

 «اٛنّد إذا زّوج ابنة ابنو وكاف أبوىا حّيًا وكاف اٛنّد مرضيًا جاز إفّ »فضل بن عبداٞنلك عن أيب عبداللَّو )عليو السبلـ( قاؿ: 
 فإهّنا قّيدت الوالية ُناؿ حياة األب. «ٕ»

 وجدناىا بغًن ىذا السند وقد رواىا فيو عن البقباؽ، ىذا. «ٖ»  ولكّنا حينما تفّحصنا عن الرواية ُب الواُب

عن أيب العباس واٚنو فضل ولقبو البقباؽ وقد رواىا ُب الواُب باللقب تلخيصاً  وال خيفى أنو ظهر بعد اٞنراجعة أّف الرواية منقولة
 للكبلـ كما ىو دأبو على ما صرّح بو ُب أوائل كتابو، وعليو فالطريقاف مّتحداف.

قط، كما البّد وعلى تقدير ٕنامية ىذه الرواية ُنسب السند والداللة البّد من االلتزاـ بأّف والية اٛنّد ٔنتّص ُناؿ وجود األب ف
  فإّف اٞنرضي على وجو« وكاف اٛنّد مرضياً »من االلتزاـ باشرتاط والية اٛنّد بالعدالة ألهّنا معىن قولو )عليو السبلـ( 

______________________________ 
 .ٖٚٚ: ٕ( حاشية اٞنكاسب )االصفهاشل( ٔ)

 .ٗح  ٔٔ/ أبواب عقد النكاح ب ٜٕٓ: ٕٓ( الوسائل ٕ)

 .ٜٕٔٗٔ/ ٖٚٗ: ٕٔ( الواُب ٖ)
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ُب روايات إماـ اٛنماعة فراجع، وتكوف ىذه الرواية مقّيدة  «ٔ» االطبلؽ أي ُب العمل واالعتقاد عبارة عن العادؿ كما ورد
 «ٕ» وموجبة الشرتاط الوالية بالعدالة شرعًا وال ينحصر وجو االشرتاط ُب الوجو العقلي كما صنعو الفخر )قّدس سرّه(

 فراجع.

 إاّل أّف الكبلـ ُب ٕنامية سند الرواية وداللتها.



أّما ُنسب السند فالظاىر أهّنا ضعيفة، ألّف من ٗنلة رواهتا جعفر بن ٚناعة وىو ٣نّن دل تثبت وثاقتو وقد ضعف اجمللسي سند 
أّف جعفرًا ىذا ىو جعفر  «ٗ» إاّلأّف ذلك من جهة الوقف. وقد اعتقد صاحب الرجاؿ الكبًن «ٖ»  الرواية ُب مرآة العقوؿ

ابن ١نّمد بن ٚناعة وىو موثّق ُب كتب الرجاؿ إاّلأّف كوف جعفر ىو جعفر اٞنوثّق دل يثبت عندنا، الحتماؿ أف يكوف جعفر 
كّلهم واقفية إاّلأنو ال يضّر ُنّجيتها بعد ما كانوا موثّقٌن اسم شخصٌن أحدمها ولد لسماعة وثانيهما ولد ولده، ورواة الرواية  

 من غًن جهة جعفر بن ٚناعة، ىذا كّلو ُنسب السند.

وأّما داللتها فقد وقع الكبلـ ُب أّف داللتها على القيدين ىل ىي ّنفهـو الوصف أو أهّنا ّنفهو الشرط؟ وقد حكى شيخنا 
 «ٙ» عن صاحب اٛنواىر «٘»  احملّقق

______________________________ 
 .ٕح  ٖٖٛ، ٕح  ٕٖٙ ٛ( الوسائل ٔ)

 .ٕٛٙ: ٕ( إيضاح الفوائد ٕ)

 فإنو ذكر اف الرواية موثقة[. ٕٖٔ: ٕٓ( ]ال حفظ مرآة العقوؿ ٖ)

. ]و ال خيفى انو )قدس سره( اختار َب اٞنعجم انصراؼ جعفر بن ٚناعو اذل جعفر بن ١نمد بن ٕٔٓ: ٖ( منهج اٞنقاؿ ٗ)
 [.ٖٛ: ٘لثقة فبل حظ معجم رجاؿ اٜنديث ٚناعة ا

 .ٖٚٚ: ٕ( حاشيو اٞنكاسب )االصفهاسل( ٘)

 .ٔٚٔ: ٜٕ( اٛنواىر ٙ)

 ٗ٘ٔ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

أّف داللتها عليهما ّنفهـو الشرط، إاّلأنو )قّدس سرّه( ذىب إذل أهّنا ّنفهـو الوصف ألّف الشرطية سيقت لبياف ٓنّقق اٞنوضوع 
نو إذا دل يزّوج اٛنّد ابنة ابنو، ومن الواضح أّف عدـ الوالية حينئذ من باب السالبة بانتفاع اٞنوضوع ومثلو حيث إّف مفهومها أ

، وإّّنا ىو مستفاد من الوصف ُب اٞنقاـ وقد أثبتنا ُب ١نّلو أّف الوصف ال مفهـو لو، وبذلك تسقط  «ٔ»  ال يدّؿ على اٞنفهـو
 الرواية عن االعتبار، ىذا.

الصحيح أّف داللتها على ثبوت القيدين إّّنا ىي ّنفهـو الشرط كما ذكرنا ذلك ُب االصوؿ وقلنا إّف نسبة اٛنزاء إذل إاّل أّف 
 الشرط تارًة نسبة اٞنعلوؿ إذل عّلتو عقبًل ُنيث يستحيل أف يتحّقق اٛنزاء ُب اٝنارج من دوف ٓنّقق الشرط وىذا نظًن قولو:



مًن فخذ ركابو، وُب أمثاؿ ذلك يكوف الشرط مسوقًا ألجل ٓنّقق اٞنوضوع وال داللة ُب إف رزقت ولدًا فاختنو أو إف ركب األ
 أمثالو على اٞنفهـو ألنو سالبة بانتفاء اٞنوضوع.

واخرى يكوف نسبة اٛنزاء إذل الشرط نسبة اٞنعلوؿ إذل عّلتو شرعًا من دوف أف يكوف بينهما ترّتب عقلي وىذا كما إذا قاؿ إف 
ء عقبًل وإّّنا الرتّتب بينهما شرعي، وُب مثل ذلك يؤخذ  درمهاً، فإّف إعطاء الدرىم ال يتوّقف على اجملي جاءؾ زيد فاعطو

 ّنفهـو الشرط ويقاؿ إنو حّجة.

وثالثة تشتمل اٛنملة الشرطية على قيدين أو قيود تكوف النسبة والرتّتب بٌن بعضها وبٌن اٛنزاء عقليًا وبٌن بعضها اآلخر 
، وىذا كما إذا ورد إف رزقت ولداً وكاف توّلده يـو اٛنمعة فاختنو، فإّف اٝنتاف باالضافة إذل اٞنرزوقية معلوؿ عقلي واٛنزاء شرعياً 

لعدـ إمكانو بدوهنا، وأّما باالضافة إذل التوّلد يـو اٛنمعة معلوؿ شرعي المكاف اٝنتاف من دوف اٜناجة إذل التوّلد يـو اٛنمعة 
  استفادة اٞنفهـو باالضافة إذل اٛنملة االوذل ألهّنا مسوقة لتحّقق اٞنوضوع أصبًل، ففي مثل ذلك ال ديكن

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

 ٘٘ٔ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

 أّف التوّلد إذا دل يكن يـو اٛنمعة فبل جيب اٝنتاف.ِنبلؼ اٛنملة الثانية ألهّنا تدّؿ على اٞنفهـو ال ١نالة ويستفاد منها 

والرواية من ىذا القسم الثالث الشتماٟنا على تزويج بنت االبن وعلى كوف األب حّيًا وعلى كوف اٛند مرضياً، فباالضافة إذل 
ع من األخذ باٞنفهـو ألّف الرتّتب االوذل ال ديكن استفادة اٞنفهـو ألهّنا سيقت لتحّقق اٞنوضوع وأّما باالضافة إذل الباقي فبل مان

بينو وبٌن اٛنزاء شرعي فتدّؿ على عدـ اٛنواز فيما إذا دل يكن األب حّيًا أو اٛنّد مرضياً، وبذلك ديكن تقييد اٞنطلقات الِت 
 وردت ُب اٞنقاـ.

خصوص اٞنقاـ، بل إّّنا وردت لبياف نعم ديكن أف يقاؿ: ّنبلحظة فتاوى العاّمة ُب اٞنسألة أّف اٛنملة الشرطية ال مفهـو ٟنا ُب 
ِنبلفو، وذلك ألهّنم ذىبوا إذل أنو ال والية للجّد مع وجود األب، وأراد اإلماـ )عليو  «ٔ» اٜنكم الواقعي الذي أفّت العاّمة

و كاف أبوه حّياً، السبلـ( بياف أّف اٛنّد لو الوالية على الطفل مع وجود أبيو أيضاً، وكأنو أتى بواو الوصل وقاؿ إنو ورل عليو ول
 وىذا التقييد وإف كاف بعيداً ُب حّد نفسو إاّلأنو ّنبلحظة فتاوى العاّمة ُب اٞنسألة يقرب ىذا التقييد جّداً.

 وكيف كاف، فالعمدة ىي ضعف الرواية ُنسب السند.



______________________________ 
(ٔ) 

 .ٗ٘ٔو  ٚٗٔ: ٙٔ، اجملموع ٖٙٗ: ٚ، اٞنغين ٖٔ: ٘االـّ 

 ٙ٘ٔ، ص: ٕ اسب البيع، جمك

 

  الكبلـ ُب والية الفقيو

 

ال إشكاؿ ُب أّف للفقيو اٛنامع للشرائط عّدة مناصب منها: منصب االفتاء ُب اٞنسائل الفرعية واٞنوضوعات اٞنستنبطة وغًنمها 
ىنا ليس ىو اٛنواز التكليفي  ٣نّا حيتاج إليو العامي ُب عملو وال إشكاؿ ُب جواز االفتاء لو ُب تلك اٞنوارد. واٞنراد باٛنواز

فحسب بل اٛنواز الوضعي والنفوذ على مقّلديو ومن جيب عليو الرجوع إذل العادل، لوضوح أّف اٛنواز التكليفي ّنجّرده ال 
 يشرتط فيو العدالة وبقّية الشرائط اٞنعتربة ُب الفقيو اٛنامع للشرائط.

ٞنرافعات وغًنىا ُب اٛنملة، وىذا أيضاً ثابت لو ببل خبلؼ. واٞنراد َنواز ومنها: منصب القضاء واٜنكم ّنا يراه حّقاً ُب باب ا
 القضاء عليو أيضاً ىو الوضع والنفوذ كما ال خيفى.

 ومنها: والية التصرؼ ُب األنفس واألمواؿ، وىذا قد وقع فيو النزاع واٝنبلؼ، وىو كما ذكره شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
: استقبلؿ الورل بالتصرؼ سواء أكانت تصّرفات غًنه منوطة باذنو أـ دل تكن منوطة باذنو. يتصّور على وجهٌن األوؿ «ٔ»

الثاشل: كوف تصرفات الغًن منوطة باذنو سواء كاف ىو مستقبًل بالتصرؼ أـ دل يكن كما ُب تصّرفات اٞنالك فيما أخرجو من 
 سهم اإلماـ )عليو السبلـ(

______________________________ 
 .ٙٗ٘: ٖكاسب ( اٞنٔ)

 ٚ٘ٔ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج



فإّف إذف اٜناكم الشرعي شرط ُب صحتو وإف كاف الفقيو ال يتمّكن من التصرؼ ُب ماؿ من وجب عليو اٝنمس باخراج سهم 
نظر اإلماـ )عليو السبلـ( حيث إّف تعيينو راجع إذل نفس اٞنالك، إاّلأّف تصرؼ اٞنالك ُب سهمو )عليو السبلـ( موكوؿ إذل 

 الفقيو وإذل إجازتو.

وكيف كاف، فالكبلـ ُب اٞنقاـ يقع ُب الوالية بكبل اٞنعنيٌن، وإف كانت النسبة بينهما عمومًا من وجو، وذلك ألّف الوالية 
باٞنعىن األوؿ عبارة عن كوف الفقيو جائز التصرؼ من دوف فرؽ بٌن أف يكوف غًنه أيضًا جائز التصرؼ فيو ومن دوف حاجة 

الغًن وعدمو، والوالية باٞنعىن الثاشل عبارة عن كوف الفقيو ٣نّن تعترب إجازتو ُب نفوذ تصرفات الغًن، كاف الفقيو أيضاً إذل ذف 
 جائز التصرؼ أـ دل يكن.

وكيف كاف، فقد تكّلم شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( ُب اٞنقاـ ُب والية النيب واألئّمة )عليهم السبلـ( ٍّب عّقبو بالتكّلم ُب 
الية الفقيو، والكبلـ ُب والية النيب واألئّمة )عليهم السبلـ( يقع ُب موارد أربعة: أحدىا ُب ثبوت الوالية التكوينية ٟنم وكوف و 

 اٝنلق باختيارىم تكويناً. وثانيها: ُب ثبوت الوالية التشريعية ُب حّقهم. وثالثها:

لشريعة اٞنقّدسة ورابعها: ُب ثبوت الوالية ٟنم ُب غًن ما يرجع إذل ُب الوالية ّنعىن وجوب طاعتهم فيما يرجع إذل تبليغ أحكاـ ا
 الدين وأّف إطاعتهم ُب مثل األمر باتياف اٞناء و٥نوه من األوامر الشخصية واجبة أو ال.

لى التصرؼ أّما الوالية التكوينية: فبل إشكاؿ ُب ثبوهتا وأّف اٞنخلوقات بأٗنعها راجعة إليهم وإّّنا خلقت ٟنم، وٟنم القدرة ع
فيها وىم وسائط التكوين، ولعّل ذلك ّنكاف من الوضوح وال حيتاج إذل إطالة الكبلـ، مضافًا إذل أنو خارج عّما ىو اٞنهم ُب 

 اٞنقاـ.

ف وأّما الوالية باالضافة إذل أمر الدين وتبليغ أحكاـ الشريعة: فهي أيضاً ال إشكاؿ ُب ثبوهتا، وىي ٣نّا ال حيتاج إذل إقامة الربىا
 ومن القضايا الِت قياساهتا

 ٛ٘ٔ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

معها، ألّف وجوب االطاعة ٟنم )عليهم السبلـ( فيما يرجع إذل أمر الدين من لواـز النبّوة واإلمامة، ولواله ٞنا كاف معىن لنبّوة 
 الدين.النيب أو إمامة الورل، وكيف كاف فبل ينبغي اإلشكاؿ ُب ثبوت الوالية باالضافة إذل أمر 

وأّما الوالية ُب غًن ما يرجع إذل الدين كأوامرىم الشخصية فقد وقع الكبلـ ُب ثبوهتا وعدمو، واٞنتسادل عليو بينهم ىو أف 
يث إنو ح «ٔ» «أَِطيُعوا اللََّو َوَأِطيُعوا الرَُّسوَؿ َوأُْورل اأْلَْمِر ِمْنُكمْ » إطاعتهم الزمة ُب أوامرىم الشخصية، ويدّؿ عليو قولو تعاذل:

سبحانو عطف إطاعة الرسوؿ على إطاعة نفسو وىو يعطي التغاير بينهما، ومن الواضح أّف إطاعة الرسوؿ فيما يرجع إذل أمر 



فبل ١نالة يكوف اٞنراد ُب األمر باطاعة الرسوؿ إطاعتو ُب أوامره  «َأِطيُعوا اللَّوَ »  الدين إطاعة للَّو تعاذل وىو داخل ٓنت قولو
إّّنا يكوف باطاعة أمر الرسوؿ، إذ ال يأمر اللَّو أحدًا ببل واسطة، فكأنو  ح ذلك: أّف االمتثاؿ واالطاعة للَّوالشخصية، ويوضّ 

بامتثاؿ أمر الرسوؿ ٍب عطف عليو األمر باطاعة الرسوؿ ُب أوامره الشخصية، وقد فّسر اولوا األمر  «َأِطيُعوا اللَّوَ »  تعاذل قاؿ
 «ٕ» «َوَما َكاَف ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّو َوَرُسولُُو أَْمرًا َأْف َيُكوَف َٟنُْم اٝنًَِْنَةُ »  ا قولو تعاذلباألولياء )عليهم السبلـ( وكذ

حيث إّف أوامرىم الشخصية داخلة ٓنت قضائو، وقد هنى اللَّو تعاذل عن االختيار بعد أمرمها، فكأنو مسلوب االختيار بعد 
 أمرمها.

 كاف، فبل إشكاؿ ُب ثبوت الوالية ُب أوامرىم الشخصية باآليات والروايات.وكيف  

 وأّما االستدالؿ على ثبوهتا بالدليل العقلي اٞنستقل والدليل العقلي غًن

______________________________ 
 .ٜ٘: ٗ( النساء ٔ)

 .ٖٙ: ٖٖ( األحزاب ٕ)
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حيث استدّؿ ُب اٞنقاـ تارًة بوجوب شكر اٞننعم عقبًل، وىم )عليهم  «ٔ» األنصاري )قّدس سرّه(اٞنستقل كما عن شيخنا 
السبلـ( منعموف علينا فيجب شكرىم باطاعتهم ُب أوامرىم الشخصية، واخرى بالفحوى واألولوية حيث إّف إطاعة الوالد 

 واجبة فاطاعتهم ْنب بطريق أوذل.

عقلي االستقبلرل ىو حسن شكر اٞننعم وال يرتّتب على ٢نالفتو العقاب الذي ىو اٞنقصود من فيدفعو: أّف اٞنسّلم من الدليل ال
الوجوب ُب اٞنقاـ، وإّّنا يرتّتب عليو الذـّ أو قطع اإلحساف من احملسن وكبلمها أجنبياف عن العقاب، ولذا ذكرنا أّف وجوب 

شكر اٞننعم واجب وىو ال يتم إاّلّنعرفتو حّّت يشكر، وذلك  شكر اٞننعم ال يثبت وجوب اٞنعرفة أيضًا وال ديكن أف يقاؿ إفّ 
ألنو ال يرتّتب على ترؾ ذلك اٜنكم العقلي عقاب، وغايتو الذـّ وقطع اإلحساف وىو ال يثبت استحقاؽ العقاب وإّّنا 

عىن الـز عقبًل ويرتّتب استدللنا على وجوب اٞنعرفة باحتماؿ العقاب وظّن الضرر على تقدير تركها ودفع الضرر احملتمل هبذا اٞن
على ٢نالفتو الضرر ّنعىن العقاب وال جيري ذلك ُب وجوب الطاعة ألنو مع الشّك ُب وجوب الطاعة ْنري قاعدة قبح العقاب 

 ببل بياف، وىذا ِنبلؼ وجوب اٞنعرفة فإّف البياف غًن ٣نكن قبل اٞنعرفة فبل ْنري قاعدة قبح العقاب ببل بياف ُب اٞنعرفة.



ديكن إنكار حسن الشكر عقبًل وشرعاً، إذ ىل جزاء اإلحساف إاّل اإلحساف، كما ال يكاد ينكر أّف األئّمة )عليهم نعم، ال 
 السبلـ( منعموف باالضافة إلينا حيث إهّنم وسائط ُب االفاضة واإلجياد، ىذا كّلو ُب االستدالؿ ُنكم العقل اٞنستقل.

يتوّقف على مقّدمة شرعية أعين االستدالؿ باألولوية بعد ثبوت والية األب  أّما االستدالؿ باٜنكم غًن االستقبلرل وىو ما
  ووجوب إطاعتو شرعاً، فإفّ 

______________________________ 
 .ٛٗ٘: ٖ( اٞنكاسب ٔ)
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 العقل يستقل بعد ذلك بوجوب إطاعة األئّمة )عليهم السبلـ( بطريق أوذل.

َنميع اٞنراتب ليست واجبة، فلذا إذا أمره بتمليك أموالو لو ال جيب ذلك عليو قطعاً، نعم يستحّب االمتثاؿ ففيو: أّف إطاعتو 
وحينئذ فكيف ديكن التعّدي  «ٔ» «أنت ومالك ألبيك»وعليو حيمل ما ورد هبذا اٞنضموف من الروايات واألخبار حيث ورد 

إذ دل يثبت وجوب االطاعة ُب حّق األب مطلقًا وُب ٗنيع اٞنراتب حّّت  منو إذل وجوب إطاعة األئّمة )عليهم السبلـ( مطلقاً،
 ديكن التعّدي منو إذل وجوهبا ُب األئّمة )عليهم السبلـ( مطلقاً، ىذا أّواًل.

، وليس اٞندرؾ ُب وجوب إطاعتو عبارة عن كونو موجبًا ٜنياة الولد حّت  وثانياً: أّف اٞنناط ُب وجوب إطاعة األب غًن معلـو
عّدى منو إذل وجوب إطاعة األئّمة )عليهم السبلـ( وإاّل للـز وجوب إطاعة من أنقذ أحدًا من الغرؽ أو اٞنرض ألنو أوجب نت

حياتو ومع ذلك ال جيب عليو إطاعتو بوجو، وحيتمل أف يكوف اٞنناط ىو تربية الولد فعبًل وىي مفقودة ُب األئّمة )عليهم 
 السبلـ(.

 ذا اٞنعىن إّّنا ثبتت باآليات واألخبار ال بالوجهٌن العقليٌن أبداً.فاٞنتحّصل: أّف الوالية هب

وأّما الوالية التشريعية وكوف األئّمة )عليهم السبلـ( نافذي التصّرؼ ُب األمواؿ واألنفس شرعاً، فهي أيضاً ثابتة ببل ريب لقولو 
َا َولِيُُّكْم اللَُّو َوَرُسولُوُ » وقولو تعاذل: «ٕ» «النَِّبُّ أَْوذَل بِاْلُمْؤِمِنٌَن ِمْن أَنْػُفِسِهمْ »  تعاذل وقولو )صّلى اللَّو عليو وآلو( ُب  «ٖ» «ِإّنَّ

  ألست أوذل بكم من أنفسكم؟ قالوا بلى. قاؿ: من»يـو الغدير: 

______________________________ 
 .ٛٚ/ أبواب ما يكتسب بو ب ٕٕٙ: ٚٔ( الوسائل ٔ)



 .ٙ: ٖٖ( األحزاب ٕ)

 .٘٘: ٘دة ( اٞنائٖ)
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وغًن ذلك ٣نّا دّؿ على ثبوت الوالية ٟنم ُب األمواؿ واألنفس، فلئلماـ )عليو السبلـ( أف  «ٔ» «كنت مواله فهذا علي مواله
 يبيع دار زيد أو يطّلق زوجتو أو يزّوجها من أحد وىكذا من دوف اعتبار رضا اٞنالك أو الزوج.

ُب فضائل علي بن أيب طالب )عليو السبلـ(  «ٕ»  ىذه الوالية ٟنم )عليهم السبلـ( ما حكاه الرتمذيو٣نّا يدّؿ على ثبوت 
من أّف جيشًا رجع إذل اٞندينة وكاف يرأسهم اإلماـ علي بن أيب طالب )عليو السبلـ( وقد كاف معهم أسرى وأعجبت واحدة 

ذلك عند اٛنماعة، والظاىر أهّنم ىم الثبلثة، وبنوا على أف خيربوا منهّن اإلماـ )عليو السبلـ( فأخذىا لنفسو وواقعها وقد ساء 
وكانت العادة أف يزوروا النيب )صّلى اللَّو عليو وآلو( ببلمة  -النيب )صّلى اللَّو عليو وآلو( بذلك، فلّما وصل اٛنيش إذل اٞندينة

ّلى اللَّو عليو وآلو( وىو البس المتو وأخرب النيب وقد حضر واحد منهم النيب )ص -حرهبم ٍّب يرجعوا إذل دورىم وينزعوا المتهم
)صّلى اللَّو عليو وآلو( باٜناؿ فسكت النيب )صّلى اللَّو عليو وآلو( ٍّب جاءه الثاشل وأخربه باٝنرب وسكت النيب )صّلى اللَّو عليو 

اؿ: ماذا تريدوف من علي بن أيب وآلو( أيضًا حّّت جاءه ثالثهم فأخربه باٜناؿ وعند ذلك غضب )صّلى اللَّو عليو وآلو( وق
 طالب، أفلست أوذل بكم من أنفسكم؟ قالوا نعم، وقاؿ:

وىو يعين علي بن أيب طالب خليفِت وقائم مقامي من بعدي. وىذه الرواية على تقدير ٕنامية سندىا تدّؿ على اٞنقصود 
 بأحسن وجو.

 اٞنسلمٌن.ال يقاؿ: إهّنم بناًء على ذلك يتمّكنوف من التصرؼ ُب أعراض 

فإنو يقاؿ: إّف تصّرفاهتم إّّنا تنفذ فيما إذا كانت باألسباب اٞنقّررة شرعاً ال بغًنىا نظًن تصّرؼ نفس اٞنالك ُب ملكو، مثبًل ٟنم 
  أف يبيعوا دار أحد أو يطّلقوا زوجتو ٍبّ 

______________________________ 
 .ٛ٘ٔ -ٗٔ: ٔ، الغدير ٖٕ٘ -ٛٓٔ: ٖٚ( راجع ُنار األنوار ٔ)

 .ٕٖٔٚ/ ٕٖٙ: ٘( سنن الرتمذي ٕ)
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بعد انقضاء عّدهتا يزّوجها اإلماـ )عليو السبلـ( من نفسو مثبًل، ال أهّنم يتصّرفوف ُب زوجة الغًن من دوف طبلؽ أو زواج، 
 فتعالوا عن ذلك علّواً كبًناً.

نسب إليهم من أهّنم قالوا إّف الناس عبيد لنا حيث قاؿ )عليو ُب نفي ما  «ٔ» ويدّؿ على وجوب إطاعتهم أيضاً: ما ورد
السبلـ( دل أقل ذلك وال ٚنعت من آبائي وإّّنا الناس عبيد لنا ُب االطاعة، يعين ال ُب مثل جواز بيعهم وٕنّلكهم كما نسب 

، بل كانوا يشرتوف شيئًا من إليهم. نعم سًنة األئّمة )عليهم السبلـ( دل ْنر على التصرؼ ُب أمواؿ اٞنسلمٌن أو أنفسهم
مالكو باجازتو وال يتصرفوف ُب أمواٟنم بدوف إذهنم، إاّل أّف ذلك حيتمل أف يكوف من باب التقية أو ألجل ما يرونو من 
اٞنصاحل، وكيف كاف فهي ال تدّؿ على عدـ واليتهم كما ىو ظاىر، ىذا كّلو ُب الوالية ّنعىن نفوذ تصّرفاهتم ُب األمواؿ 

 واألنفس.

 «ٕ» وأّما ثبوت واليتهم باٞنعىن الثاشل أعين اشرتاط تصرفات الغًن باذهنم وإجازهتم فهي أيضاً ثابتة ُب حّقهم ّنقتضى األخبار
ذكر أّف اشرتاط إجازهتم ُب صحة التصرفات على خبلؼ األصل  «ٖ» الواردة ُب اٞنقاـ إاّلأّف شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(

 وىو يقتضي خبلؼ االشرتاط وعدمو.

وال خيفى أّف مقتضى األصل خيتلف باختبلؼ اٞنوارد، فمقتضاه ُب بعض اٞنوارد عدـ االشرتاط وُب بعضها اآلخر ىو االشرتاط 
و االطبلؽ من دوف حاجة إذل إجازة األئّمة )عليهم وتوضيحو: أنو إف كاف ىناؾ إطبلؽ يقتضي صحة ذلك التصرؼ على ٥ن

 السبلـ( كما ُب صبلة اٞنّيت فإنو دّؿ الدليل على صحتها ووجوهبا

______________________________ 
 باب فرض طاعة األئّمة. ٓٔ/ ٚٛٔ: ٔ( الكاُب ٔ)

 .ٕٓٔ، ٕ٘ٓ، ٘ٛٔ: ٔ( الكاُب ٕ)

 .ٛ٘ٗ: ٖ( اٞنكاسب ٖ)
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على اٞنسلمٌن ودل يقّيدىا باجازة اإلماـ )عليو السبلـ( ألّف الدليل إّّنا دّؿ على أّف السلطاف أوذل بالصبلة من غًنه وأّما أهّنا 
 مقّيدة باجازتو فبل، ففي مثلو نتمّسك بذاؾ الدليل ُب رفع قيدية اجازة اإلماـ )عليو السبلـ(.

يقتضي عدـ صّحة التصرؼ بدوف إجازة اإلماـ )عليو السبلـ( كما ُب التصرؼ كما أنو إف كاف لدليل ذلك التصرؼ داللة 
ُب أمواؿ الناس بالبيع و٥نوه أو ُب أنفسهم بالقصاص والتعزير و٥نومها، فإّف الثابت من ذلك جوازمها مع اجازة اإلماـ، وأّما 



ن دوف رضاىم يقتضي حرمتهما فنتمّسك بدوهنا فاطبلؽ ما دّؿ على حرمة االيذاء وعدـ جواز التصرؼ ُب أمواؿ الناس م
 بذلك الدليل.

وأّما إذا دل يكن ىناؾ دليل على أحدمها ووصلت النوبة إذل األصل العملي فإف كاف الشك راجعًا إذل تقييد وجوب التصرؼ 
عليو السبلـ( أو العمل باجازة اإلماـ )عليو السبلـ( كصبلة اٛنمعة مثبًل حيث علمنا بصّحتها ووجوهبا مع إجازة اإلماـ )

وشككنا ُب وجوهبا بدوف إذنو )عليو السبلـ( فهو شك ُب التكليف نرجع فيو إذل الرباءة وهبا نثبت عدـ الوجوب ببل إذف 
اإلماـ )عليو السبلـ( ومرجعو إذل اشرتاط الوجوب باإلذف واالجازة. وإف كاف الشّك راجعًا إذل تقييد صحة العمل باالجازة 

ل الوجوب فنرجع ُب التقييد إذل الرباءة ونرفعو هبا، ومرجع ذلك إذل أّف العمل صحيح من دوف حاجة بعد الفراغ عن ثبوت أص
 إذل إجازة اإلماـ )عليو السبلـ(.

ٍّب إّف الرجوع إذل األصل العملي ينبغي أف يفرض ُب مورد دل ديكن الرجوع فيو إذل اإلماـ )عليو السبلـ( وسؤاؿ حكم اٞنسألة 
وذلك لوضوح أنو ال ديكن الرجوع إذل األصل العملي مع التمّكن من السؤاؿ عن اإلماـ )عليو السبلـ(  عنو )عليو السبلـ(

 فإّف الشبهات اٜنكمية جيب فيها الفحص والسؤاؿ وال يرجع فيها إذل األصل بدوهنما.
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٣نّا ال ٖنرة عملية لو، ألّف اإلماـ )عليو السبلـ( إف تصّرؼ وكيف كاف، فالبحث عن والية اإلماـ )عليو السبلـ( باٞنعىن األوؿ 
ُب ماؿ أحد فهو يكشف عن صحتو وجوازه، ألنو ال يرتكب اٜنراـ فبل حيتاج إذل ىذا البحث الطويل، وإّّنا تعّرضنا لو ألجل 

 البحث عن والية الفقيو وعن أهّنا بأي مقدار على فرض ثبوهتا.

ٛنواىر أنو كاف بانيًا على والية الفقيو على ٥نو والية اإلماـ وىي الوالية العاّمة، وقد وقد حكي عن بعض معاصري صاحب ا
اعرتض عليو صاحب اٛنواىر ُب ٠نلس فقاؿ: زوجتك طالق فأجابو اٞنعاصر بأشل لو كنت أعتقد اجتهادؾ الجتنبت عن 

 زوجِت إاّلأّف اجتهادؾ ١نل كبلـ عندي، وكاف لو مقاـ علمي شامخ.

فيقع الكبلـ ُب والية الفقيو وأهّنا ثابتة لو على ٥نو يتمّكن معها من التصرؼ ُب األمواؿ واألنفس نظًن والية  وكيف كاف،
ء من ذلك أبداً، وأّف تصّرفات الغًن ىل تناط باجازة الفقيو وإذنو أو أهنا غًن  اإلماـ )عليو السبلـ( أو أنو ال والية لو ُب شي

 منوطة باجازتو.

فمضافاً إذل أهنا مقطوعة العدـ ُب حّد نفسها، إذ ال وجو لقياـ الفقيو ّننزلة اإلماـ )عليو السبلـ( ُب  -ٞنعىن األوؿأّما الوالية با
وجوب إطاعتو ُب أوامره الشخصية أو ُب نفوذ تصّرفاتو ُب األمواؿ واألنفس من غًن اعتبار رضا صاحب اٞناؿ، نعم ال مانع 

يو السبلـ( باالضافة إذل وجوب إطاعتو ُب تبليغ األحكاـ بعد استكماؿ ٗنيع شرائط من االلتزاـ بقيامو مقاـ اإلماـ )عل



ال دليل على أّف الفقيو كاإلماـ ُب ثبوت الوالية اٞنطلقة لو وأّما  -التقليد من األعلمية على تقدير اعتبارىا وغًنىا من الشرائط
 ال داللة لو على ذلك أبداً. ما استدّؿ بو على ذلك من األخبار الواردة ُب شأف العلماء فهو

 إّف العلماء ورثة األنبياء وأّف األنبياء دل يورّثوا ديناراً »أّما قولو )عليو السبلـ( 
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فبل وجو لبلستدالؿ بو إاّلدعوى أّف الورثة ينتقل  «ٔ» «ء منها أخذ ُنّظ وافر وال درمهًا ولكن ورثوا أحاديث فمن أخذ بشي
ما للموّرث من األشياء ومنها الوالية اٞنطلقة الثابتة للنيب )صّلى اللَّو عليو وآلو( فهي تنتقل إليو أي إذل الوارث وىو  إليهم

 الفقهاء ال ١نالة.

ز ء منو إذل وارثو من إحرا إاّل أنو ال ديكن اٞنساعدة عليو، ألّف اٞننتقل إذل الوارث عبارة عّما تركو اٞنّيت فبلبّد ُب انتقاؿ شي
ذلك وأنو داخل فيما تركو كاٞناؿ و٥نوه، وأّما مثل الشجاعة أو العدالة أو غًنىا من األوصاؼ القائمة بالشخص فبل معىن 
النتقالو إذل الوارث كما ىو ظاىر، والوالية ُب اٞنقاـ ال يعلم أهّنا داخلة ُب عنواف ما ترؾ أو أهّنا من قبيل األوصاؼ القائمة 

فبل تتم داللة اٜنديث على ثبوت الوالية اٞنطلقة للفقيو، ىذا مضافًا إذل أّف اٜنديث قد صرّح بأّف بنفس النيب أو اإلماـ، 
ء حيث ذكر أهّنم ورثوا أحاديث، فليس اٞنوروث عبارة عن الوالية أو غًنىا، فهذه األخبار وإف كانت مشتهرة  اٞنوروث أي شي

لة كما نسب إذل أيب بكر وقيل إنو جعل ىذه األحاديث، إاّلأنو ال داللة وصادرة عن النيب )صّلى اللَّو عليو وآلو( وليست ٠نعو 
فيها على اٞنّدعى أبداً. نعم إّف ما جعلو أبو بكر ىو ما زاده ُب ذيل اٜنديث من قولو: ما تركناه صدقة، وأراد بذلك إنكار 

ياء ال جيمعوف الدرىم والدينار وإّّنا نظرىم فدؾ وأخذه من يد فاطمة )عليها السبلـ( غفلة عن أّف اٜنديث ناظر إذل أّف األنب
إذل اآلخرة، وليس نظر اٜنديث إذل أّف األنبياء ال يورّثوف شيئًا ولو ألبسة بدهنم أو إناء دارىم أو نفس دارىم وغًنىا ٣نّا ىو 

و عليو وآلو( إيّاىا ُب حياتو ضروري اٜنياة، ىذا مضافاً إذل أّف فدؾ كانت ٥نلة ٟنا )عليها السبلـ( وقد أعطاىا النيب )صّلى اللَّ 
 وإّّنا اّدعت االرث بعد التنّزؿ عن كونو ٥نلة.

______________________________ 
(ٔ) 

 )مع اختبلؼ يسًن(. ٕح  ٛ/ أبواب صفات القاضي ب ٛٚ: ٛٔالوسائل 
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فهو أيضًا ال داللة لو على الوالية اٞنطلقة بوجو، فإّف كوهنم امناء ال يستدعي نفوذ  «ٔ» «العلماء امناء الرسل»وأّما قولو 
تصّرفاهتم ُب األمواؿ واألنفس، فإّف معىن األمٌن أنو ال خيوف الوديعة اجملعولة عنده من األحكاـ أو غًنىا، وأّما الوالية فبل كما 

 ال خيفى، ىذا.

األطهار، ويطلق العادل عليهم )عليهم السبلـ( دوف من تعّلم الفقو واالصوؿ، وذلك لعدـ ومن القريب أف يراد بالعلماء األئّمة 
إمكاف إرادة ٗنيع العلماء من لفظو حيث إنو يشمل علماء اٜنساب واٟنندسة والتاريخ واٛنغرافيا فيلـز ٔنصيص األكثر على 

  وقد ورد ُب بعض األخبار ٥نن العلماء وشيعتنا اٞنتعّلموف تقدير إرادة الفقيو منو، فبل ١نالة حيمل على اإلماـ )عليو السبلـ(،
، وىذا اٜنديث نعم اٜناكم ُب اٞنقاـ ويدّؿ على أّف اٞنراد بالعلماء ىم األئّمة األطهار )عليهم السبلـ( وعليو فبل داللة «ٕ»

 ُب اٜنديث على الوالية اٞنطلقة للفقيو.

فإّف العادل باللَّو ليس إاّلاألئّمة  «ٖ» «علماء باللَّو االمناء على حبللو وحرامو٠ناري االمور بيد ال»وكذا قولو )عليو السبلـ( 
األطهار )عليهم السبلـ( وأهّنم ىم الذين بيدىم ٠ناري االمور، فلو تنزّلنا وفرضنا أّف اٞنراد بالعادل ىو الفقيو فقولو )عليو 

المور من حيث األحكاـ واٜنّلية واٜنرمة بيد الفقيو إذ لو دل قرينة على أّف ٠ناري ا« االمناء على حبللو وحرامو»السبلـ(: 
 يبٌّن حّلية بعض األفعاؿ وحرمة بعضها اآلخر لتوقّفت االمور وٓنًّن الناس لعدـ العلم ُنكمو، فهو ال يدّؿ على الوالية

______________________________ 
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اٞنطلقة بوجو، وإّّنا يدّؿ على أّف للفقيو أف يبٌّن اٜنبلؿ واٜنراـ، وأّما نفوذ تصّرفاتو ُب األمواؿ واألنفس فبل كما ىو أوضح من 
 أف خيفى.

وغًنمها ٣نّا ورد هبذا اللساف فهو  «ٔ» «منزلتهم منزلة األنبياء ُب بين اسرائيل»أو « علماء اّمِت كأنبياء بين إسرائيل»وأّما قولو 
أيضاً كسوابقو ال داللة لو على الوالية بوجو، إذ التنزيل والتشبيو البّد وأف يكوف ُب أظهر اآلثار واٝنواص وأظهرىا ُب أنبياء بين 

مها وجوب إطاعتهم ُب األحكاـ ولزـو قبوؿ قوٟنم ُب تبليغها، وإّّنا شّبههم بأنبياء بين إسرائيل من أجل اسرائيل أمراف: أحد
أّف أنبياءىم كانوا ٢نتلفٌن ُب النبّوة فبعضهم كاف نيب بلدتو وآخر كاف نيّب ١نّلتو أو قريتو وثالث كاف نيب أقربائو بل كاف نيب 



ألحكاـ والعلماء أيضًا ٢نتلفوف فبعضهم عادل بلده وآخر عادل ١نّلتو أو قريتو وىكذا، داره، وكانت إطاعتهم الزمة ُب تبليغ ا
 فتجب إطاعتهم ُب تبليغ األحكاـ ّنقتضى ىذا اٜنديث.

وثانيهما: رفعة ١نّلهم وعظمة منزلتهم عند اللَّو وكأنو أراد ُب اٜنديث بياف أّف علماء اّمِت ال يقصروف ُب عظمة اٞننزلة عن 
 اسرائيل إذا عملوا بعلمهم والسّر ُب ذلك أّف تلميذ مدرسة تارة يكوف أرقى منزلة من معّلم باٞندرسة النازلة كبعض أنبياء بين

تبلمذة اٞندرسة الثانوية باالضافة إذل معّلم اٞندرسة االبتدائية أو تبلمذة اٞندرسة العالية ُب الطّب باالضافة إذل دكتور احملّل 
ة وأمهّيتها، واٞندرسة احملّمدية )صّلى اللَّو عليو وآلو( كذلك باالضافة إذل أنبياء بين اسرائيل الذين  وىكذا من جهة عظمة اٞندرس

كانوا مدّرسٌن اُلّمتهم معادل اإلسبلـ، فيكوف تبلمذة تلك اٞندرسة العالية أشرؼ مقامًا وأعظم منزلة من معّلمي بين اسرائيل 
  يو السبلـ( من أىم اٞنقامات وال أقل من تساويهم معهم ُب الشرؼإذا عملوا بوظائفهم فإّف نيابة اإلماـ )عل

______________________________ 
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مقامهم وينّزؿ منزلتهم. فاٜنديث ال  ىذا كّلو مع أّف ثبوت الوالية هبذا اٞنعىن ُب أنبياء بين اسرائيل أّوؿ الكبلـ فكيف ّنن يقـو
 داللة لو على الوالية اٞنطلقة بوجو بل إّّنا ورد ُب بياف فضيلتهم وعلّو مقامهم ولعّلو ظاىر.

اللهم ارحم خلفائي ثبلثًا قيل ومن خلفاؤؾ يارسوؿ اللَّو؟ قاؿ الذين يأتوف من بعدي »وأّما قولو )صّلى اللَّو عليو وآلو( 
فهو أيضاً ال داللة لو على الوالية لتصرحيو بأّف الذين يأتوف بعده خلفاؤه ُب رواية اٜنديث ال ُب  «ٔ» «ِتويرووف حديثي وسنّ 

ُب إرادة األئّمة )عليهم السبلـ( ألّف العلماء خلفاء األئّمة )عليهم « من بعدي»غًنه من االمور، مضافًا إذل ظهور قولو 
 النيب )صّلى اللَّو عليو وآلو( ولعّلو ظاىر. السبلـ( ويأتوف بعدىم )عليهم السبلـ( ال بعد

مستشهداً  «ٕ» «أوذل الناس باألنبياء أعلمهم ّنا جاؤوا بو»وأّما االستدالؿ على ذلك بقولو )عليو السبلـ( ُب هنج الببلغة 
ففيو أّف أولوية العلماء باألنبياء إّّنا ىي بكوهنم أقرب إليهم يـو  «ٖ» «لَلَِّذيَن اتػََّبُعوهُ   ِإفَّ أَْوذَل النَّاِس بِِإبْػرَاِىيمَ »  بقولو تعاذل

 القيامة من حيث اٞننزلة واٞنقاـ وىي ال تقتضي الوالية على التصرؼ ُب األمواؿ واألنفس أبداً.

م أّف القاضي فلعّل االستدالؿ بو من جهة توىّ  «ٗ» «جعلتو عليكم قاضياً »وأّما قولو )عليو السبلـ( ُب مشهورة أيب خدجية: 
  لو الوالية على أمواؿ الناس وأعراضهم. ويندفع بأّف القضاء غًن الوالية وال والية للقاضي على أمواؿ الناس



______________________________ 
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 وأعراضهم.

ىم حّجِت عليكم وأنا »بقي الكبلـ ُب االستدالؿ باطبلؽ اٜنّجة على العلماء ُب التوقيع اٞنشهور حيث قاؿ )عليو السبلـ(: 
والظاىر أّف ذلك أيضًا ال داللة فيو على الوالية، ألّف اٜنّجة مناسبة لبلفتاء والقضاء ألّف معناىا تنّجز  «ٔ» «حّجة اللَّو

 األحكاـ على الناس هبم، وال يناسب الوالية على التصرؼ ُب األمواؿ واألنفس كما ال خيفى.

فقد « جعلتو عليكم حاكماً »حيث قاؿ  «ٕ» وأّما ما ورد من إطبلؽ اٜناكم على العلماء كما ُب مقبولة عمر بن حنظلة
إذل استظهار الوالية من ىذه الرواية بدعوى أّف اٜناكم غًن القاضي ُب زماف األئّمة )عليهم  «ٖ» ذىب شيخنا االستاذ

السبلـ( ومها منصباف، واٜناكم ىو من يتصرؼ ُب االمور والقاضي عبارة عّمن يقضي ُب اٞنرافعات، ودل يقل إشّل جعلتو 
قاضيًا وإّّنا قاؿ جعلتو عليكم حاكمًا ّنعىن كونو ٣نّن يتصّرؼ ُب األمواؿ وغًنه ُب مقابل القاضي الذي شأنو االفتاء  عليكم

 والقضاء.

وفيو: أّف اٞنرسـو ُب تلك األزمنة ىو جعل الوارل والقاضي دوف اٜناكم والقاضي، ألّف اٜناكم مرادؼ للقاضي كما ىو ظاىر 
 وىو عبارة عّمن يتوذّل االمور، ودل يقل إشّل جعلتو عليكم واليًا وإاّل لتّمت الداللة على اٞنّدعى بأوضح وإّّنا اٞنغاير لو الوارل

وجو، ومن الغريب أنو )قّدس سرّه( أيّد مّدعاه ّنا ورد ُب صدر اٜنديث من التقابل بٌن السلطاف والقاضي وىو يدّؿ على 
 ذكرناه من أّف اٜناكم ّنعىن القاضي ويقابلو الوارل والسلطاف، ويشهد ٞنا تغاير اٜناكم والقاضي. وال خيفى ما فيو بعد ما

______________________________ 
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فإنو ال يراد منو إاّلالقضاء. الثاشل: أّف « فإذا حكم ُنكمنا»مراف: األوؿ: قولو )عليو السبلـ( بعد تلك اٛنملة: ذكرناه أ
 اٜنديث إّّنا ورد ُب اٞنرافعة واٞنناسب ٟنا ىو القضاء دوف الوالية كما ال خيفى.

بليغ األحكاـ فيما إذا كاف واجدًا لشرائط فاٞنتحّصل: أّف الفقيو ليس كاإلماـ )عليو السبلـ( ُب وجوب االطاعة إاّلُب ت
اٞنرجعية والتقليد، فبل ْنب إطاعتو ُب األمر بارساؿ األٙناس والزكوات و٥نومها، اللهّم إاّلأف يكوف اٞنقّلد يقّلد ٠نتهدًا يرى 

ية لو بل ألجل فتوى ثبوت الوالية للمجتهد ووجوب إطاعتو، فبلبّد حينئذ من االطاعة فيما أمر بو الفقيو ال ألجل ثبوت الوال
 اجملتهد بقبولو، ىذا ٕناـ الكبلـ ُب الوالية باٞنعىن األوؿ.

العلماء ورثة »وأّما ثبوت الوالية باٞنعىن الثاشل فقد استدّؿ عليها ببعض ما أسلفناه وأسلفنا اٛنواب عنو كقولو )عليو السبلـ( 
 و٥نوه.« األنبياء

أّما اٜنوادث الواقعة »ّنا ورد من قولو )عليو السبلـ(:  «ٔ» صاري )قّدس سرّه(ورّنا يستدّؿ على ثبوهتا كما عن شيخنا األن
بدعوى أّف االمور اٞنستحدثة ُب العادل البّد من االستئذاف فيها من الرواة والعلماء وقد  «ٕ» «فارجعوا فيها إذل رواة أحاديثنا

 استشهد على ذلك بامور:

أّف اإلماـ )عليو السبلـ( حكم بارجاع نفس الوقائع إذل الرواة ال بالرجوع ُب حكمها إليهم، بل البّد من إرجاع نفس  منها:
القضية إليهم حّت يتصّرفوا فيها باٞنباشرة أو يأذنوا ُب التصرؼ فيها آلخر ال أنو جيب اٞنراجعة ُب استفسار حكم الوقائع 

 إليهم.

______________________________ 
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وىذا يقتضي الوالية من أجل أنو لو اريد « فإهّنم حّجِت عليكم وأنا حّجة اللَّو»أنو )عليو السبلـ( عّقب ذلك بقولو:  ومنها:
بالرجوع إذل الرواة الرجوع إليهم ُب حكم اٜنوادث فالعلماء ال يّتصفوف باٜنّجة اٞنضافة إذل اإلماـ )عليو السبلـ( ألهّنم حّجة 

إذ الشارع قد حكم بلزـو « فإهّنم حّجِت» أهّنم حّجة اإلماـ كما ىو ظاىر قولو )عليو السبلـ( اللَّو ُب تبليغ األحكاـ ال
إطاعة العلماء ُب تبليغ األحكاـ، وىذا ِنبلؼ ما لو اريد من الرجوع إذل الرواة االستئذاف منهم الذي ىو ّنعىن الوالية فإّف 

ا جعلت لئلماـ وىو جيعلها للعلماء فيكوف العلماء حّجة اإلماـ ُب ذلك  الوالية دل تثبت للعلماء من قبل الشارع ابتداء بل إّنّ 
 كما ىو ظاىر.

أّف اٞنراجعة ُب استفسار أحكاـ القضايا اٜنادثة إذل األئّمة أو العلماء من بعدىم من البديهيات والضروريات الِت ال  ومنها:
حيث إّف إسحاؽ بن يعقوب ذكر ُب صدره أّف مسائل قد ٓنتاج إذل السؤاؿ أو إذل عّده من اٞنشاكل كما ُب صدر اٜنديث 

أشكلت علّي اخل وعّد منها ىذه اٞنسألة، وىذا ِنبلؼ ثبوت الوالية للعلماء فإنو أمر مشكل غًن معلـو فبل مانع عن 
جوع إليهم ُب االستفسار والسؤاؿ، وعليو فهذه الرواية تدّؿ على وجوب االستئذاف ُب االمور من العلماء وليست ناظرة إذل الر 

 حكم ىذه االمور كما ال خيفى، ىذا.

وال خيفى أّف اٜنديث ناظر إذل حكم الرجوع إذل العلماء ُب استفسار أحكاـ الوقائع اٜنادثة، وأّما ما استشهد بو على مّدعاه 
هم ليتصّرفوا فيها بل جيب ففيو: أّف اٞنذكور ُب اٜنديث ىو األمر باٞنراجعة ُب اٜنوادث إذل العلماء ال إرجاع نفس الوقائع إلي

ودل يقل: ارجعوىا إذل رواة أحاديثنا، « ارجعوا فيها إذل رواة أحاديثنا»عليهم السؤاؿ عن حكمها ألنو )عليو السبلـ( قاؿ: 
وىذه العبارة ُب إفادة ذلك أمر عرُب، ونظًنه يقع ُب احملاورات كثًنًا فيقاؿ راجع الفبلشل ُب األمر الفبلشل أي شاور معو 

 ستفسر حكمو.وا
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وأّما االستشهاد الثاشل فيدفعو: ما ذكرنا من أّف اٜنّجية تناسب االفتاء ألهّنا ّنعىن تنّجز اٜنكم وال تناسب الوالية كما ال 
يـو القيامة ُب خيفى، وأّما إضافة اٜنّجة إذل نفسو )عليو السبلـ( فهي من أجل أّف اإلماـ )عليو السبلـ( يستشهد بالعلماء 

تبليغ األحكاـ كما يستشهد األنبياء باألوصياء وأهّنم بّلغوىا إليهم وىم يعرتفوف بذلك فيسأؿ األوصياء عن تبليغ األحكاـ 
فيقولوف إنّا قد بّلغناىا إذل العلماء والعلماء يعرتفوف بذلك ويقولوف ٥نن أيضاً بّلغناىا إذل الناس، فالتعبًن ُنّجِت من أجل ذلك 

أجل أّف وجوب الرجوع ُب األحكاـ إليهم إّّنا ثبت بأمرىم )عليهم السبلـ( فهم واسطة ُب ذلك وبو يصّح أف يقاؿ إهّنم  ومن
 حّجِت.

وأّما االستشهاد الثالث ففيو: أّف ظهور الرجوع ُب اٞنسائل اٞنستحدثة إذل الرواة بعد األئّمة )عليهم السبلـ( غًن بٌّن ألنو ُب 
الة، إذ من يعلم وجوب الرجوع ُب اٞنسائل اٛنديدة الِت دل تكن متحّققة ُب زمن األئّمة إذل العلماء  غاية الصعوبة واٛنه



كمسألة من صّلى الظهر ُب بلدتو ٍّب سافر مع الطائرة إذل بلدة دل يدخل الظهر فيها بعد ٍّب صار الزواؿ بعد ذلك فهل ْنب 
بالدخوؿ فهل الولد يلحق بصاحب اٞناء أو ال، ولوال أمرىم )عليهم  عليو الظهر ثانياً، أو كمسألة من استحمل باللقاح ال

السبلـ( باٞنراجعة فيها إذل الرواة والعلماء ألهّنم يستنبطوف أحكامها من القواعد واالصوؿ ال ١نالة دل يكن ذلك ظاىراً ألحد، 
 نعم كربى رجوع اٛناىل إذل العادل مسّلمة وواضحة ال إشكاؿ فيها.

 الفقيو دل تثبت لو الوالية باٞنعىن الثاشل أيضاً إاّلُب بعض اٞنوارد على ما سيأٌب إف شاء اللَّو تعاذل. فاٞنتحّصل: أفّ 

  وأّما االستدالؿ على ذلك ّنا نسب إذل النيب )صّلى اللَّو عليو وآلو( من أفّ 
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فمندفع أّواًل: بأّف ىذا اٝنرب ليس موجودًا ُب كتبنا اٞنعتربة ولعّلها نبوية عاّمية موجودة ُب  «ٔ» «السلطاف ورل من ال ورل لو»
 طرقهم.

وعلى فرض أهّنا مروية من طرقنا أيضًا ال ديكن االعتماد عليها لضعفها واإل٤نبار قد عرفت ما فيو سابقًا وذكرنا أّف عمل 
 اٞنشهور ال ديكن أف يكوف جابراً لضعف اٜنديث.

وثالثاً: لو سّلمنا أّف عمل اٞنشهور جابر لضعف الرواية أيضًا ال وجو لبلستدالؿ هبا ُب اٞنقاـ، إذ الكبلـ ُب والية الفقيو دوف 
 السلطاف كما ىو ظاىر فالرواية أجنبية عّما ٥نن بصدده.

خليفتهم أو من يقـو مقامو يتصّدى اُلمور ٍّب إنو رّنا يستدّؿ على والية الفقيو بوجهٌن: أحدمها أنّا ننظر إذل العاّمة فنرى أّف 
الصغار واجملانٌن ويتصّرؼ ُب أمواٟنم بالبيع والشراء و٥نومها، فمنو نستكشف أّف ىذه االمور البّد من أف يتواّلىا أحد ُب 

أمواؿ  الشريعة اٞنقّدسة وإف كاف صغرى ذلك أعين من يتصّدى ٟنا عندىم باطبًل عندنا لعدـ جواز تصّدي مثل اٝنلفاء ُب
الناس، وأّما كربى اٞنسألة وىي لزـو أف يتصّدى االمور اٞنذكورة أحد ُب الشريعة فهي ٣نّا ال إشكاؿ فيو ونستنبطها من 
مبلحظة أفعاؿ العاّمة، وصغرى ىذه الكربى عندنا ىي أّف الذي يتصّدى االمور اٞنذكورة ىو الفقيو ألنّا نعلم وجدانًا أنو إذا 

وغًنه فالفقيو أوذل بالتصّدي من غًنه، فًنجع ىذا الدليل إذل كربى ثابتة بالسًنة القطعية من العاّمة دار األمر بٌن الفقيو 
 وصغرى ثابتة بالعلم الوجداشل.

ء  ولكن يرّده: أّف فعل العاّمة وجرياف سًنهتم على الرجوع إذل شخص ال يكوف مدركًا شرعيًا عندنا حّّت نفِت على طبقو بشي
  عاهتم ُبولعّل ذلك من مبتد



______________________________ 
 .ٖٗٙٗٗ/ ٜٖٓ: ٙٔ، كنز العّماؿ ٙٓٔ: ٚ( سنن البيهقي ٔ)
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اإلسبلـ، وال يلـز أف يتوذّل االمور اٞنذكورة شخص، فاستكشاؼ لزـو الرجوع إذل أحد ُب الشريعة من مبلحظة أفعاؿ العاّمة 
 صحيح.وسًنهتم أمر غلط وغًن 

مع أنّا لو سّلمنا الكربى فالصغرى غًن ثابتة، ألّف حصر اٞنرجع ُب الفقيو أيضاً دل يقم عليو دليل موجب للعلم أو االطمئناف، 
 وٞناذا دل جيز الرجوع ُب تلك االمور إذل عدوؿ اٞنؤمنٌن مثبًل، فهذا الدليل ساقط ال ديكن االستدالؿ بو.

رين من رواية عمر بن حنظلة حيث ورد فيها إّف رجلٌن ٓناكما إذل السلطاف أو القاضي وثانيهما: ما استدّؿ بو بعض اٞنعاص
ألجل التنازع ُب َدين أو مًناث فحكم اإلماـ )عليو السبلـ( بأّف التحاكم إليهما كالتحاكم والرتافع إذل اٛنبت والطاغوت 

 السلطاف أو القاضي البّد من أف يرجعوا فيو إذل الرواة فأرجعهما إذل رواة اٜنديث، فمنو يعلم أّف كل ما كانوا يرجعوف فيو إذل
 والفقهاء والبّد من االستجازة منهم.

ولكّنو مندفع بأّف اإلماـ )عليو السبلـ( إّّنا أرجعهما إذل الرواة ُب خصوص التنازع ُب َدين أو مًناث ال ُب ٗنيع االمور وىذا 
 فاد منو الوالية اٞنطلقة للفقيو بوجو.ظاىر ُب ثبوت منصب القضاء واحملاكمة ٟنم، فبل يست

 ء من اٞنوارد أبداً. ىذا كّلو ُنسب الدليل االجتهادي. فاٞنتحّصل: أنو دل تثبت للفقيو والية بنحو من األ٥ناء ُب شي

ارد، وأّما مقتضى األصل العملي على تقدير الشّك ُب ثبوت الوالية للفقيو وعدمو فقد ذكرنا سابقًا أنو خيتلف باختبلؼ اٞنو 
فتارًة نشّك ُب أصل مشروعية بعض التصّرفات ولو ُب حّق الفقيو أيضاً كما إذا أردنا تزويج الصغًن مثبًل ألنو مشكوؾ اٛنواز 
ولو باالضافة إذل الفقيو ألنو دل تثبت واليتو على األطفاؿ نظًن اآلباء واألجداد، وكاٜندود فإّف إجراء كل أحد اٜنّد على كل 

 بل البّد ُب أمثاؿ ذلك من أف تصدر تلك األفعاؿ والتصرفات باجازة اإلماـ، مثبًل إذا أردنا أحد غًن جائز قطعاً 
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االقتصاص من أحد من اٞنسلمٌن بالقتل فبلبّد فيو من االستجازة من شخص اإلماـ وإاّل كيف جيوز قتل أحد من دوف دليل 
اء الناس حرمتهما على نفس الفقيو فضبًل عن غًنه. فهذه االمور خارجة عن ١نل فإّف مقتضى عمـو حرمة قتل النفس وإيذ

 الكبلـ ُب اٞنقاـ لتوقّفها على إجازة اإلماـ فقط وال تكفي فيو إجازة الفقيو وال غًنه كما ىو ظاىر.



ف يكوف العمل اٞنأذوف فيو من واخرى نعلم أصل مشروعية العمل بل نعلم بوجوبو ببل تقييد إاّلأنّا ٥نتمل التقييد ُب الواجب بأ
ء ففي مثل ذلك ال ينبغي اإلشكاؿ ُب  الفقيو واجبًا فأصل الوجوب ١نرز وال كبلـ فيو، وإّّنا الكبلـ ُب اشرتاط الواجب بشي

ء وىو نتيجة االطبلؽ، فمقتضى األصل عدـ لزـو  أّف مقتضى الرباءة عن التقييد واالشرتاط عدـ اشرتاط العمل بشي
 ن الفقيو.االستجازة م

وثالثة نعلم بأصل الوجوب ُب اٛنملة ّنعىن أنّا ٥نتمل أف يكوف الوجوب مقّيدًا باجازة اإلماـ أو الفقيو كما ُب مثل صبلة 
اٛنمعة حيث حيتمل أف تكوف واجبة فيما إذا أجاز الفقيو وغًن واجبة فيما إذا دل جيزىا، ففي مثل ذلك مقتضى األصل عدـ 

 از الفقيو ألنو متيّقن حينئذ وىو نتيجة التقييد.الوجوب إاّلفيما إذا أج

ء ولكن نعلم ّنشروعيتو عند إجازة الفقيو ونشّك ُب جوازه  ورابعة: نعلم أصل مشروعية العمل وال ٥نتمل الوجوب ُب شي
مقطوع اٛنوز بدوهنا وىذا كما ُب التصرؼ ُب بعض األوقاؼ العاّمة أو األٙناس وسهم اإلماـ فإّف التصرؼ فيها بإذف الفقيو 

لعدـ جواز التصرؼ ُب ملك الغًن وىو اإلماـ، وّنا أنو غًن متمّكن الوصوؿ إليو وقلنا بعدـ جواز دفنو أو االيصاء بو أو إلقائو 
ُب البحر بل البّد من صرفو، وال ٥نتمل اشرتاط إجازة غًن الفقيو قطعاً، فنعلم أنو عند إجازة الفقيو جائز قطعي ونشّك ُب 

جازة ونفس الشّك كاٍؼ ُب عدـ جواز العمل، فهذا ليس من أجل والية الفقيو بل من أجل األخذ باٞنقدار صورة عدـ اال
  اٞنتيّقن، ومن ذلك أيضاً التصرؼ
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َنوازه معو، ُب أمواؿ القاصرين وحفظها فإّف جواز حفظها ٣نّا ال إشكاؿ فيو غًن أنّا نشّك ُب جوازه بدوف إذف الفقيو ونعلم 
 فيعترب إذنو من باب األخذ باٞنقدار اٞنتيّقن.

  الكبلـ ُب والية عدوؿ اٞنؤمنٌن

إذا قلنا بوالية الفقيو ُب بعض اٞنوارد وتعّذر الوصوؿ إليو لعدـ التمّكن من السؤاؿ أو لبعد اٞنكاف وغًنمها من األعذار فهل 
 ية ٟنم حينئذ أو ال؟ فيو خبلؼ.جيوز لعدوؿ اٞنؤمنٌن التصرؼ ُب ذلك اٞنورد لثبوت الوال

وتوضيح الكبلـ ُب اٞنقاـ: أّف اٞنوارد الِت كاف مقتضى األصل فيها جواز التصرؼ وعدـ االشرتاط بإذف الفقيو كصبلة اٞنّيت 
 مثبًل ففي مثل ذلك إذا تعّذر الوصوؿ إذل الفقيو فجواز التصّرؼ فيو للمؤمنٌن موافق ٞنا يقتضيو األصل العملي.

 اٞنوارد الِت كاف مقتضى األصل فيها حرمة التصّرؼ وعدـ جوازه وإّّنا حكمنا َنواز التصّرفات للفقيو من باب األخذ وأّما ُب
باٞنقدار اٞنتيّقن، فإذا تعّذر الوصوؿ إذل الفقيو ُب مثل ذلك فبل جيوز التصّرؼ ألحد أبداً، ألّف مقتضى األصل عدـ جواز 



العمل إذا دل يكن باجازة الفقيو وكونو معروفاً واٞنعروؼ صدقو ال يناُب ما ذكرناه، ألّف  التصّرؼ فيو ونشّك ُب مشروعية أصل 
تعاذل وأمره بو ولو ُب حاؿ التعّذر من  كونو معروفًا بدوف إجازة الفقيو أّوؿ الكبلـ اللهّم إاّلأف نعلم خارجًا ١نبوبية العمل للَّو

ؤمنٌن للعلم ّنشروعيتو حسب الفرض، إاّلأّف الـز ذلك عدـ احتماؿ اشرتاط الوصوؿ إذل الفقيو، فإّف التصّرؼ حينئذ جيوز للم
العمل بإذف الفقيو، إذ العلم ّنحبوبية العمل حاؿ التعّذر من الوصوؿ إذل الفقيو ال جيتمع مع احتماؿ االشرتاط بإذف الفقيو. 

 فيو ما كاف يأٌب ُب الفقيو باالضافة إذل اإلماـ )عليو وباٛنملة أّف نسبة عدوؿ اٞنؤمنٌن إذل الفقيو كنسبة الفقيو إذل اإلماـ فيأٌب
 السبلـ(.

 ٚٚٔ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

ومن ذلك القبيل سهم اإلماـ )عليو السبلـ( عند عدـ التمّكن من الوصوؿ إذل الفقيو ألنّا نعلم حينئذ ١نبوبية صرفو ُب حوائج 
 احملتاجٌن فيجوز لنا أف نتصرؼ فيو حسبًة.

اٞنؤمن اٞنتصرؼ ُب األمواؿ عند تعّذر الوصوؿ إذل الفقيو ىل يشرتط أف يكوف عاداًل ثقة أو ال يشرتط فيو العدالة بوجو ٍّب إّف 
 وْنوز تصرفات الفاسق أيضاً كالعادؿ عند عدـ التمّكن من الفقيو؟

ففي التصرفات الِت مقتضى األصل وليعلم أّف نسبة الفاسق إذل العادؿ كنسبة العادؿ إذل الفقيو فيما يقتضيو األصل العملي، 
فيها عدـ اٛنواز ال ينبغي اإلشكاؿ ُب أّف اٞنقدار اٞنتيّقن ىو صّحة تصرفات العادؿ دوف غًنه، نعم فيما إذا تعّذر الوصوؿ إذل 

 العادؿ فبل ١نالة تصل النوبة إذل الفاسق فيتصّرؼ ُب األمواؿ وغًنىا من التصرفات، ىذا كّلو ُنسب األصل العملي.

أّما ُنسب ما ورد ُب اٞنقاـ من األخبار والروايات فبلبّد من أف يبلحظ أهّنا ىل تقتضي اعتبار الوثاقة فقط أو تقتضي اعتبار و 
 العدالة.

رجل مات من أصحابنا بغًن وصية فرفع أمره إذل قاضي الكوفة فصًّن عبداٜنميد القّيم »صحيحة ١نّمد بن إٚناعيل  فمنها:
ف ورثة صغارًا ومتاعًا وجواري، فباع عبداٜنميد اٞنتاع، فلّما أراد بيع اٛنواري ضعف قلبو عن بيعهن إذ ّنالو، وكاف الرجل خلّ 

دل يكن اٞنّيت صًّن إليو وصيتو وكاف قيامو فيها بأمر القاضي )وضعف قلبو( ألهّنّن فروج، فما ترى ُب ذلك؟ قاؿ فقاؿ: إذا  
  فوقع الكبلـ ُب أّف اٞنراد باٞنماثلة ُب الرواية ماذا، احتمل «ٔ» «كاف القّيم مثلك ومثل عبداٜنميد فبل بأس

______________________________ 
 )مع اختبلؼ يسًن(. ٕح  ٙٔ/ أبواب عقد البيع وشروطو ب ٖٖٙ: ٚٔ( الوسائل ٔ)
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 ُب الرواية أربعة احتماالت: «ٔ» شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(

ماثلة ُب التشّيع. وثانيها: اٞنماثلة ُب الوثاقة. وثالثها: اٞنماثلة ُب الفقاىة. ورابعها: اٞنماثلة ُب العدالة، وذكر أّف أحدىا: اٞن
االحتماؿ الثالث مناٍؼ الطبلؽ اٞنفهـو الداّؿ على ثبوت البأس مع عدـ الفقيو ولو مع تعّذره، مع العلم بأّف القيمومة ثابتة 

ر الوصوؿ إذل الفقيو، فبهذا العلم الوجداشل نسقط االحتماؿ الثالث عن االعتبار، إذف يدور األمر لعدوؿ اٞنؤمنٌن عند تعذّ 
 بٌن االحتماالت الثبلثة الباقية، والبّد فيها من أف يؤخذ ّنا ىو األخص منها ُب ٢نالفة األصل وىو العدؿ.

بلـ ال يرّخص رفع اليد عن ظهور اللفظ ُب االطبلؽ، بل ويتوّجو عليو أّواًل: أّف العلم اٝنارجي بعدـ إرادة االطبلؽ من الك
البّد من التحّفظ على الظهور وتقييد االطبلؽ بالعلم الوجداشل بالتقييد، وأّما رفع اليد عن أصل الظهور و٘نل اللفظ على 

لنا إّف أصالة الظهور إّّنا خبلؼ الظاىر فهو ٣نّا ال ٠نّوز لو على ما فصلنا الكبلـ فيو عند التكّلم ُب مبحث العاـ واٝناص وق
 ُب أنو كيف يراد. -بعد العلم باٞنراد -ْنري ُب تعيٌن اٞنراد ال

وثانياً: أّف ىذه اٞنناقشة ْنري ُب االحتماؿ الرابع أيضًا للعلم بأّف القيمومة ثابتة للفاسق عند تعّذر الوصوؿ إذل العادؿ مع أّف 
٥نو االطبلؽ، فالعلم الوجداشل على اٝنبلؼ موجود ُب ىذا االحتماؿ  مفهـو الصحيحة ثبوت البأس عند عدـ العدالة على

 أيضاً، ىذا.

والصحيح أف يقاؿ: بأّف االحتماؿ األوؿ أيضاً ساقط عن االعتبار أعين اٞنماثلة ُب التشّيع، ألّف الظاىر من الرواية أّف السؤاؿ 
  يوافق اٞنيت ُب اٞنذىب من أقراف اٞنّيتإّّنا ىو عن اٞنّيت من الشيعة والعادة جارية على نصب واحد ٣نّن 

______________________________ 
 .٘ٙ٘: ٖ( اٞنكاسب ٔ)
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وأصحابو قّيماً على أموالو وأطفالو، فإّف من البعيد غًن اٞنتعارؼ أف ينصب سيّن قّيماً على أوالد الشيعي اٞنتوَّب، إذف فاٞنماثلة 
ع كانت مفروغًا عنها ُب الرواية، ومعو البّد ُب اٝنروج عن أصالة عدـ جواز التصرؼ ُب أمواؿ الغًن من أف ُب الطريقة والتشيّ 

تيّقن نعترب ٗنيع احملتمبلت الباقية ُب اٞنماثلة كالوثاقة والعدالة والفقاىة وغًنىا ٣نّا ٥نتمل ُب معىن اٞنماثلة اقتصاراً على القدر اٞن
حّّت مثل اٞنكاف والبلد والعمر فيما إذا احتملنا دخل ىذه االمور، والوجو ُب ذلك أّف الظاىر ُب اٝنروج عن مقتضى األصل 

من الرواية ىو التمّكن من استئذاف اإلماـ )عليو السبلـ( ُب التصرفات وكاف العصر عصر اٜنضور، كما أّف اٞنبيع كاف متاعاً 
  زماف ٓنصيل االذف من اإلماـ )عليو السبلـ(.ال خيشى عليو من الضياع والتلف على تقدير تأخًن بيعو إذل



ومن الظاىر أنو مع التمّكن من اإلماـ )عليو السبلـ( وحضوره ليس لغًنه الوالية ُب أمثاؿ مورد السؤاؿ، ومعو إذا جعل الوالية 
يقتصر فيو  فهو حكم على خبلؼ القاعدة« إذا كاف مثلك ومثل عبداٜنميد فبل بأس»لواحد كما ُب قولو )عليو السبلـ( 

على اٞنقدار اٞنتيّقن كما ذكرناه، فإنو )عليو السبلـ( قد جعل بذلك الوالية لغًنه مع التمّكن من الوصوؿ إليو على طبق 
 القضية اٜنقيقية ولو ألجل التساىل واالرفاؽ، فبل مناص من االكتفاء ُب اٝنروج عّما تقتضيو القاعدة على القدر اٞنتيّقن.

رجل مات وبيين وبينو قرابة وترؾ أوالداً صغاراً، أو ٣ناليك وجواري ودل يوص فما ترى ُب من »صحيحة علي بن رئاب  ومنها:
ـّ ولد وما ترى ُب بيعهم؟ قاؿ: إف كاف ٟنم ورل يقـو بأمرىم باع عليهم ونظر ٟنم وكاف مأجوراً  يشرتي منهم اٛنارية ويّتخذىا ُأ

منهم اٛنارية ويّتخذىا أُـ ولد؟ فقاؿ: ال بأس بذلك إذا باع عليهم القّيم بأمرىم الناظر فيهم، قلت: فما ترى ُب من يشرتي 
  فيما يصلحهم، وليس

 ٓٛٔ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

وىذه الرواية تدّؿ على كفاية الوثاقة واألمانة، ومبلحظة  «ٔ» «ٟنم أف يرجعوا فيما فعلو القّيم بأمرىم الناظر فيما يصلحهم
ُب صحة الوالية والتصرؼ ُب أمواؿ الصغًن وأنو ال حيتاج إذل العدالة بوجو وعليها ٘نل شيخنا األنصاري )قّدس غبطة اليتيم 

 سرّه( الرواية اٞنتقّدمة وهبا فّسر اٞنماثلة اٞنذكورة فيها.

اـ بياف جواز الشراء فيما وال خيفى أّف الرواية ليست بصدد بياف األوصاؼ اٞنعتربة ُب القّيم وغًن ناظرة إليها، وإّّنا ىي ُب مق
إذا باع عليهم القّيم الناظر إذل أفعاٟنم، أّما أّف أّي وصف يعترب ُب القّيم فهي غًن ناظرة إليو فبل ديكن األخذ باطبلقها. على 

لمٌن أّف ىذه الرواية مطلقة من حيث عدـ اعتبار تعّذر الوصوؿ إذل اإلماـ فضبًل عن الفقيو، بل حكم َنواز تولية آحاد اٞنس
على ٥نو االطبلؽ سواء كاف ذلك ُب زماف اإلماـ وأمكن الوصوؿ إذل ١نضره أـ كاف ُب زماف آخر ٕنّكن من الوصوؿ إذل 
الفقيو أـ دل يتمّكن، وعليو فتكوف ىذه الرواية أجنبية عّما ٥نن بصدده، إذ الكبلـ ُب والية اٞنؤمنٌن أو غًنىم ُب غًن زماف 

ء آخر أو حيذؼ عنها بعض  وأّما جعل الوالية على ٥نو االطبلؽ فيمكن أف يشرتط فيها شي التمّكن من اإلماـ أو الفقيو،
 الشروط، وكيف كاف فاٞنقاـ غًن ما دّلت عليو الرواية كما ىو ظاىر.

ُب رجل مات ولو بنوف وبنات صغار وكبار من غًن وصية، ولو خدـ و٣ناليك كيف يصنع »موثّقة زرعة عن ٚناعة  ومنها:
 .«ٕ» «قسمة ذلك؟ قاؿ: إف قاـ رجل ثقة قاٚنهم ذلك كّلو فبل بأسالورثة ب

______________________________ 
(ٔ) 

 )مع اختبلؼ يسًن(. ٔح  ٘ٔ/ أبواب عقد البيع وشروطو ب ٖٔٙ: ٚٔالوسائل 



 .ٕح  ٛٛ/ كتاب الوصايا ب ٕٕٗ: ٜٔ( الوسائل ٕ)

 ٔٛٔ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

الشرتاط العدالة ُب القّيم بوجو، وذلك ألّف الثقة أخص من العدالة ومعناىا من يؤمن بو ُب ٗنيع وىذه الرواية غًن منافية 
أفعالو وأخبلقو ودينو، ومنو ثقة اإلسبلـ لقب الكليين )قّدس سرّه( وأّما إطبلؽ الثقة ُب اصطبلح الرجاليٌن على من ال 

فراً مثبًل فهو اصطبلح خاص للرجاليٌن وإّّنا اصطلحوا بذلك يكذب ُب اٜنديث فقط وإف كاف فاسقاً ُب حّد نفسو أو كاف كا
ألنو مشغلتهم حيث إّف شغلهم التفتيش عن صدؽ الرواة وكذهبم ُب اٝنرب، وأّما الثقة على ٥نو االطبلؽ كما وقع ُب اٜنديث 

 ال خيفى. فهي عبارة عّمن يؤمن بو ُب ٗنيع االمور على ٥نو االطبلؽ وىو أرقى من العدالة وأخّص منها كما

 وىذه الرواية أيضاً مطلقة من حيث التمّكن من الوصوؿ إذل اإلماـ أو الفقيو وعدمو كما ُب الرواية اٞنتقّدمة.

سألت الرضا )عليو السبلـ( عن رجل ديوت بغًن وصية ولو ولد صغار وكبار أحيّل »صحيحة إٚناعيل بن سعد قاؿ  ومنها:
ء من خدمو ومتاعو من غًن أف يتوذّل القاضي بيع ذلك، فإف تواّله قاض قد تراضوا بو ودل يستعملو اٝنليفة أيطيب  شراء شي

ألكابر من ولده معو ُب البيع فبل بأس إذا رضي الورثة بالبيع وقاـ عدؿ ُب الشراء منو أـ ال؟ قاؿ )عليو السبلـ( إذا كاف ا
 وىذه الرواية أيضاً تدّؿ على اشرتاط العدالة ُب القّيم. «ٔ» «ذلك

فتلّخص من ٗنيع ما ذكرناه: أّف بيع ماؿ اليتيم جيوز لكل عدؿ من اٞنسلمٌن أف يتواّله مع مبلحظة غبطة الصغًن وإف دل 
اـ أو الفقيو، إاّلأّف ذلك أمر خيتص هبذا اٞنورد، وأّما ُب غًن البيع من التصرفات اٞنالية أو التصرفات ُب نفس يكن بإذف اإلم

 اليتيم فبلبّد من االستجازة من الفقيو إف كاف، وإاّل فعلى الرتتيب اٞنتقّدـ سابقاً، وأّما بدوف االجازة فبلبّد من اٞنراجعة إذل ما
 يقتضيو األصل العملي وىو

______________________________ 
 .ٔح  ٙٔ/ أبواب عقد البيع وشروطو ب ٕٖٙ: ٚٔ( الوسائل ٔ)

 ٕٛٔ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

 يقتضي حرمة التصرؼ ُب ماؿ الغًن بدوف إذنو.

بتزوجيو ُب اٞنقاـ من أّف اٜناكم إذا تصرؼ ُب ماؿ أحد ببيعو أو ُب ِعرضو  «ٔ»  بقي الكبلـ فيما أفاده شيخنا األنصاري
ء آخر يناُب تصّرؼ األوؿ، وذلك ألنو مزا٘نة ٞنا صدر من  و٥نومها فبل جيوز للحاكم اآلخر أف يتصرؼ فيو بفسخو أو بشي

اٜناكم األوؿ ومزا٘نتو مزا٘نة اإلماـ )عليو السبلـ(، إذ اٞنفروض أنو نائب عنو وفعلو فعلو ووضع يده على اٞناؿ كوضع اإلماـ 



ومزا٘نة اإلماـ غًن جائزة، بل الصحيح ىو تصّرؼ اٜناكم األوؿ ومعو ال يبقى لتصرؼ الثاشل فيو  )عليو السبلـ( يده عليو
٠ناؿ، ألّف أدلّة النيابة عن اإلماـ ال تشمل ما كاف فيو مزا٘نة اإلماـ، بل ولوال ذلك للـز اختبلؿ النظاـ ُب مثل ىذه األياـ 

 اٜنكومة فأحدىم يتصرؼ ُب ماؿ واآلخر يفسخو، ىذا.الِت شاع فيها القياـ بوظائف اٜنّكاـ ٣نّن يّدعوف 

وال خيفى أنو بناء على نيابة الفقيو عن اإلماـ )عليو السبلـ( ال معىن ٞنزا٘نة اٜناكم الثاشل للحاكم األوؿ ُب تصرفاتو، وذلك 
إلماـ بالبيع فإذا فسخو ألّف اٜنّكاـ حينئذ أيدي اإلماـ وأفعاٟنم كأفعالو، فإذا تصرؼ فيو أحدىم بالبيع فقد تصرؼ فيو ا

اٜناكم الثاشل ٞنا يراه من اٞنصلحة ُب فسخو فقد فسخو اإلماـ، ففعلهما كفعلي شخص واحد، فبل يكوف أحد فعليو مزا٘ناً 
لفعلو اآلخر بوجو، فعلى القوؿ بنيابة الفقيو فبل ١نيص من االلتزاـ بصّحة فعل كل واحد منهما وال يكوف أحدمها مزا٘ناً لفعل 

 أبداً. اإلماـ

ولكن الذي يسهل اٝنطب أّف النيابة دل تثبت للفقيو ومقتضى األصل األوذل عدـ نفوذ تصرؼ أحد ُب ماؿ اآلخر أو عرضو، 
  وقد خرجنا عن مقتضى ذلك ُب اٜناكم األوؿ من باب األخذ باٞنقدار اٞنتيّقن، وأّما تصرؼ اٜناكم الثاشل فبل يشملو

______________________________ 
 .ٕٚ٘ -ٔٚ٘: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 ٖٛٔ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

الدليل ٞنا عرفتو من األصل فيكوف لغواً، وإّّنا حكمنا بصحة تصرؼ األوؿ وخرجنا فيو عّما يقتضيو األصل األّورل من أجل 
 يقع لغواً. األخذ بالقدر اٞنتيّقن ٣نّا دّؿ على نيابة الفقيو، فبل يبقى لتصرفات اٜناكم الثاشل دليل فبل ١نالة

وأّما ما اّدعاه )قّدس سرّه( من استلزاـ اٞننع عن ذلك اختبلؿ النظاـ، فيندفع بأّف ذلك إّّنا يلـز من كثرة دعوى اٞنّدعٌن 
الكاذبٌن ال من أجل صحة تصرؼ الفقيو الثاشل، وكذب اٞنّدعي واستلزامو االختبلؿ ال دينع عن جعل النيابة لكل واحد من 

للشرائط، كما ال يلـز االختبلؿ من ثبوت الوالية لؤلب واٛنّد ُب عرض واحد، فلوال ما ذكرناه من عدـ الفقيهٌن اٛنامعٌن 
نيابة الفقيو للـز االلتزاـ بصحة فعل كل واحد من اٜناكمٌن ال ١نالة، إاّلأّنك عرفت أّف األصل يقتضي عدـ نفوذ تصرؼ أحد 

)قّدس سرّه( وبٌن ما ذكرناه أنو على ما أفاده )قّدس سرّه( ال يشمل ُب حّق الغًن والفرؽ بٌن ما أفاده شيخنا األنصاري 
الدليل ما كاف فيو مزا٘نة اإلماـ )عليو السبلـ( وأّما بناء على ما ذكرناه فبل دليل على النيابة أصبًل فالنتيجة واحدة، ىذا كّلو 

 ُب اٜنّكاـ.



ن تصرؼ العادؿ الثاشل أيضًا بعد تصرؼ األوؿ من أجل أّف والية وأّما ُب عدوؿ اٞنؤمنٌن فقد أفاد )قّدس سرّه( أنو ال مانع م
العادؿ ٠نرد تكليف وجويب أو استحبايب وليست على وجو النيابة من اإلماـ حّّت يقاؿ إّف فعل الثاشل منهما مزا٘نة لئلماـ 

 )عليو السبلـ( بل كبلمها أمراف واجباف أو مستحّباف، ىذا.

س سرّه( من ىذا الكبلـ وأّف الوالية ّنعىن التكليف اجملّرد ما معناىا ُب اٞنقاـ، إذ ال معىن للوالية ولكّنا دل نفهم ماذا يريد )قدّ 
 إاّلكوف تصرؼ العادؿ نافذاً وليست الوالية إاّلذلك، نعم ىذه الوالية دل تثبت للعادؿ من قبل الفقيو.

تصرؼ الثاشل منهما ٣نّا ال دليل عليو وإّّنا ينفذ تصرؼ وكيف كاف فالظاىر أنّو ال فرؽ بٌن العدوؿ واٜنّكاـ ُب ذلك وأّف 
 األوؿ منهما من أجل األخذ باٞنقدار

 ٗٛٔ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

اٞنتيّقن، نعم ُب اٞنوارد الِت مقتضى األصل فيها اٛنواز كما ُب صبلة اٞنّيت ال مانع من صحة فعل الثاشل منهما أي من العادؿ 
اٛنواز فإذا أجاز اٜناكم إقامة الصبلة على اٞنيت الذي ال ورل لو ألحد فسبقو شخص آخر ُب واٜناكم، ألّف األصل يقتضي 

إقامتها عليو فبل مانع من االلتزاـ بصحتها، ألّف مقتضى األصل فيها ىو الصحة، فالتفصيل إّّنا ىو بٌن اٞنوارد الِت مقتضى 
وف فرؽ بٌن العادؿ واٜناكم، فلو اّدعى )قّدس سرّه( لزـو األصل فيها اٛنواز وبٌن ما يقتضي األصل فيو عدـ اٛنواز من د

 االختبلؿ من تصّرؼ العادؿ الثاشل لكاف أوذل من اّدعائو ُب اٜناكم لكثرة عدوؿ اٞنؤمنٌن واقعاً.

عدالة ذكر امورًا بعد اشرتاط ال «ٔ» ء غفلنا عنو ُب البحث اٞنتقّدـ: وىو أّف شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( بقي ُب اٞنقاـ شي
ُب عدوؿ اٞنؤمنٌن حسب األخبار الواردة ُب اشرتاط واليتهم بالعدالة، ومن ٗنلة ىذه االمور: أّف العدالة إّّنا ىي شرط صحة 
الشراء من الورل الذي ىو اٞنؤمنوف وليست شرطاً ُب صحة مباشرة الورل اُلمور اٞنوذّل عليو ُب حد نفسو، فللفاسق أف يتصرؼ 

اف ذلك على وفق اٞنصلحة، إاّلأّف الغًن إذا أراد أف يشرتي منو شيئًا من أمواؿ الصغًن فصحة ذلك ُب أمواؿ الصغًن إذا ك
 الشراء مشروطة بعدالة البائع الورل، فهي شرط ُب صحة أفعاؿ الغًن دوف نفس مباشرة الورل.

أو صدقة، فهي ال تتوّقف على  وقد استدّؿ على ذلك تارًة: بأّف تصرفات الورل ُب أمواؿ الصغًن معروؼ وكل معروؼ إحساف
 عدالة ذلك الشخص، وكذا تصرفاتو ُب امور الطفل عوف لو وعوف الضعيف صدقة.

 «ٕ» «َواَل تَػْقَربُوا َماَؿ اْلَيِتيِم ِإالَّ بِالَِِّت ِىَي َأْحَسنُ » واخرى: بقولو تعاذل:

______________________________ 
 .ٜٙ٘: ٖ( اٞنكاسب ٔ)



 .ٕ٘ٔ: ٙ( األنعاـ ٕ)

 ٘ٛٔ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

بتقريب أنو عاـ للعدوؿ والفّساؽ وقد اشرتط ُب تقّرهبم إذل ماؿ اليتيم أف يكوف ذلك ّنا ىو مصلحة ُب حّقو وأحسن 
باالضافة إليو، فعليو ال تشرتط العدالة ُب مباشرة الورل ُب امور اليتيم بل إّّنا ىي شرط ُب صحة شراء الغًن منو ّنقتضى قولو 

إذا  »اٞنشتملة لقولو  «ٕ» وأّما صحيحة ١نّمد بن إٚناعيل السابقة «ٔ» ُب صحيحة إٚناعيل بن سعد« وقاـ عدؿ ُب ذلك»
الدالّة على اعتبار الوثاقة  «ٖ»  فقد عرفت أهّنا ١نمولة على صحيحة علي بن رئاب« كاف مثلك ومثل عبداٜنميد فبل بأس

 عند الشراء، ىذا.

كل »و على عدـ اشرتاط العدالة ُب اٞنباشرة مورد للمناقشة الواضحة، أّما قولو )عليو السبلـ( وال خيفى أّف ما استدّؿ ب
فؤلنّو إّّنا تكّفل لبياف اٜنكم على وجو الكربوية وال نظر لو إذل بياف  «٘» أو عوف الضعيف صدقة «ٗ» «معروؼ صدقة

فمن أين يستفاد أف تصرؼ الفاسق ُب أمواؿ اليتيم معروؼ  مصاديقها وصغرياهتا، وال داللة فيو على أّف اٞنورد معروؼ، وعليو
 ولعّلو أمر غًن معروؼ ألّف األصل عدـ جواز التصرؼ ُب ماؿ الغًن بدوف إذنو.

وأّما كونو على وفق مصلحتو فهو ال جيعلو معروفاً، وذلك لعدـ جواز بيع دار الغًن كاٛنار فيما إذا رأينا مصلحة ُب بيعها 
  هو معروؼ وكلبدعوى أنو مصلحة ف

______________________________ 
 .ٔٛٔ( تقّدمت ُب الصفحة ٔ)

 .ٚٚٔ( تقّدمت ُب الصفحة ٕ)

 .ٜٚٔ( تقّدمت ُب الصفحة ٖ)

 .ٕح  ٔ/ أبواب فعل اٞنعروؼ ب ٕ٘ٛ: ٙٔ( الوسائل ٗ)

 )مع اختبلؼ يسًن(. ٕح  ٜ٘/ أبواب جهاد العدو ب ٔٗٔ: ٘ٔ( الوسائل ٘)
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 معروؼ صدقة، وذلك ٜنرمتو وعدـ صحتو.



وأّما اآلية اٞنباركة فقد عرفت أهّنا تدّؿ على عدـ جواز أكل ماؿ اليتيم إاّل بطريق ىي أحسن، وىذا كسابقو أمر كربوي وال 
 ماؿ الغًن.داللة فيو على أّف بيع الفاسق وتصّرفاتو ُب ماؿ اليتيم طريقة أحسن، مع أّف األصل عدـ جواز تصّرؼ أحد ُب 

فاٞنتحّصل: أّف العدالة شرط ُب صحة مباشرة الورل ال ُب خصوص الشراء أو غًنه من أفعاؿ الغًن، كما أنو البّد من إحراز 
العدالة ُب صحة الشراء منو وال ديكن االكتفاء ُب ذلك ُنمل فعل اٞنسلم على الصحة مطلقاً، فبل وجو ٞنا أفاده شيخنا 

ء من أمواؿ اليتيم من الورل  أّف التمّسك بأصالة الصحة إّّنا ال يصّح فيما إذا أردنا شراء شياألنصاري )قّدس سرّه( من 
الفاسق، وأّما إذا باعو الفاسق من شخص آخر وأخذ الثمن منو فأردنا الشراء من ذلك الشخص اآلخر فبل مانع من 

تضاىا جواز الشراء من الثاشل، وذلك ألجل التمّسك بأصالة الصحة ُب اٞنعاملة الواقعة بٌن الفاسق وذلك الشخص ومق
الشك ُب أّف ماؿ اليتيم ىل ىو ذاؾ اٞناؿ اٞنوجود ُب يد البائع أو أنو عبارة عن الثمن اٞنوجود ُب يد الورل الفاسق، إذ اٞنعاملة 

مانع من التمّسك السابقة إف كانت صحيحة فمالو ىو الثمن، وإف كانت باطلة فمالو ىو العٌن اٞنوجودة ُب يد البائع، فبل 
 بأصالة الصحة ُب جواز الشراء من الثاشل.

والوجو ُب عدـ صحة التمّسك بذلك: ىو أنّا إذا اشرتطنا ُب صحة الشراء عدالة الورل ٞنا أشرنا إليو من الوجوه فمع عدـ 
لورل أو كاف ُب الشراء ٣نّن إحراز شرط الصحة والعلم بأّف الورل فاسق حيكم بالبطبلف ال ١نالة، سواء كاف ذلك ُب الشراء من ا

 اشرتى منو، فبلبّد من إحراز العدالة ُب صّحة اٞنعاملة.

نعم ال مانع من التمّسك بأصالة الصحة فيما إذا وقع عقد على ماؿ اليتيم وشككنا ُب صحتو وفساده من أجل الشك ُب 
بل مانع من التمّسك بأصالة الصحة فسق الورل، أو من جهة احتماؿ أنو استأذف من العادؿ مع إحراز فسقو بنفسو، ف

 واٜنكم بصحة ذلك العقد.
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وأّما إذا شككنا ُب صحة اٞنعاملة قبل وقوع العقد على اٞناؿ من أجل الشك ُب عدالة الورل أو فسقو فبل يصح التمّسك 
الصحيح ال يقتضي اٜنكم ُنصوؿ شرط صحة بأصالة الصحة ُب اٜنكم َنواز الشراء منو وذلك ألّف ٘نل فعل البائع على 

شراء اٞنشرتي، بل غاية ما يرتّتب على أصالة الصحة ُب فعلو ىو اٜنكم بعدـ صًنورة البائع فاسقاً هبذا التصرؼ، وعليو فبلبّد 
 .من إحراز أّف البائع عادؿ ُب صحة الشراء، ىذا كّلو ُب التصرؼ ُب أمواؿ اليتيم و٥نوه ٣نّا اشرتط فيو العدالة

وأّما التصّدي لغًنه من االمور ٣نّا دل يشرتط فيها العدالة كإقامة الصبلة على اٞنيت فبل إشكاؿ ُب صحة االكتفاء بفعل 
الفاسق ألنو يسقط الوجوب عن غًنه لعدـ اشرتاط العدالة ُب صحة صبلة اٞنيت، نعم لو أخرب الفاسق بأشّل صّليت على 

تفاء ِنربه وال يسقط وجوهبا عنو بذلك، بل األمر كذلك فيما لو أخرب بذلك العدؿ اٞنيت أو صّلى عليو آخر فبل ديكن االك
 الواحد أيضاً فيما إذا قلنا بعدـ مشوؿ أدلّة حّجية خرب الواحد للموضوعات واختصاصها باألحكاـ.



وذلك ألّف أحدمها ال يقاس ٍب إنو ظهر ٣نّا ذكرناه ُب اٞنقاـ الفرؽ بٌن الشك ُب العدالة والشّك ُب اٞنصلحة ُب فعل الورل، 
باآلخر بوجو، ألّف الشّك ُب العدالة يرجع إذل الشك ُب أنو ورل أو ليس بورل، وأّما الشّك ُب اٞنصلحة ُب فعل الورل فهو إّّنا 

بو ولو يكوف شّكاً ُب ٠نّوز فعل الورل بعد الفراغ عن أنو ورل، وال إشكاؿ ُب أّف ما فعلو الورل ٣نضى عند الشارع ويلـز األخذ 
مع الشك ُب مصلحتو، وىذا ِنبلؼ اٞنقاـ ألنو شّك ُب أصل الوالية فبل ديكن األخذ بفعلو، فبل يرد ما أورده بعضهم على 

 شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( من أّف الشك ُب العدالة كالشّك ُب اٞنصلحة ُب فعل الورل وأنو البّد من األخذ بو.

اكم أو عدوؿ اٞنؤمنٌن أو فّساقهم بناء على عدـ اشرتاط العدالة ىل يشرتط بوجود ٍّب إنو يقع الكبلـ ُب أّف تصرؼ اٜن
  اٞنصلحة ُب ذلك التصرؼ أو أّف البلـز أف
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ال يكوف مع اٞنفسدة وأّما اٞنصلحة فبل تعترب فيو، أو أّف اٞنعترب ُب نفوذ تصرفات الورل ىو أف يكوف التصرؼ أصلح و٠نرد 
 صلحة ال يكفي ُب صحة التصرفات؟اٞن

وذكر أّف بيع ماؿ اليتيم بعشرة دراىم غًن نافذ فيما  «ٔ» ىناؾ وجوه وأقواؿ وقد اختار الثالث شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
 إذا أمكن بيعو بأزيد منها وإف كاف بيعو بعشرة دراىم أيضاً مصلحة ُب حّقو بل لو فعل ذلك ُب أمواؿ نفسو عّد سفيهاً.

وّنا أّف اآلية دل تُنّقح ُب آيات  «ٕ» «َواَل تَػْقَربُوا َماَؿ اْلَيِتيِم ِإالَّ بِالَِِّت ِىَي َأْحَسنُ » ٍب إنو استدّؿ على ذلك بقولو تعاذل:
 األحكاـ تصّدى شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( لبياف معىن اآلية وذكر أّف القرب حيتمل وجوىاً.

 ولو بنقلو من مكاف إذل مكاف.األوؿ: مطلق التصرفات ُب اٞناؿ 

الثاشل: ٠نرد وضع اليد على اٞناؿ ُب االبتداء وأّما التصرفات الواقعة عليو بعده من البيع واالجارة فهي خارجة عن القرب وإّّنا 
 ىو عبارة عن وضع اليد عليو حدوثاً.

 الثالث: ما يعّد تصرفاً عرفاً فبل يشمل ٗنيع التصرفات.

 ت األعم من الفعل والرتؾ، واٛنامع أف يكوف أمراً اختيارياً متعّلقاً ّناؿ اليتيم.الرابع: مطلق التصرفا

اٞنذكورة ُب اآلية اٞنباركة ٓنتمل اموراً: األوؿ أف يراد هبا التفضيل كما ىو ظاىرىا. والثاشل: أف يراد هبا  «َأْحَسنُ » ٍب إّف لفظة
 اٜنسن كما اطلق ُب قولو تعاذل:

 واريد هبا خبلؼ ظاىرىا. «ٖ» «اـِ بَػْعُضُهْم أَْوذَل بَِبْعٍض ُب ِكَتاِب اللَّوِ َوأُْوُلوا اأْلَْرحَ »



______________________________ 
 .ٜٚ٘ -ٖٚ٘: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 .ٕ٘ٔ: ٙ( األنعاـ ٕ)

 .٘ٚ: ٛ( األنفاؿ ٖ)
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فإذا كاف ىناؾ فعبلف كبيعو من زيد وبيعو من عمرو وترؾ واحد  ٍب إّف األحسن حيتمل أف يراد بو األحسن على ٥نو االطبلؽ 
كرتؾ بيعو مثبًل فبلبّد من اختيار الفعل الذي ىو أحسن من تركو ومن الفعل اآلخر، كما حيتمل أف يراد بو األحسن ُب 

ل أف يراد بو ما فيو اٛنملة وىو الذي يكوف أحسن من تركو فقط. وكذا اٜنسن حيتمل أف يراد بو ما ال مفسدة فيو كما حيتم
اٞنصلحة، ٍب استظهر من احتماالت القرب االحتماؿ الثالث من بينها، ومن احتماالت األحسن االحتماؿ الثاشل وىو كونو 
ّنعىن التفضيل اٞنطلق، ٍب ذكر فرعاً وىو أنو إذا فرضنا أّف اٞنصلحة قد اقتضت بيع ماؿ اليتيم فبعناه بعشرة دراىم ٍب فرضنا أنو 

وت لليتيم إبقاء الدراىم على حاٟنا أو جعلها دينارًا فبل جيوز للورل أف جيعل الدراىم ديناراً، ألّف ىذا التصرؼ ليس ال يتفا
أصلح من تركو وإف كاف الورل ُب أّوؿ األمر ٢نًّنًا بٌن بيع ماؿ اليتيم بالدراىم وبٌن بيعو بالدينار، ألّف اٞنفروض عدـ التفاوت 

د فرض أّف اٞنصلحة تعّلقت بتبديل ماؿ اليتيم بالنقد، ىذا كّلو بناء على الوجو اٞنختار عنده )قّدس بٌن الدراىم والدينار بع
 سرّه(.

وأّما إذا جعلنا اٜنسن ّنعىن ما ال مفسدة فيو فيجوز تبديل الدراىم بالدينار ألنو تصرؼ من غًن مفسدة، وكذا لو جعلنا 
أف يكوف ترؾ تصرفاتو ُب الدراىم على وجو األحسن وّنا أّف اٞنفروض أّف القرب باٞنعىن الرابع وذلك ألّف الورل مكّلف ب

األحسن ىو جعل ماؿ اليتيم نقدًا فبل ١نالة يكوف ٢نًّنًا بٌن إبقاء الدراىم على حاٟنا وبٌن جعلها ديناراً، فالقدر اٞنشرتؾ بٌن 
 ١نالة، ىذا ملّخص ما أفاده )قّدس سرّه( ُب اٞنقاـ. االبقاء والتبديل أحسن، فليس لو ترؾ كل واحد منهما فهو ٢نًّن بينهما ال

 ولكّنك خبًن بأّف االحتماالت األربعة ُب معىن القرب كّلها غًن ١نتمل االرادة من اآلية.

  أّما االحتماؿ الرابع، فؤلّف مشوؿ القرب للرتؾ من غرائب الكلمات وكيف
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اليتيم أنو تقّرب من مالو، بل وعليو جيب الزاـ الناس بالتصرؼ ُب ماؿ اليتيم ألّف تركو  يطلق على من ترؾ التصرؼ ُب ماؿ
 تقّرب من مالو وىو حراـ إاّلإذا كاف على الوجو األحسن.



بائع على مالو وأّما االحتماؿ الثالث، فؤلّف ٠نرد البيع أو االجارة اٞنتعّلقٌن ّناؿ اليتيم ال يعّد تقرّباً إذل أموالو ما داـ دل يستوؿ ال
 ودل يتسّلط عليو خارجاً بنقلو وٓنويلو، فمجرد التصرؼ االعتباري ال يكوف مصداقاً للقر ب كما ىو ظاىر.

وأّما االحتماؿ الثاشل: فؤلّف ٠نرد وضع اليد على اٞناؿ ال يكوف تقرّباً إاّلعلى ٥نو االستيبلء خارجاً وىو ال خيتّص باٜندوث بل  
 دوث كذلك يصدؽ عليو التقّرب بالبقاء.كما يكوف تقرّباً عند اٜن

وأّما االحتماؿ األوؿ: فؤلّف مطلق التقّلب ُب ماؿ اليتيم ال يصدؽ عليو القرب عند العرؼ ما دل يستوؿ عليو ُب اٝنارج، 
 فالظاىر أّف القرب ّنعىن التسّلط واالستيبلء على ماؿ اليتيم ُب اٝنارج.

هني تكليفي ١نض وال داللة فيو على الفساد والبطبلف، ألّف النهي قد تعّلق بالفعل  «بُوااَلتَػْقرَ »  ٍب إّف النهي ُب قولو تعاذل
اٝنارجي وىو االستيبلء ودل يتعّلق بعنواف اٞنعاملة، فبل ١نالة يكوف تكليفيًا ال إرشادًا إذل الفساد، وعليو فاآلية أجنبية عن 

ا وأهّنا صحيحة أو فاسدة أبداً، وعليو فبل يهّمنا ٓنقيق معىن اٞنعامبلت الواقعة على ماؿ اليتيم وال تعّرض فيها ٜنكمه
 األحسن وأنو بأي معىن اريد ُب اآلية.

والتحقيق أّف مطلق التصرفات الواقعة على ماؿ اليتيم من البيع واالجارة و٥نومها غًن نافذة، من غًن فرؽ ُب ذلك بٌن أف 
أو عدوؿ اٞنؤمنٌن، وذلك ٞنا عرفت من أنو دل تثبت والية أحد يكوف التصرؼ مصلحة ُب حّقو أو أصلح، صدر من اٜناكم 

  على ماؿ اليتيم إاّلُب اٞنوارد اٞننصوصة كما ُب تقسيم مالو بعد موت اٞنوّرث
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أينا أّف اٜنديث، نعم ال مانع من تصّرفهم ُب مالو حسبة كما إذا ر  «ٔ» «قاـ عدؿ ُب ذلك»ّنقتضى قولو )عليو السبلـ( 
ء آخر على التفصيل اٞنذكور ُب  مالو يفوت ونعلم أّف الشارع ال يرضى بفوتو فبل مانع حينئذ من تبديل مالو بالنقد أو بشي

 ١نّلو.

 فمرجع الضمًن دل يظهر لنا حقيقة ولكن بعضهم فّسره بالنّية ّنعىن أّف التقّرب من ماؿ «ِإالَّ بِالَِِّت ِىيَ »  وأّما معىن قولو تعاذل
اليتيم غًن جائز إاّلبنّية ىي أحسن من غًنىا، وفّسره بعض آخر بالكيفية ّنعىن حرمة التقّرب إذل ماؿ اليتيم إاّل بكيفية ىي 
أحسن من غًنىا، وقد فّسرناه ٥نن بالطريقة وإف دل نره ُب كلمات اٞنفّسرين، فيصًن معىن اآلية حينئذ ال تقربوا ماؿ اليتيم 

الطريقة اإلسبلمية ألهّنا أحسن من غًنىا، والباء حينئذ للسببية ومعناه أّف التقّرب اٞنرّخص ُب إاّلبطريقة ىي أحسن وىي 
 الشريعة اٞنقّدسة ىو اٛنائز دوف غًنه، فما رّخصتو الطريقة اإلسبلمية فبلبّد من األخذ بو دوف غًنه.



د من اٜناكم وعدوؿ اٞنؤمنٌن وغًنىم ُب وقد ٓنّصل من ٗنيع ما ذكرناه إذل اآلف: أّف مقتضى األصل عدـ جواز تصرؼ أح
ء من تصرفاهتم، وقد خرجنا عن مقتضى  أمواؿ اليتيم ببيعها وشرائها وإجارهتا، ودل تثبت واليتهم عليو كما مّر فبل ينفذ شي

 تبع وال األصل ُب بعض اٞنوارد بالقطع برضا الشارع ُب التصرؼ ُب أمواؿ اليتيم، وذلك كما إذا رأينا أّف داره تنهدـ لو دل
ء من منافعها على تقدير إهندامها، فبل ١نالة ٥نرز بذلك أّف الشارع راٍض ببيع مالو أو إجارتو وىكذا،  يصل إذل اليتيم شي

إاّلأنو البّد ُب ذلك من االقتصار على مورد اليقٌن وال ديكن التعّدي عن اٞنقدار اٞنتيّقن، ألّف اٞنخّصص عقلي وُب مثلو البّد 
 القدرمن أف يؤخذ ب

______________________________ 
 .ٔٛٔ( تقّدمت ُب الصفحة ٔ)

 ٕٜٔ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

اٞنتيّقن وىو عبارة عّما إذا كاف البيع أو غًنه من التصرفات أصلح ُنالو وأنفع من غًنه، فإذا كاف بيعو بعشرين درمهاً ٣نكناً مثبًل 
أيضًا لوجود ما ىو أصلح منو ُب حّقو، اللهم إاّلأف يكوف ُب بيعو بعشرة فبل جيوز بيعو بعشرة دراىم وإف كاف مصلحة 

 مصلحة تعود إذل اليتيم وىي أعظم من مصلحة بيعو بعشرين درمهاً، ىذا ىو الذي يقتضيو األصل ُب اٞنقاـ.

أليب عبداللَّو )عليو  قيل»وأّما الروايتاف اٞنذكورتاف ُب كبلـ الشيخ األنصاري )قّدس سرّه( فاحدامها حسنة الكاىلي قاؿ 
السبلـ( إنّا لندخل على أخ لنا ُب بيت أيتاـ ومعهم خادـ ٟنم فنقعد على بساطهم ونشرب من مائهم وخيدمنا خادمهم ورّنا 
طعمنا فيو الطعاـ من عند صاحبنا وفيو من طعامهم فما ترى ُب ذلك؟ قاؿ: إف كاف ُب دخولكم عليهم منفعة ٟنم فبل بأس 

أّف مناط حرمة التصرؼ ُب أمواؿ اليتيم  «ٕ» وقد استظهر منها شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( «ٔ» «فبل وإف كاف فيو ضرر
ىو الضرر فإذا انتفى فيجوز التصرؼ فيها وإف دل يكن فيو منفعة، وىذا يبتين على ٘نل اٞننفعة ُب الرواية على عدـ الضرر  

 كما صنعو شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(.

أّف الرواية تقتضي اعتبار اٞننفعة ُب جواز التصرؼ ُب أمواؿ اليتيم، ومفهـو ذلك  «ٖ» االستاذ )قّدس سرّه( وقد ذكر شيخنا
عدـ جواز التصرؼ فيما إذا دل يكن ىناؾ منفعة ُب التصرؼ أو كاف فيو ضرر عليو، واإلماـ )عليو السبلـ( إّّنا صرّح بالشق 

 مفهومو منحصر فيو كما ٘نلها عليو شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( ىذا. الثاشل من اٞنفهـو ألنو أظهر الفردين، ال أفّ 

  والظاىر أّف اٞنراد باٞننفعة ُب الرواية ىو عدـ الضرر وتدارؾ ما يرد عليهم

______________________________ 
 .ٔح  ٔٚ/ أبواب ما يكتسب بو ب ٕٛٗ: ٚٔ( الوسائل ٔ)



 .ٚٚ٘: ٖ( اٞنكاسب ٕ)

 .ٖٕٗ: ٕ( منية الطالب ٖ)

 ٖٜٔ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

من اٞنضاّر كما ذكره شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( والوجو ُب ذلك: أّف ورود الضيف على أحد بنفسو يقتضي الضرر عليو 
ألنو يأكل من مأكلهم ويشرب من مشرهبم ويستفيد من خادمهم وفراشهم، فليس للضيف والوارد قسماف قسم يضّر بوروده 

وال ينفع، وإّّنا لو فرد واحد وىو يوجب الضرر دائماً وألجلو ال يصح أف يعرّب ُب الرواية عوض قولو إذا كاف ُب  وقسم ال يضرّ 
دخولكم عليهم منفعة بأنو إذا كاف دخولكم عليهم غًن مضّر فبل بأس وإف كاف فيو ضرر فبل، وذلك لعدـ صحتو وعدـ 

يعرّب عن تدارؾ الضرر باٞننفعة ُب اٞنقاـ، وعليو فيستقيم ما أفاده شيخنا  فردين للورود ألنو منحصر ُب اٞنضّر، فبلبّد من أف
 األنصاري )قّدس سرّه( من أّف الرواية تدّؿ على اعتبار عدـ اٞنضرّة ُب جواز التصرؼ ُب أمواؿ اليتيم.

عاملية، وإّّنا وردت ُب التصرؼ ُب إاّل أّف الرواية غًن واردة فيما ٥نن فيو من بيع ماؿ اليتيم وإجارتو و٥نومها من التصرفات اٞن
أمواؿ اليتيم بأكلو ولبسو و٥نومها، ومن اٞنعلـو أّف أحدمها غًن اآلخر ال ١نالة، واإلماـ )عليو السبلـ( إّّنا جّوز التصرؼ ُب 

رط، والوجو ُب ماؿ اليتيم بأكلو وصرفو مشروطًا بعدـ كونو مضرًا ُب حق اليتيم ودل جيّوز البيع أو االجارة مشروطًا هبذا الش
ْنويزه التصرؼ ُب مالو باألكل واللبس بالشرط ظاىر وىو أنو لوال ذلك دل جيز ألحد التصرؼ ُب أموالو وال الدخوؿ عليو وال 
اٛنلوس على بساطو، ومعو دل ديكن حفظ كياف الصغًن وخيرج بذلك عن اجملتمع ويكوف منعزاًل عن الناس وىو ٣نّا ال يرضى بو 

ء من احملاذير ولعّلو ظاىر، وكيف كاف فالرواية أجنبية  ذا ِنبلؼ عدـ ْنويز بيع ماٟنم ألنو ال يرتّتب عليو شيالشارع جزماً، وى
 عّما ٥نن بصدده وىو واضح.

ء فآكل منو ٍب أطعمها  قلت أليب عبداللَّو )عليو السبلـ( إّف رل ابنة أخ يتيمة فرّنا اىدي ٟنا الشي»رواية ابن اٞنغًنة  وثانيتهما:
  ء من مارل فأقوؿ بعد ذلك الشي

 ٜٗٔ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

ُب ماؿ اليتيم فيما إذا دل  وىذه الرواية أيضًا تدّؿ على جواز التصرؼ «ٔ» «يارّب ىذا هبذا، فقاؿ )عليو السبلـ( ال بأس
ء آخر أنفع لو أو مساٍو لو فبل مانع من التصرؼ فيو  يكن التصرؼ فيو بأكلو ببل عوض، وأّما إذا تدارؾ ما أكل منو بشي

بأكلو، والوجو ُب ْنويز التصرؼ فيما اىدي إذل اليتيم ىو أّف اٟندية ُنسب الغالب تكثر عن مقدار مأكل اٞنهدى إليو، 
دل يأكل مصاحب اليتيم من ذلك ودل يتصرؼ فيو بوجو فبل ١نالة يبقى ويتلف بنفسو أو يسقط عن حيز االنتفاع،  وعليو فإذا



وىذا ِنبلؼ ما لو أكلو مصاحبو ٍب أطعمو من مالو بعد ذلك فإنو نفع لليتيم وموجب لعدـ تضييع مالو وكيف كاف فهذه 
 ؿ اليتيم بالبيع واالجارة و٥نومها ومقتضى األصل ىو احملّكم ُب اٞنقاـ.الرواية أيضاً أجنبية عّما ٥نن فيو من التصّرؼ ُب ما

 الكبلـ ُب عدـ صحة نقل العبد اٞنسلم إذل الكافر

قد اشرتطوا ُب من ينتقل إليو العبد اٞنسلم اإلسبلـ فبل جيوز بيعو من الكافر بوجو، من دوف فرؽ ُب ذلك بٌن أف يكوف العبد 
 . والدليل على ذلك تسادل الفقهاء من أصحابنا وإٗناعهم على عدـ جواز نقلو إذل الكافر.ٖنناً ُب اٞنعاملة أو مثمناً 

من أّف العبد إذا أسلم يباع على مالكو إذا كاف كافراً، وأّف الكافر ال ديكن أف  «ٕ» وقد استدّؿ على ذلك أيضًا ّنا ورد
د اٞنسلم على مواله إّّنا دّلت على أّف الشارع ال يرضى ببقاء يتسّلط على اٞنسلم، بتقريب أّف ىذه األخبار الواردة ُب بيع العب

  ملك

______________________________ 
 .ٕح  ٔٚ/ أبواب ما يكتسب بو ب ٜٕٗ: ٚٔ( الوسائل ٔ)

 .ٔح  ٕٛ/ أبواب عقد البيع وشروطو ب ٖٓٛ: ٚٔ( الوسائل ٕ)

 ٜ٘ٔ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

عرفًا أّف إحداث اٞنلك أيضًا ٣نّا ال يرضى بو الشارع، وذلك ألّف اٞنوذل إذا أمر عبده  الكافر على اٞنسلم، ويستفاد من ذلك
باخراج شخص من منزلو فيستفيد العبد من ذلك أّف اٞنوذل ال يرضى بدخوؿ ىذا الشخص ُب منزلو من االبتداء، وّنا أّف 

ث تلك العلقة أيضاً غًن مرضية عنده ال ١نالة. وقد قاسوا الشارع أمر بازالة العلقة اٞنالكية ُنسب البقاء فمنو نستفيد أّف إحدا
ذلك ّنا ورد من وجوب إزالة النجس عن اٞنساجد حيث إّف العرؼ يستفيد منو أّف إدخاؿ النجس إذل اٞنسجد حراـ وإاّل فلم 

 يكن وجو للمنع عن ابقائو، ىذا.

ء  كاف كما ذكر وأّف اٞننع عن إبقاء العلقة أو الشيبأّف األمر وإف   «ٔ» وقد أجاب عن ذلك شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
اآلخر يدّؿ على اٞننع من إحداثها أيضاً، إاّل أنو إّّنا يفيد ُب اٞنقاـ فيما إذا كاف األمر ببيع العبد اٞنسلم على مواله الكافر 

لقة أيضاً غًن صحيح ُنسب الوضع، حكماً وضعياً والنهي عن إبقائو هنياً وضعياً، وحينئذ كّنا نستفيد منو أّف إحداث تلك الع
ولكن األمر والنهي ُب االبقاء تكليفياف فقط وال يشّم منهما رائحة الوضع أبداً، وعليو فنتعّدى إذل اٜندوث ُنسب اٜنكم 

دـ التكليفي و٥نكم ُنرمة إجياد العلقة بٌن العبد اٞنسلم الكافر فقط من دوف أف يكوف البيع فاسداً فلذا ال يستفاد من ذلك ع
 انتقاؿ العبد اٞنسلم إذل الكافر فيما إذا بيع منو سهواً أو نسياناً أو عصياناً، ىذا.



ذكر ُب اٞنقاـ أّف النهي عن إبقاء العلقة اٞنلكية يستدعي بطبلف ملك الكافر للعبد  «ٕ» ٍب إّف شيخنا االستاذ )قّدس سرّه(
 إذل الكافر ُنسب اٜندوث أيضاً، ىذا. اٞنسلم ُنسب البقاء، فمنو يستفاد حكم اٜندوث وأنو ال ينتقل

وال خيفى عليك أنو بعد بياف شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( وتقريبو عدـ داللة األدلّة على أزيد من النهي عن إبقاء العلقة 
  اٞنالكية تكليفاً ال يبقى ٠ناؿ ٞنا ذىب إليو

______________________________ 
 .ٕٛ٘: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 .ٕ٘ٗ -ٕٗٗ: ٕطالب ( منية الٕ)

 ٜٙٔ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

شيخنا االستاذ )قّدس سرّه( ُب اٞنقاـ ودل نفهم مرامو )قّدس اللَّو نفسو( بعد ىذا البياف الذي ال قصور فيو بوجو وملّخصو: أّف 
دوث العلقة اٞنلكية النهي عن البقاء تكليفي ١نض وليس بوضعي أبداً، وّنا أّف اٜندوث مانع للبقاء فبل ١نالة يكوف أصل ح

 مبغوضاً تكليفياً للشارع فقط وال يستفاد منو بطبلف اٞنعاملة وعدـ انتقاؿ العبد اٞنسلم إليو.

حيث أمر ببيع  «ٔ» وقد استدّؿ على عدـ صحة بيع العبد اٞنسلم من الكافر أيضًا ّنا ورد عن أمًن اٞنؤمنٌن )عليو السبلـ(
بوا فبيعوه من اٞنسلمٌن، بتقريب أّف بيعو لو كاف صحيحاً من غًن اٞنسلمٌن أيضاً فلم العبد الذي أسلم من اٞنسلمٌن فقاؿ اذى

 يكن وجو لتقييده )عليو السبلـ( اٜنكم باٞنسلمٌن.

واٛنواب عن ذلك: ما ذكره شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( من أّف الغرض من ذلك إّّنا كاف ٔنليص اٞنسلم من الكافر فلو 
رين أيضًا لكاف ذلك نقضًا للغرض، وباٛنملة أّف الغرض ىو إزالة ملك الكافر وىذا ال حيصل إاّل رّخص ُب بيعو من الكاف

 ببيعو من اٞنسلمٌن فقط، فهذه الرواية ال تدّؿ على اٞنطلوب أيضاً.

يو السبلـ( وبعبارة اخرى: أّف الشارع قد حرـّ بيع العبد اٞنسلم من الكافر وأوجب إزالة ملكو عنو، وغرض أمًن اٞنؤمنٌن )عل
العمل بذلك الوجوب، وىذا ال حيصل إاّلببيعو من اٞنسلمٌن ألّف بيعو من الكافر حراـ ومعو كيف ديكن لؤلمًن )عليو السبلـ( 
أف يرّخص ُب بيعو من الكّفار، فالتخصيص باٞنسلمٌن من أجل أّف بيعو من الكافر حراـ ال أّف الكافر ال ديلك اٞنسلم على 

 تقدير بيعو أيضاً.

  َلْن جَيَْعَل اللَّوُ »  أّما االستدالؿ على عدـ ٕنّلك الكافر للعبد اٞنسلم بقولو تعاذلو 



______________________________ 
 ( تقّدـ مصدره آنفاً.ٔ)

 ٜٚٔ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

فمع أّف عنواف السبيل ال يصدؽ على ٠نرد إنشاء البيع واٞنلكية االعتبارية من دوف  «ٔ» «لِْلَكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِنٌَن َسِبيبًل 
 أّف باب اٞنناقشة ُب االستدالؿ هبا واسع. «ٕ» استيبلء خارجي، ذكر شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(

ة الكفر، فالكفر واإلدياف ٕناـ اٞنوضوع فؤلّف الظاىر من اآلية أّف عّلة اٜنكم فيها إّّنا ىي علّو مرتبة اإلسبلـ وخساس أّما أّواًل:
وعليو فبلبّد من ٘نلها على معىن ال  «َلنْ » ُب نفي السبيل ولساهنا آٍب عن التخصيص خصوصًا ّنبلحظة تصديرىا ب

يتحّقق فيو التخصيص، إذ لو ٘نلناىا على إرادة اٞنلك للـز ٔنصيصها ّنوارد شّّت مع أّف لساهنا آٍب عن ذلك جّدًا وذلك 
تق على الكافر  لكثرة اٞنوارد الِت جاز بيع العبد اٞنسلم من الكافر وٕنّلك الكافر لو ولو آنًا ما فمنها ما إذا كاف العبد ٣نّن ينع

كما إذا كاف ولده أو أباه، ومنها ما إذا مات الكافر وانتقلت تركتو إذل وارثو الكافر ومن ٗنلتها العبد اٞنسلم وغًن ذلك من 
 اٞنوارد.

عدـ جعل السبيل للكافرين  قرينة على أّف اٞنراد «فَاللَُّو حَيُْكُم بَػْيَنُكْم يَػْوـَ اْلِقَياَمةِ »  فؤلّف صدر اآلية وىو قولو :«ٖ» وأّما ثانياً 
على اٞنؤمنٌن ُب اآلخرة ال ُب غًنىا، ولو كاف اٞنراد نفي السبيل ُب ىذه النشأة دل يرتبط صدر اآلية بذيلها ويشهد لذلك 
أيضًا ما نشاىده بالعياف من تسّلط الكّفار على اٞنسلمٌن ُب اٝنارج ُب ٗنيع األزمنة ُنسب التكوين، فبل ١نالة ٓنمل اآلية 

 إرادة نفي جعل السبيل ُب اآلخرة. على

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٔٗٔ: ٗالنساء 

 .ٗٛ٘: ٖ( اٞنكاسب ٕ)

 [. ُب اٛنواب األّوؿ ٗٛ٘: ٖ( ]وقد أد٠نو ُب اٞنكاسب ٖ)

 ٜٛٔ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج



فؤلّف اآلية على تقدير ظهورىا ُب اٞنلكية أيضًا البّد من رفع اليد عنو ٞنا ورد ُب تفسًنىا من األخبار وقد فّسرهتا  وأّما ثالثاً:
أنو رّد من توّىم أّف اٜنسٌن )عليو السبلـ( دل  «ٔ» بنفي اٜنّجة للكّفار على اٞنؤمنٌن وقد ورد عن أيب اٜنسن )عليو السبلـ(

 «َلْن جَيَْعَل اللَُّو لِْلَكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِنٌَن َسِبيبًل » وية عليهما اللعنة والعذاب مستداّلً بقولو تعاذل:يقتل بيد اٞنلعوف يزيد بن معا
وقاؿ )عليو السبلـ( ليس اٞنراد بالسبيل ىو تسّلط الكّفار على اٞنسلمٌن ألنو أمر قد وقع على من ىو أشرؼ من اٜنسٌن 

 واٜنسن )عليهما السبلـ( حيث قتلهما الكّفار بل قد قتل كثًن من األنبياء العظاـ بأيدي )عليو السبلـ( وىو أمًن اٞنؤمنٌن
، وإّّنا اٞنراد بالسبيل ىو اٜنّجة ألنو تعاذل دل جيعل للكافرين حّجة على «ٕ»  الكافرين كما أخرب بو سبحانو ُب كتابو

اٜنّجة تعّم اٞنلكية أيضًا وتشمل االستيبلء ال ٔنلو عن  اٞنسلمٌن، وعليو فمعىن السبيل ىو اٜنّجة ال اٞنلكية، ودعوى أفّ 
 تكّلف، ىذا.

ء ُب أخبار التفسًن إّّنا ىو ّنعىن أّف اٞنعىن اٞنفّسر بو مصداؽ من  وال خيفى أنو وردت روايات كثًنة ُب أّف تفسًن اآليات بشي
عّلل ذلك بأّف القرآف جيري كما جيري الشمس مصاديق معىن اآلية ال أّف معناىا منحصر ّنا ورد التفسًن بو ُب األخبار، و 

والقمر وليست آياتو ٢نتّصة ّنورد خاص وإاّل للـز انتفاؤه بانتفاء موردىا ألهّنا حينئذ قضايا ُب وقائع قد انقضت، وقد نقلت 
ملكية أيضًا لعدـ وعليو فبل يناُب تفسًن السبيل باٜنّجة مشوؿ السبيل لل «ٖ»  ىذه األخبار ُب مقّدمة تفسًن الربىاف فراجع
 ا٥نصار معناه ُب اٜنّجية كما ال خيفى، ىذا.

 ٍبّ أورد عليو بقولو: وثالثة: بأّف معىن اآلية على تقدير كونو ىو اٞنلكية

______________________________ 
 .ٗاٜنديث  ٕٔٚ: ٗٗ، البحار ٘ح  ٙٗ/ ب ٖٕٓ: ٕ( عيوف أخبار الرضا )عليو السبلـ( ٔ)

 .ٕٔ: ٖآؿ عمراف  ،ٜٔ: ٕ( البقرة ٕ)

 .٘ -ٗ( تفسًن الربىاف )اٞنقّدمة(: ٖ)

 ٜٜٔ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

وغًنه من أدلّة البيع ألهّنا تقتضي صحة بيع الكافر وشرائو للعبد اٞنسلم واآلية تقتضي  «ٔ» «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  متعارض بقولو
 بطبلهنما، فبل ١نالة تسقط اآلية عن االستدالؿ هبا على عدـ اٛنواز، ىذا.



اقطهما عن وال خيفى عليك أّف اآلية إّّنا تعارض أدلّة البيع بنحو العمـو من وجو فيتعارضاف ُب بيع العبد اٞنسلم وبعد تس
االعتبار فبلبّد من اٞنراجعة إذل ما يقتضيو األصل ُب موارد اٞنعارضة ومقتضى األصل ُب اٞنعامبلت ىو الفساد فيحتاج صحة 

 بيع العبد اٞنسلم بعد ذلك إذل دليل آخر يدّؿ على صحتو وىو مفقود.

ؽ مع العاـ، وحينئذ فبل إشكاؿ ُب تقّدـ العاـ عليو فيتّم  تعارض االطبل «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  نعم ديكن أف يقاؿ إّف اآلية تعارض
 .«أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  كبلـ الشيخ حينئذ وال حيتاج إذل دليل الصحة ُب بيع العبد اٞنسلم من الكافر لكفاية عمـو قولو تعاذل

ـ صحة بيع العبد اٞنسلم من الكافر، وأورد عليو رابعاً: بأّف مقتضى استصحاب الصحة فيما إذا كاف اٞنشرتي مسبوقًا باإلسبل
ألّف بيعو منو حٌن كونو مسلماً كاف صحيحاً واآلف كما كاف، وكذا فيما إذا كاف العبد كافراً ٍّب أسلم فإّف بيعو حاؿ كونو كافراً 

غًنه  من الكافر صحيح فنستصحب الصحة إذل زماف إسبلمو، وإذا أثبتنا صحة بيع العبد اٞنسلم ُب مورد فنثبت صحتو ُب
من اٞنوارد بعدـ القوؿ بالفصل، ٍب ذكر )قّدس سرّه( أّف استصحاب الصحة ال يعارضو أصالة الفساد ُب غًن ىذه اٞنوارد 

 لتقّدمو عليها، ىذا.

ولكن االستدالؿ من أّولو إذل آخره دل يكن مرتقّبًا منو )قّدس سرّه( وذلك أّما أّواًل: فؤلنّو مبين على صحة االستصحاب 
  ، وذلك ألّف االستصحاب ُبالتعليقي

______________________________ 
 .ٔ: ٘( اٞنائدة ٔ)

 ٕٓٓ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

اٞنقاـ تعليقي لعدـ وجود بيع ُب اٝنارج وإّّنا نقوؿ لو كاف العبد اٞنسلم بيع للكافر قبل ارتداده لكاف صحيحاً أو لو بيع العبد 
ئزًا وقد عرفت أّف االستصحاب التعليقي ال أساس لو، ىذا مضافًا إذل أّف الكافر قبل إسبلمو من الكافر لكاف جا

 االستصحاب ُب األحكاـ الكّلية غًن جاٍر من رأسو، ىذا كّلو أّواًل.

فؤلّف عدـ القوؿ بالفصل ُب األحكاـ الظاىرية ال معىن لو، وإّّنا يدعى ذلك فيما إذا ورد دليل وأثبت اٜنكم  وأّما ثانياً:
الواقعي ُب مورد وحينئذ ديكن التعّدي منو إذل سائر اٞنوارد بعدـ القوؿ بالفصل، وأّما األحكاـ الظاىرية فبل معىن لعدـ القوؿ 

وعاهتا، واٞنبلزمة بٌن اٞنوردين من حيث اٜنكم الواقعي ال يستتبع آّنادمها من حيث بالفصل فيها ألهّنا تابعة لتحّقق موض
اٜنكم الظاىري أيضاً، مثبًل إذا علمنا بآّناد ماءين من حيث الطهارة والنجاسة ُنسب الواقع وكاف أحدمها مستصحب 

اري فيو ال ١نالة فنقوؿ بطهارة أحدمها الطهارة واآلخر مستصحب النجاسة حكمنا ُب كل منهما ّنا يقتضيو االستصحاب اٛن
 و٤ناسة اآلخر ظاىراً وإف علمنا إٗنااًل ّنخالفة أحد اٜنكمٌن للواقع.



فؤلّف أصالة الصحة إذا جرت ُب مورد جرى فيو استصحاب الفساد أيضاً، ُحكم بتقّدـ أصالة الصحة على  وأّما ثالثاً:
اف وجود استصحاب الفساد ُب ٗنيع موارد أصالة الصحة، وأّما إذا جرى استصحاب الفساد وإاّل دل يبق ٟنا مورد أصبًل ٞنك

استصحاب الصحة ُب مورد وجرى استصحاب الفساد ُب مورد آخر وأمكن التعّدي من كل من اٞنوردين إذل اٞنورد اآلخر 
من صغريات تقّدـ  بعدـ القوؿ بالفصل، فبل وجو ٜنكومة أحدمها على اآلخر بل يتعارضاف ويتساقطاف، فما ٥نن فيو ليس

 أصالة الصحة على استصحاب الفساد بل من موارد تعارض االستصحابٌن.

فؤلّف استصحاب الصحة من أساسو غًن جاٍر لعدـ بقاء موضوعو، إذ اإلسبلـ والكفر من اٜناالت اٞنقّومة بنظر  وأّما رابعاً:
  العرؼ فاٞنوضوع غًن باؽٍ 

 ٕٔٓ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

حاب الصحة ُب اٞنقاـ، فاٞنتحّصل من ٗنيع ذلك أّف بيع العبد اٞنسلم من الكافر ال دليل على فساده حّّت جيري استص
ففيو: أنو إّّنا يدّؿ على أّف  «ٔ» «اإلسبلـ يعلو وال يعلى عليو»إاّلالتسادل واالٗناع على تقدير ٕناميتو. وأّما االستدالؿ بقولو 

 امة طريقو، ال أّف اٞنسلمٌن يعلوف على غًنىم، على أنو ضعيف السند.اإلسبلـ يعلو على غًنه لوضوح برىانو واستق

ٍّب إّف ىذا كّلو ُب البيع، وىل االجارة أو اٟنبة أو العارية أو الوديعة وغًنىا من اٞنعامبلت ُب حكم البيع، وعلى تقدير عدـ 
 صحتو فهل حيكم بعدـ صحة تلك اٞنعامبلت أيضاً أو ال؟

ُنكم البيع فإذا منعنا عن البيع من أجل أنو سبيل للكافر على اٞنسلم فاٟنبة أيضاً توجب سلطنة الكافر  أّما اٟنبة فالظاىر أهنا
 عليو فيكوف حكمها حكمو ُب البطبلف.

وأّما االجارة ولواحقها فبلبّد من مبلحظة أّف أيّها يوجب سلطنة الكافر على اٞنسلم وأيّها ال توجبها، أّما االجارة فاف 
ة الكافر عليو كما ُب خّداـ اٜنكومة وغًنىا حيث إهّنم يتحرّكوف بأمر من خيدمونو، فبلبّد من اٜنكم بعدـ استلزمت سلط

صحتها ألهّنا توجب السبيل للكافر على اٞنسلم، وأّما إذا كانت بنحو اٝنياطة للغًن الذي ىو من قبيل تقّبل العمل ُب ذّمتو  
افر أو غًنه من اٞنستأجرين فبل ينبغي اإلشكاؿ ُب صحتها، وىذا من دوف كالدين من دوف أف يكوف اٝنّياط ٓنت سلطة الك

فرؽ بٌن العبد اٞنسلم وغًن العبد ألّف سبيل الكافر على اٞنسلم غًن صحيح، ومن أجل ذلك ال مانع من االستدانة من 
 الكّفار ألهّنا توجب اشتغاؿ ذّمة اٞنسلم للكافر من دوف استلزامها سلطنة الكافر عليو.

______________________________ 
(ٔ) 



 .ٔٔح  ٔ/ أبواب موانع االرث ب ٗٔ: ٕٙالوسائل 

 ٕٕٓ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

وأّما العارية أو الوديعة فالظاىر أهّنما ال توجباف سلطنة الكافر عليو ويعرّب عن العارية بتمليك االنتفاع كما يعرّب عن االجارة 
ال يوجب سلطة الكافر عليو، والوديعة ليست إاّلجعل الكافر ١نافظًا لو وىو ال يوجب  بتمليك اٞننفعة، وٕنليك االنتفاع

السبيل، وأّما جعل العبد اٞنسلم متعّلقًا ٜنّق الرىانة َنعلو رىناً ووثيقة للَدين ُنيث جيوز للكافر بيعو عند عدـ وصوؿ مالو إليو 
بناء على ٕنامية داللة اآلية على حرمة البيع وفساده ولكّنك عرفت فهو أيضًا ال يوجب السبيل وال مانع منو بوجو، ىذا كّلو 

أّف اآلية ال داللة فيها على بطبلف بيع العبد اٞنسلم وال على عدـ جواز سلطنة الكافر عليو، وإّّنا ىي تنفي السبيل ُب 
ء من  وعليو فبل إشكاؿ ُب صحة شي لنفي اٞنستقبل وأّف الكافر ال يتسّلط على اٞنسلم يـو القيامة، «َلنْ »  اٞنستقبل، ألفّ 

 اٞنعامبلت اٞنذكورة أبداً.

ٍب إنو يقع الكبلـ بعد ذلك ُب تعيٌن الكافر وأنو عبارة عّمن حكم بنجاستو وإف انتحل اإلسبلـ كالنواصب والغبلة، أو أنو 
عدـ مشولو للعاّمة بوجو فلذا جيوز  خيتص ّنن أنكر االلوىية والنبّوة فقط وال يشمل من انتحل اإلسبلـ، بعد التسادل ظاىراً على

 بيع العبد اٞنسلم من السيّن ببل خبلؼ.

وكذا الكبلـ ُب اٞنسلم فهل اٞنراد منو ىو من اعرتؼ باألئّمة االثىن عشر، أو اٞنراد بو مطلق من اعرتؼ بالوحدانية والنبّوة وإف 
 دل يكن معتقداً باألئّمة )عليهم السبلـ(؟

أّف الظاىر من الكافر كل من حكم بنجاستو ولو انتحل اإلسبلـ كالنواصب والغبلة  «ٔ» سرّه( ذكر شيخنا األنصاري )قّدس
  واٞنرتّد، واستشهد ّنا حكي عن

______________________________ 
 ، راجع اٟنامش أيضاً.ٜٓ٘: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 ٖٕٓ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

على بينونة الزوجة عن زوجها باالرتداد، فيكوف االرتداد أيضاً  «ٔ»  اخل «ْن جَيَْعَل اللَّوُ لَ » اٜننفّية من أهّنم استدّلوا باآلية اٞنباركة
 من أحد أسباب الكفر اٞنانع عن جواز بيع العبد اٞنسلم منو، ىذا.



استدالٟنم وال خيفى أّف اٜننفية ال موقع لكبلمهم وال ألنفسهم حّّت يستشهد بكبلمهم ُب استنباط األحكاـ الشرعية. ٍب إّف 
وغًنىا من أدلّتو وليس الوجو فيو منحصراً  «ٕ» ٣نّا ال وجو لو، ألّف اٞنرتّد وإف حكمنا ببينونة زوجتو عنو إاّلأنو ألجل األخبار

 باآلية.

قلنا  ٍّب إّف اٞنمنوع عن بيع العبد اٞنسلم منو إّّنا ىو الكافر ال من حكم بنجاستو والكفر جيتمع مع الطهارة أيضاً وىذا كما إذا
بطهارة أىل الكتاب فإهّنم ١نكوموف بالكفر مع اٜنكم بطهارهتم فبيع العبد اٞنسلم منهم غًن صحيح، كما أنو ال ينبغي 
اإلشكاؿ ُب جواز بيعو من النواصب والغبلة مع اٜنكم بنجاسة النواصب قطعًا والغبلة على كبلـ فيو وذلك لعدـ صدؽ 

يات القرآنية ىو من أنكر التوحيد أو االلوىية أو الرسالة أو غًنمها من ضروريات الكافر عليهم، إذ الكافر اٞنذكور ُب اآل
 «ٖ» الدين، والناصب غًن منكر للتوحيد والرسالة وإف كاف أ٤نس من الكلب وأخبث من اليهودي والنصراشل كما ُب األخبار

 جواز بيع العبد ىوإاّلأّف النجاسة حكم والكفر مطلب آخر، وعليو فبل وجو ٛنعل اٞنناط ُب عدـ 

______________________________ 
 .ٔٗٔ: ٗ( النساء ٔ)

 .ٖٓ/ أبواب أقساـ الطبلؽ ب ٛٙٔ: ٕٕ( الوسائل ٕ)

 .٘، ٗح  ٔٔ/ أبواب اٞناء اٞنضاؼ ب ٜٕٔ: ٔ( الوسائل ٖ)

 ٕٗٓ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

 لطهارة كما ُب أىل الكتاب على القوؿ بطهارهتم.النجاسة بل اٞنيزاف ىو الكفر سواء حكم عليو بالنجاسة كالنواصب أو با

ٍّب إّف إدخاؿ اٞنرتّد ُب اٜنكم بعدـ جواز بيع العبد اٞنسلم منو ال يتوّقف على تفسًن الكافر ّنن حكم عليو بالنجاسة، ألّف 
من كبلـ شيخنا األنصاري  اٞنرتّد كافر حقيقة سواء فّسرنا الكافر ّنن حكم عليو بالنجاسة أـ فّسرناه بغًنه، فبل وجو ٞنا يظهر

)قّدس سرّه( من أّف إدخاؿ اٞنرتّد ُب ذلك فرع تفسًن الكافر ّنن حكم بنجاستو. فتحّصل أّف اٞنناط ُب اٞنقاـ ىو الكفر وأّف 
 بيع العبد اٞنسلم من الكافر غًن صحيح.

الكافر ال مانع منو لعدـ كوهنم مكّلفٌن؟  وأّما ولد الكافر أو اجملنوف فهل يلحقاف بالكافر أو أّف بيع العبد اٞنسلم من أوالد
الظاىر أّف أوالد الكافر كافروف ُب اٜنقيقة كما أّف أوالد اليهودي أو النصراشل يهود أو نصارى حقيقة النكارىم التوحيد أو 

أيضاً، لكن ذلك  االلوىية أو اعرتافهم بعدـ نيّب بعد موسى أو عيسى )عليهما السبلـ( فبل جيوز بيع العبد اٞنسلم من أوالدىم



فيما إذا كانوا ٣نّيزين وأّما إذا دل يكن ولد الكافر ٣نّيزًا ُب ذلك ودل يعرؼ شيئًا من االنكار أو االقرار فهو أيضًا ملحق بالقسم 
 األوؿ لعدـ القوؿ بالفصل ُب أوالد الكافر.

هم، إذ ال منافاة بٌن الكفر وعدـ العقاب عليو ٍب إّف ما ذكرناه من كفر أوالد الكّفار اٞنمّيزين ال يناُب عدـ التكليف ُب حقّ 
 لعدـ التكليف.

وأّما اجملنوف فهو تارة مسبوؽ بالكفر والتهّود والتنّصر واخرى ٠ننوف من االبتداء، والظاىر صدؽ عنواف الكفر والتهّود والتنّصر 
اشل إاّلأّف اٜنكم يثبت ُب حّقهم بعدـ على القسم األوؿ العتقاده ّنا اعتقد بو أىل مّلتو ومذىبو، وىذا ِنبلؼ القسم الث

 القوؿ بالفصل، ىذا كّلو ُب طرؼ اٞنشرتي للعبد اٞنسلم.

وأّما اٞنسلم واٞنؤمن فبل ينبغي اإلشكاؿ ُب عدـ اختصاصو بالشيعة، إذ اٞنراد باٞنؤمن ُب اآليات ىو من آمن باللَّو ورسولو، نعم 
 بالوالية، فبل خيتص اٜنكم بالشيعي بل يعم السيّن أيضاً اٞنراد باٞنؤمن ُب األخبار والروايات ىو من آمن 
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 ألهّنم أيضاً ١نكوموف باإلسبلـ ومؤمنوف بالتوحيد والرسالة.

وىل خيتص ذلك ّنن آمن هبما حقيقة أو يشمل اٞننافق أيضاً ألنو يظهر االقرار هبما وإف علمنا بعدـ اعتقاده هبما حقيقة كما 
 ٣نّن أسلم ُب صدر اإلسبلـ ألنو إّّنا أقّر هبما خوفًا من السيف والسيف ال يوجد االعتقاد، وكيف كاف فهل يشمل ُب كثًن

ء من التوحيد والرسالة ولكّنو أظهر اإلسبلـ خوفًا أو طمعًا أو ال يشملو؟ الظاىر  اٞنؤمن ما إذا علمنا بعدـ اعتقاد أحد بشي
ر ُب القرآف ُب مقابل اٞننافق واإلسبلـ ُب مقابل الكفر فاٞننافق ال يشملو اٞنؤمن، نعم لو  عدـ الشموؿ، ألّف اٞنؤمن إّّنا يذك

كاف اٞنذكور ُب اآلية لفظة اٞنسلم لكاف يشمل اٞننافق أيضاً، إاّلأّف اٞنذكور ىو اٞنؤمن واٞننافق ال إدياف لو حقيقة، فبل مانع من 
 بيع اٞننافق للكافر.

١نكوموف باإلسبلـ حقيقة فيما إذا كانوا ٣نّيزين ومعرتفٌن بالشهادتٌن، وأّما غًن اٞنمّيز فهو أيضاً يلحق ٍب إّف أوالد اٞنسلم أيضاً 
 بالقسم األوؿ لعدـ القوؿ بالفصل.

من أّف اٞنراد باٞنؤمن ىو اٞنؤمن الظاىري ال الواقعي فاٞننافق أيضًا داخل  «ٔ» وأّما ما ذكره شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
ديَاُف ُب قُػُلوِبُكمْ »  من لقولو تعاذلٓنت اٞنؤ  فإّف ظاىرىا أّف اإلدياف على قسمٌن قسم يدخل ُب القلب  «ٕ» «َوَلمَّا يَْدُخِل اإْلِ

ديَاُف ُب قُػُلوِبُكمْ »  وقسم آخر كاف ُب خارج القلب، فاإلسبلـ واإلدياف ّنعىن واحد، ففيو: أّف معىن قولو ىو  «َوَلمَّا يَْدُخِل اإْلِ



غًن مؤمنٌن ألّف وعاء اإلدياف ىو القلب وىو ٞنّا يدخل ُب قلوهبم فهم ليسوا ّنؤمنٌن، ال أّف اإلدياف ُب ظاىرىم وىذا نظًن أهّنم 
  ما إذا قلنا إّف الرتّحم ال يدخل ُب قلبك فإّف معناه أّنك ال ترّحم فيك ألفّ 

______________________________ 
 .ٜٓ٘: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 .ٗٔ: ٜٗ( اٜنجرات ٕ)
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ظرفو القلب وىو خاٍؿ عنو، ال أّف الرتّحم ُب ظاىره، ونظًنه ما إذا قلنا إّف العلم ال يدخل ُب قلبك فإّف معناه أّنك لست 
 بعادل ال أّف العلم ُب ظاىرؾ وذلك ظاىر.

 ٍب إنو قد استثين من عدـ جواز بيع العبد اٞنسلم من الكافر موارد.

فيما إذا كاف العبد ٣نّن ينعتق على الكافر واقعاً وىذا كما إذا كاف العبد من أقربائو نظًن األب أو االبن وىكذا، والوجو  األوؿ:
ُب استثناء ذلك ظاىر وىو عدـ مشوؿ أدلّة اٞننع لو، ألّف الدليل على اٞننع إف كاف ىو االٗناع فبل إٗناع على البطبلف ُب 

ُب أّف العبد اٞنسلم ال  «ٔ» صحة البيع ُب ىذه الصورة، وإف كاف الدليل ىو الروايات الواردةىذه الصورة بل قد أٗنع على 
يقّر على ملك الكافر، فهي أيضًا إّما غًن شاملة ٟنذه الصورة حقيقة أو أهّنا منصرفة عنها يقيناً، إذ اٞنفروض أنو ّنجرد الشراء 

يل ىو اآلية اٞنباركة اٞنتضّمنة نفي السبيل على اٞنؤمنٌن من الكافرين فهي ينعتق عليو وال يقّر على ملكو أبداً، وإف كاف الدل
 أيضاً ال تشمل اٞنقاـ ألّف ٠نرد الشراء ال يوجب السبيل بعد فرض أنو ينعتق عليو قهراً، ىذا.

راء الكافر يوجب أّف الشراء وإف كاف ال يوجب السبيل إاّلأّف ش «ٕ» ورّنا يقاؿ كما ُب كبلـ شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
اٞنّنة على اٞنسلم إذ لو دل يشرته ٞنا كاف العبد منعتقاً. ويدفعو: أّف ذلك على كّليتو غًن صحيح ألّف الكافر رّنا ال يلتفت إذل 

اٜنكم أّف شراء األقرباء يوجب انعتاقهم عليو شرعاً أو ال يلتفت إذل أّف العبد من أقربائو لينعتق عليو قهراً، نعم رّنا يلتفت إذل 
واٞنوضوع ويوجب شراؤه اٞنّنة عليو إاّل أنو ال دليل على نفي اٞنّنة من الكافر على اٞنسلم وإّّنا اٞننفي ىو السبيل وىو أمر آخر 

  غًن اٞنّنة، وألجل ذلك جاز االستدانة من الكافر واالستيهاب منو أو قبوؿ

______________________________ 
 .ٔح  ٕٛعقد البيع وشروطو ب / أبواب ٖٓٛ: ٚٔ( الوسائل ٔ)

 .ٖٜ٘: ٖ( اٞنكاسب ٕ)
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 ىداياه مع أّف الكل يستلـز اٞنّنة كما ىو واضح، ىذا كّلو فيما إذا انعتق العبد عليو واقعاً.

ال نعلم صدقو فهو على  إذا كاف االنعتاؽ ظاىريًا وىذا كما إذا أقّر الكافر بأّف العبد من أقربائو أو أنو حّر و٥نن الثاشل:
قسمٌن: وذلك ألّف الشراء على فرض صدؽ اٞنعرتؼ ُب اعرتافو رّنا يكوف ُب حّد نفسو صحيحًا وموجبًا لبلنتقاؿ، واخرى 

 يكوف باطبًل وغًن موجب لبلنتقاؿ، واألوؿ كما ُب اٞنثاؿ األوؿ والثاشل كما ُب الثاشل.

ألّف اٞنانع من صحتو ليس إاّل استلزامو السبيل على اٞنسلم وىو منتٍف، ألّف أّما األوؿ: فبل إشكاؿ ُب صّحة البيع حينئذ، 
 اٞنقر مأخوذ باقراره وقد اعرتؼ بأنو ينعتق عليو قهراً فبل سبيل والبيع صحيح.

أنو رّنا يشكل بالعلم بفساد البيع على تقديري صدؽ اٞنعرتؼ  «ٔ» وأّما الثاشل: فقد ذكر شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
كذبو، وذلك ألنو على تقدير صدؽ االعرتاؼ حّر وىو ال ينتقل إذل الغًن وال يدخل ُب ملك أحد، وعلى تقدير كذبو عبد و 

مسلم ال ينتقل إذل الكافر، فبل يتصّور صورة صحيحة لشراء من أقر ُنريّتو إاّل أف ّننع اعتبار مثل ىذا العلم االٗنارل ٍب أمر 
 بالتأّمل، ىذا.

ُب تنجيز العلم االٗنارل حيث ذكر أنو إّّنا يوجب التنجيز فيما  «ٕ»  ر بذلك إذل تفصيل صاحب اٜندائقوالظاىر أنو أشا
إذا كاف اٜنكم ُب كل واحد من الطرفٌن من سنخ واحد وكاف ٟنما جامع حقيقي وذلك كالعلم بنجاسة ىذا الكأس أو ذاؾ 

 لى أي تقديرالكأس فإّف اٛنامع بينهما وىو النجس مأمور باالجتناب عنو ع

______________________________ 
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وأّما إذا كاف اٜنكم فيهما من سنخٌن ودل يكن بينهما جامع حقيقي كما إذا كاف العلم االٗنارل متعّلقًا بنجاسة الكأس 
يكوف العلم االٗنارل منّجزًا ألّف اٛنامع أمر انتزاعي وال جامع حقيقي بينهما، وليس  الشرقي أو بغصبية الكأس الغريب فبل

ورّده بأّف العقل ال  «ٔ»  ء منهما معلوماً تفصيبًل بل كل واحد منهما ١نتمل، وقد ذكر ذلك شيخنا األنصاري ُب الرسائل شي
د إّما حّر أو حيـر بيعو من الكافر وأحدمها أجنيب عن اآلخر وال جامع يفّرؽ بينهما، وُب اٞنقاـ العلم االٗنارل إّّنا تعّلق بأّف العب

 بينهما ىذا.



وديكن أف يكوف إشارة إذل أّف العلم االٗنارل ُب اٞنقاـ قد توّلد منو العلم التفصيلي ببطبلف اٞنعاملة، ألنّا نعلم أّف بيع ىذا 
كره صاحب اٜندائق من التفصيل لو صّح إّّنا يصّح فيما إذا كاف العبد باطل إّما ألنو حر وإّما ٜنرمة بيعو من الكافر، وما ذ 

 ىناؾ طرفاف وفرض أنّا دل نقل بتنّجز العلم حينئذ، وأّما إذا كاف الطرؼ واحداً فبل ١نالة يتوّلد علم تفصيلي ببطبلف اٞنعاملة.

ا كاف يؤثر ُب بطبلف اٞنعاملة فيما بأّف العلم االٗنارل إّنّ  «ٕ» وكيف كاف فقد أجاب عن ذلك شيخنا االستاذ )قّدس سرّه(
إذا ثبتت حرمة بيع العبد اٞنسلم من الكافر بالروايات أو بغًنىا من األدلّة، وحينئذ ديكن أف يقاؿ إنّا نعلم ببطبلف اٞنعاملة 

على اٞنسلم فبل  تفصيبًل إاّلأّف حرمتو دل تثبت إاّلمن جهة أنو يوجب السبيل، فإذا فرضنا أّف البيع ُنيث ال يوجب سبيبًل لو
وجو لبطبلف اٞنعاملة حينئذ واٞنفروض ُب اٞنقاـ أّف البيع ال يوجب السبيل إلقرار الكافر ُنرّيتو، وبعد ذلك ال وجو للعلم 

  التفصيلي بالبطبلف بل ٥نتمل كذبو ُب اعرتافو وكونو عبداً ُب الواقع، فبيعو

______________________________ 
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 صحيح وال سبيل للكافر عليو أيضاً. وما أفاده )قّدس سرّه( ىو الصحيح.

من موارد االستثناء: ما إذا أمر الكافر أحداً بأف يعتق عبده من قبلو، وقد ذكروا أّف عتقو من قبل الكافر يستلـز   اٞنورد الثالث
دخوؿ العبد ُب ملك الكافر بآف ال يقبل غًن العتق ولكّنو ال مانع منو ألنو ال يستلـز السبيل، ىذا كّلو بناًء على أّف العتق من 

مر، وأّما إذا قلنا إنو ال يستلـز الدخوؿ ُب ملكو حقيقة وإّّنا ىو ملك فرضي تقديري، أو أنو ال قبلو يستلـز دخولو ُب ملك اآل
يستلـز الدخوؿ ُب ملكو أصبًل ال حقيقة وال تقديراً بل يصح أف يعتقو من قبل الكافر ٍب يأخذ قيمتو من الكافر ألنو من لواـز 

ر بعمل ١نرـت يستلـز ضمانو بقيمتو، ونظًن ما إذا أمرنا اٝنّباز بأف يعطي كذا أمره بو نظًن أمرنا اٜنبّلؽ ُنلق رأسنا فإّف األم
مقداراً من اٝنبز لفبلف فإنو يوجب الضماف بقيمة اٝنبز وإف دل يدخل اٝنبز ُب ملكنا، وأظهر من ذلك ما إذا أعتق عبده من 

عليو فبل تكوف ىذه الصورة من صور االستثناء كما قبل مّيت فإّف االلتزاـ بأنو دخل ُب ملك اٞنّيت ٍّب انعتق مشكل جّداً، و 
 ال خيفى.

من اٞنوارد اٞنستثناة عن عدـ جواز بيع اٞنسلم من الكافر: ما لو اشرتط البائع على اٞنشرتي الكافر عتق العبد بعد   اٞنورد الرابع
وقد تنظّر فيو الشيخ األنصاري )ر٘نو االنتقاؿ إليو، وقد حكي عن ٗناعة ُب ىذا اٞنورد جواز البيع من الكافر بشرط العتق، 

من جهة كوف اٞنلكية قبل االعتاؽ القابلة لبلستقرار ُب نفسها سبيبًل، وبديهي أّف جواز البيع ُب اٞنقاـ لو كاف من  «ٔ» اللَّو(



طاً باالسقاط، ضرورة أّف باب عدـ لزـو البيع وتزلزلو فبلبّد من االلتزاـ َنواز البيع ُب ٗنيع اٞنوارد الِت ال يكوف اٝنيار فيو مسق
البيع ُب كثًن من اٞنوارد متزلزؿ لثبوت خيار كخيار اجمللس واٜنيواف وغًن ذلك من اٝنيارات اٞنوجبة ٛنواز البيع، ويرتّتب عليو 

 صّحة
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 وىا من كافر، وىو كما ترى.ٗنيع العقود اٛنائزة من اٟنبة و٥ن

وإف كاف جواز البيع ُب اٞنقاـ من جهة أّف البائع يلـز الكافر بعتق العبد فيلـز جواز البيع ُب غًن موارد الشرط أيضًا لكوف 
 الكافر ملزماً ببيع العبد اٞنسلم بالزاـ اٜناكم.

قّدس سرّه( وملّخصو: أنو ال فرؽ بٌن اٞنقاـ وبٌن إجباره وكيف كاف، أّف اٜنّق عدـ جواز البيع ُب ىذا اٞنقاـ كما ذكره الشيخ )
 على بيعو ُب عدـ انتفاء السبيل ّنجرد الشرط، ىذا كّلو ُب اٞنلك االختياري.

ويقع الكبلـ ُب اٞنلك غًن االختياري مثل االرث، وىل يلحق ىذا باٞنلك االختياري أـ ال؟ فإف كاف الدليل على عدـ جواز 
االٗناع فبل مانع من جواز إرث الكافر العبد اٞنسلم غاية األمر يكوف ملزماً على بيعو من قبل الشارع، بل البيع ُب االختياري 

 اّدعي االٗناع على اٛنواز ُب االرث.

 «وال تقّروه عنده»وإف كاف الدليل الروايات الواردة ُب عدـ استقرار ملك الكافر للعبد اٞنسلم كما ُب قولو )عليو السبلـ( 
 أيضاً ال دينع من ٕنّلك الكافر العبد اٞنسلم ابتداًء بارث و٥نوه وغاية األمر يلـز على بيعو. فهو «ٔ»

وقلنا بكوف التمّلك سبيبًل من الكافر على اٞنؤمن، فعليو إف قلنا ُنكومة اآلية  «ٕ» وأّما لو كاف الدليل عليو اآلية الشريفة
على أدلّة االرث فعدـ اٞنلك ظاىر وأّما لو قلنا بعدـ اٜنكومة كما كاف كذلك ُب البيع فيقع التعارض بٌن اآلية الشريفة وأدلّة 

 االرث، فبلبّد من الرجوع إذل األصل اٞنوجود ُب اٞنقاـ.

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٔح  ٕٛ/ أبواب عقد البيع وشروطو ب ٖٓٛ: ٚٔالوسائل 



 .ٔٗٔ: ٗ( النساء ٕ)

 ٕٔٔ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

ُب اٞنقاـ كبلـ يريد بو أف يفّرؽ بٌن االرث والبيع وأّف أحدمها ال يقاس باآلخر بتقريب أّف البيع  «ٔ» وللمًنزا )قّدس سرّه(
بٌن اٞنالٌن مع حفظ اٞنالكٌن وتوضيح ذلك: أّف اٞنلكية بٌن اٞنالك واٞنملوؾ ٞنّا كانت كاٝنيط اٞنشدود أحد عبارة عن التبديل 

طرفيو باٞنالك واآلخر باٞنملوؾ وعند البيع يفتح اٝنيط من طرؼ اٞنملوؾ ويشد إذل الثمن، وأّما طرؼ اٞنالك فهو باٍؽ على 
ملكية حادثة دل تكن لو ِنبلؼ االرث ألنو ليس إاّلتبّداًل من طرؼ اٞنالك، وأّما  حالو، واٞنلكية اٜناصلة بٌن اٞنشرتي واٞنثمن

اٞنلكية فهي باقية على حاٟنا، فعليو ال مانع من االرث لعدـ كونو إحداث ملك حّّت يكوف مشمواًل آلية نفي السبيل ليقع 
 لـز على بيعو.التعارض، بل ىي ملكية كانت موجودة قببًل غاية األمر قد تبّدؿ اٞنالك في

ولكّنو ال خيفى ما فيو، بداىة أّف اٞنلكية من االمور الِت تكوف قائمة بالطرفٌن وال يعقل بقاؤىا مع انتفاء أحد طرفيها فعليو 
 توجد وٓندث ملكية جديدة للوارث.

الشيخ )قّدس سرّه( ىو  وبعبارة واضحة أّف اٞنلكية اٜناصلة للوارث ملكية جديدة غًن اٞنلكية الِت كانت للموّرث، فما ذكره
 اٞنتٌن.

وكيف كاف، فبعد التعارض البّد من الرجوع إذل األصل اٞنوجود ُب اٞنقاـ وقد ذكر الشيخ األنصاري )قّدس سرّه( أّف األصل 
ى اٛنمع ُب اٞنقاـ عبارة عن أصالة بقاء رقّية العبد، ولكّنو ال يثبت بذلك ٕنّلك الكافر بل يرثو اإلماـ )عليو السبلـ( ألنو مقتض

 بٌن أصالة عدـ ٕنّلك الوارث الكافر وبٌن أصالة بقاء رقّية العبد.

  على الشيخ )قّدس سرّه( بأمرين: أحدمها أّف جرياف األصل ُب «ٕ» وقد اورد

______________________________ 
 .ٕٙ٘ -ٕٗ٘: ٕ( منية الطالب ٔ)

 .ٜٙٗ: ٕ( حاشية اٞنكاسب )االصفهاشل( ٕ)

 ٕٕٔص:  ،ٕ مكاسب البيع، ج

طرؼ بقاء رقّية العبد مبين على جرياف االستصحاب ُب القسم الثالث من أقساـ استصحاب الكّلي، بداىة أّف الرقّية الِت  
كانت ثابتة للموّرث قد فاتت ّنوت اٞنوّرث قطعاً، ولو كاف ُب اٞنقاـ رقّية للوارث فهي رقّية اخرى، فاثبات رقّية العبد الكذائي 



استصحاب بقاء كّلي الرقّية من باب جرياف استصحاب الكّلي ُب القسم الثالث منو، وقد حّقق ُب موطنو بعد موت اٞنوّرث ب
 عدـ جرياف االستصحاب فيو.

وفيو: أّف مراد الشيخ )قّدس سرّه( من أصالة بقاء الرقّية أصالة عدـ كونو حرًّا وليس ىذا متوقّفًا على وجود الطرؼ، ومن ىنا 
اٞناؿ عن كونو ٣نلوكًا بعد موت اٞنالك استصحبنا عدمو وإف فرضنا عدـ وجود أّي مالك ُب العادل، بل لو شككنا ُب خروج 

ال ٥نتاج إذل استصحاب الرقّية أصبًل، وذلك للعلم الوجداشل ببقاء العبد ُب ملك مالكو إذل زماف موتو، فهو داخل ُب عنواف 
رث يتّم بو موضوع االنتقاؿ إذل اإلماـ )عليو السبلـ( من دوف حاجة إذل ما تركو اٞنّيت فإذا استصحبنا عدـ انتقالو إذل الوا

 استصحاب الرقّية.

وثانيهما: أّف األصل كما يقتضي أصالة عدـ ٕنّلك الوارث كذلك يقتضي عدـ ٕنّلك اإلماـ أيضًا فيتعارضاف. وبعبارة اخرى 
 ماـ )عليو السبلـ( وال مرّجح ُب البٌن.أنّا نعلم إٗنااًل إّما بعدـ ٕنّلك الكافر وإّما بعدـ ٕنّلك اإل

وفيو: أّف األمر وإف كاف كذلك إاّلأنو ال معارضة بٌن األصلٌن لكوهنما طوليٌن، بداىة أّف الثاشل ُب طوؿ األوؿ ألنّا إذا أجرينا 
يكوف موضوع إرث أصالة عدـ ٕنّلك الوارث الكافر للعبد اٞنسلم وضممنا ىذا األصل إذل موت اٞنوّرث الذي نعلم بالوجداف ف

اإلماـ )عليو السبلـ( متحّققًا وىو عبارة عن اٞنّيت الذي ال وارث لو، وبديهي أّف ىذا يتّم بضّم الوجداف إذل األصل، وما 
ذكرناه ليس ٢نتصًا باٞنقاـ بل جيري ُب كثًن من اٞنوارد كما إذا شككنا ُب وجود ولد للمّيت فباستصحاب العدـ ٥نكم بكوف 

 طبقات الورّاث. االرث لغًنه من

  إنو إذا نفي إرث الكافر بآية نفي»وال خيفى أّف ُب تعبًن الشيخ ُب اٞنقاـ بقولو 

 ٖٕٔ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

مسا١نة ظاىرة، ألّف اٞنفروض تعارض اآلية بأدلّة االرث. ومع ذلك  « السبيل كاف اٞنّيت بالنسبة إذل ىذا اٞناؿ ٣نّن ال وارث لو
 لكافر العبد اٞنسلم لوجود االتّفاؽ والتسادل بٌن الفقهاء )قّدس سّرىم(.كّلو اٜنّق ىو إرث ا

وىل يلحق باالرث كل ملك غًن اختياري أو ال يلحق، أو يفّصل بٌن ما كاف سببو اختياريًا فبل يلحق وما يكوف سببو غًن 
وعلى فرض تسليمو االٜناؽ فيما إذا  عدـ االٜناؽ أّواًل  «ٔ» اختياري أيضًا فيلحق؟ واختار الشيخ األنصاري )قّدس سرّه(

كاف سببو أيضًا غًن اختياري، ولعمري أّف ما ذكره )قّدس سرّه( ُب غاية اٞنتانة بناًء على ما ذكره من مقتضى القاعدة من أّف 
 ىم(.األصل عدـ ٕنّلك الكافر العبد اٞنسلم غاية األمر خرجنا ُب االرث ألجل االتّفاؽ والتسادل بٌن الفقهاء )قّدس سرّ 



واٞنراد من اٞنلك غًن االختياري أف يكوف كذلك بالنسبة إذل الكافر، واٞنراد من سببو غًن االختياري كما إذا تلف اٞنبيع قبل 
قبضو كما إذا فرضنا أّف اٞناؿ الذي جعل ُب مقابل العبد اٞنسلم تلف قبل قبضو فعليو يرجع العبد إذل ملك الكافر قهرًا وكما 

ببو الذي يكوف عبارة عن التلف قبل القبض أيضًا غًن اختياري، واٞنراد من اٞنلك غًن االختياري الذي أّف اٞنلك قهرّي فس
يكوف سببو اختياريًا ما إذا كاف العقد خياريًا من جهة العيب ُب العبد أو من جهة الغنب وغًن ذلك من أسباب االختيار، 

اري إاّلأّف سببو الذي ىو عبارة عن الفسخ اختياري للفاسخ، وىذا فبديهي أّف ملك الكافر العبد اٞنسلم وإف كاف غًن اختي
أيضًا ينقسم إذل قسمٌن ألنو تارًة يكوف اختياريًا من الطرفٌن واخرى يكوف اختياريًا من أحد الطرفٌن. وكيف كاف أّف ما ذكره 

 الشيخ )قّدس سرّه( ىو اٞنتٌن.

  البيع ىل ىو الكافر أوأّف متورّل   األوؿ إذا عرفت ىذا بقي الكبلـ ُب أمرين:

______________________________ 
 .ٜٙ٘: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 ٕٗٔ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

أنو ال سلطنة لو على ذلك واٞنتورّل عليو ىو اٜناكم أو اٞنسلموف وأّما الكافر فهو مسلوب السلطنة؟ فإف قلنا ّنقالة الفخر 
من زواؿ ملك الكافر عن عبده اٞنسلم وليس لو إاّلاستحقاؽ أخذ الثمن، فعدـ سلطنة الكافر ُب غاية  «ٔ» )قّدس سرّه(

الوضوح، إاّلأّف ىذا ُب نفسو فاسد كما ىو الظاىر لعدـ الدليل عليو. مضافًا إذل أنو لو صّح ذلك أي مقالة زواؿ ملك 
العبد ملكًا لو، وأيضًا العبد بعد خروجو عن ملك الكافر يكوف  الكافر فبل يكوف مستحّقًا ألخذ الثمن أيضًا بعد ما دل يكن

 ببل مالك.

 وأّما لو قلنا ّنقالة اٞنشهور من كونو مالكًا غاية األمر البّد لو من إزالة ملكو عنو بقاًء، فاٜنّق ما ذىب إليو العبّلمة األنصاري
من كوف متورّل البيع ىو نفس الكافر وبديهي أّف الناس مسّلطوف على أمواٟنم، خرجنا عنو بآية نفي  «ٕ» )قّدس سرّه(

السبيل ُب خصوص أنو ليس لو إبقاء ملكو بل البّد لو من إزالتو، وتظهر الثمرة فيما إذا أراد الكافر بيعو من شخص خاص 
 ذلك وإاّل فبل.أو أراد أف يهبو فبناًء على كوف اٞنتورّل ىو الكافر فلو 

اذىبوا فبيعوه من »ُب اٞنقاـ أّف اٞنتورّل ىو اٞنسلموف مستداًل بقوؿ أمًن اٞنؤمنٌن )عليو السبلـ(  «ٖ» وقد ذكر شيخنا االستاذ
بتقريب أّف أمره )عليو السبلـ( اٞنسلمٌن ببيع العبد اٞنسلم يدّؿ على سلب سلطنة الكافر عن بيعو بل اٞنتورّل  «ٗ» «اٞنسلمٌن

 وأف يكوف من اٞنسلمٌن. البدّ 

 أّف أمره )عليو السبلـ( اٞنسلمٌن ببيعو إّّنا ىو ُنسب الغالب، بداىة وفيو أّواًل:



______________________________ 
 .ٗٔٗ: ٔ( إيضاح الفوائد ٔ)

 .ٜٙ٘: ٖ( اٞنكاسب ٕ)

 .ٕٚ٘: ٕ( منية الطالب ٖ)

 .ٔح  ٕٛ/ أبواب عقد البيع وشروطو ب ٖٓٛ: ٚٔ( الوسائل ٗ)

 ٕ٘ٔ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

وأمره « وال تقروه عنده»أّف الغالب أف ال يكوف الكافر راضيًا ببيع عبده كما يدّؿ عليو قولو )عليو السبلـ( ُب ذيل الرواية 
وكانت لو  لو سّلمنا ذلك نقوؿ: إّف أمًن اٞنؤمنٌن )عليو السبلـ( ٞنّا كاف ولّياً  وثانياً: )عليو السبلـ( إرشاد إذل ىذا اٞنعىن.

الوالية على أمواؿ الناس وأنفسهم فيحتمل أف يكوف سلب سلطنة الكافر ُب البيع من باب الوالية ُب ىذا اٞنورد اٝناص، 
فعليو ال تكوف الرواية دالّة على كوف اٞنتورّل ىو اٜناكم أو اٞنسلموف، وكيف كاف أّف ما ذكره الشيخ األنصاري )قّدس سرّه( 

 ىو اٞنتٌن.

 جواز رجوع العبد اٞنسلم إذل ملك الكافر وعدمو كما إذا كاف العقد جائزاً بالعرض أو بالذات كما ُب اٞنعاطاة بناًء ُب الثاشل:
على كوهنا جائزة. الظاىر عدـ اٛنواز ألنو ال فرؽ بٌن إرجاع العبد اٞنسلم إذل الكافر باٝنيار إذا كاف جواز العقد بالعرض 

اٞنعاطاة وبٌن بيعو من الكافر ابتداًء ُب كونو سبيبًل، بداىة أّف ملكّيتو ُب كل من اٞنقامٌن ملكية وبالرجوع إذا كاف ذاتياً كما ُب 
جديدة، وغًن خفي أنو بناًء على كوف اٞنلكية سبيبًل وبعد فرض داللة اآلية على نفي السبيل الكذائي يكوف عدـ جواز 

  وغًنه من اٜنكم بثبوت اٝنيار والرّد بالعيب تبعًا للدروس «ٔ»  الفسخ والرجوع ُب غاية الوضوح، وما ذكره احملّقق الكركي
من جهة أّف العقد ال يكوف خارجًا عن مقتضاه ألجل كوف اٞنبيع عبدًا مسلمًا لكافر، وأيضًا لو اقتضى نفي السبيل  «ٕ»

غاية البعد بعد ما َسّلم )قّدس  ذلك أي عدـ ثبوت اٝنيار والرّد بالعيب لكاف مقتضيًا ٝنروج العبد عن ملك الكافر ابتداًء ُب
سرّه( داللة اآلية الشريفة على ما ذكر ُب البيع، بداىة أنو ال فرؽ بٌن البيع وبٌن ىذه اٞنوارد ُب كوف اٞنلكية اٜناصلة بعد 

 الفسخ والرجوع ملكية جديدة ومنفّية باآلية الشريفة.

______________________________ 
(ٔ) 

 .٘ٙ: ٗجامع اٞنقاصد 



 .ٜٜٔ: ٖ( الدروس ٕ)

 ٕٙٔ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

 وحيتمل أف يكوف اٞنقاـ مبنّياً عليو: «ٔ»  ذكره الشافعي ء بقى ُب اٞنقاـ شي

وىو عبارة عّما ذكروه ُب اٞنقاـ وُب غًنه من موارد اٝنيار وُب اٞنعاطاة من أّف الزائل العائد كالذي دل يزؿ أو كالذي دل يعد، 
اٝنيارات أنو لو كاف للملكية السابقة حكم من األحكاـ يرتّتب عليها بعد الفسخ ذلك اٜنكم بناًء على  وقد ذكروا ُب باب 

كوف الزائل كالذي دل يزؿ، وال يرتّتب عليها بناًء على كونو كالذي دل يعد، وأيضًا ذكروا ُب باب اٞنعاطاة بناًء على كوهنا 
تعاطيٌن فيما انتقل إليو بعقد جائز ٍّب رجع عن ذلك العقد فعلى األوؿ جائزة وصًنورهتا الزمة بالتصرؼ، لو تصّرؼ أحد اٞن

جيوز الرجوع لكل واحد من اٞنتعاطيٌن ألّف الزائل العائد كالذي دل يزؿ، وبناًء على الثاشل ال جيوز الرجوع ألنو قد تصّرؼ ُب 
عائد كالذي دل يعد، وتطبيقو ُب اٞنقاـ أنو لو فرضنا اٞناؿ بالعقد، والذي أرجعو بالفسخ ىو غًن اٞنلكية السابقة فيكوف الزائل ال

أّف ملكية العبد اٞنسلم للكافر العائدة من جهة الفسخ أو من جهة الرجوع ُب اٞنعاطاة تكوف ملكيتو السابقة بناًء على كوف 
كاف كذلك قبل الزواؿ، وأّما بناًء الزائل العائد كالذي دل يزؿ فبل تشملو اآلية الشريفة، بل البّد من الزامو بالبيع بعد العود كما  

 على كوف الزائل العائد كالذي دل يعد فليس لو ذلك أي الفسخ والرجوع لكونو ملكاً جديداً سبيبًل للكافر على اٞنؤمن.

ولعمري أنو ال ديكن التمّسك الثبات اٜنكم الشرعي ّنثل ىذه االستحسانات الِت بىن العاّمة عليها ُب كثًن من اٞنوارد مثل 
 القياس و٥نوه وليس ٟنا قيمة.

فالتحقيق أنو بناًء على داللة اآلية الشريفة على انتفاء ملك الكافر عن العبد اٞنسلم فبلبّد من اٜنكم بعدـ صحة التمّلك 
 مطلقاً إاّلما خرج بالدليل وىو خصوص اٞنلكية

______________________________ 
 .ٖٚٓ، ٖٗٓ، ٖٔٓ: ٕٔع ، اجملمو ٗٚٔ: ٗ، ٖٙٔ: ٖ( روضة الطالبٌن ٔ)

 ٕٚٔ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

الباقية بعد إسبلـ العبد أو كفر اٞنالك، وحينئذ فيجرب اٞنالك على البيع. وأّما اٞنلكية اٜنادثة بعد ذلك فهي مشمولة لآلية 
 سواء كاف سببها الفسخ أو غًنه. فالصحيح على ىذا اٞنبىن عدـ ثبوت اٝنيار.

بعد ما ذكر ُب اٞنقاـ أّف أدلّة نفي السبيل كما تتقّدـ على أدلّة البيع كذلك تتقّدـ على أدّلة  «ٔ» سرّه(ٍب إّف الشيخ )قّدس 
اٝنيار، فبل يثبت اٝنيار ال للمشرتي اٞنسلم وال للبائع الكافر، نعم قد ثبت األرش ُب خيار العيب لكل واحد من البائع 



ه( ُب اٝنيار الذي ثبت بأدلّة ال ضرر بٌن اٞنشرتي اٞنسلم والبائع الكافر وقاؿ واٞنشرتي باألدلّة اٝناّصة، قد فّصل )قّدس سرّ 
)قّدس سرّه( بثبوت اٝنيار للمسلم اٞنتضّرر من لزـو البيع وعدـ اٝنيار للكافر ولو تضّرر لكوف الضرر حاصبًل من قبل نفسو 

 جل االتّفاؽ والتسادل بٌن الفقهاء )قّدس سّرىم(.ومن كفره الذي دينع عن ٕنّلك اٞنسلم، وإّّنا قلنا بتمّلكو ُب االرث أل

بأّف الكفر وإف كاف أمرًا اختياريًا للكافر ولكّنو مقّدمة إعدادية للضرر ال أنو اٞنوجب  «ٕ» وقد أورد عليو اٞنًنزا )قّدس سرّه(
للضرر، فبل يستند الضرر إليو بل إذل لزـو البيع كما إذا فرضنا أّف أحداً دل حيفظ نفسو من الربد فمرض وصار الوضوء ُب حّقو 

سببًا لتضّرره، كبّل بل يقاؿ إّف الوضوء أو حكم الشارع عليو ضرريًا فهل ديكن أف يقاؿ بأنو البّد لو من الوضوء لكونو 
بالوضوء ضرري ُب حّقو فًنتفع وكم لو من نظًن، وُب اٞنقاـ الضرر ناٍش من حكم الشارع بلزـو العقد بالنسبة إذل الكافر وىذا 

 اٜنكم ضرري فًنتفع بأدلّة ال ضرر.

   ذكرىا )قّدس سرّه( وذلكأنو فرؽ بٌن اٞنقاـ وبٌن غًنه من اٞنوارد الِت وفيو:

______________________________ 
 .ٜٚ٘: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 .ٕٓٙ: ٕ( منية الطالب ٕ)

 ٕٛٔ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

أّف ما ذكره )قّدس سرّه( من عدـ كوف اٞنقّدمة االعدادية موجبة لنسبة اٜنكم إذل اٞنقّدـ وإف كاف حّقاً إاّلأنو ال ربط لو باٞنقاـ، 
الشارع دل حيكم بلزـو العقد ُب اٞنقاـ بل العقد جائز فعبًل أيضًا غاية األمر جواز فسخو مقّيد بكوف الفاسخ ومن لو ألّف 

اٝنيار مسلماً، فعدـ جواز الفسخ ُب حاؿ الكفر إّّنا ىو ألجل فقداف الشرط وىو الذي صار سببًا للضرر ألجل اٞنسا١نة ُب 
يسلم ويفسخ، فالضرر دل ينشأ من حكم الشارع بل حصل من قبل نفسو كما  مقّدماتو من جهة عدـ اإلسبلـ، فلو أف

 عرفت.

أنو ال ديكن لنا أف نثبت شيئًا من اٝنيارات بأدلّة ال  أّواًل:  وما ذكره الشيخ )قّدس سرّه( من ىذه اٛنهة متٌن إاّلأنو يرد عليو
ء الكبلـ  عليو ٔنّلف الشرط الضمين االرتكازي كما سيجي ضرر حّّت خيار الغنب الذي استدّؿ عليو بتلك األدلّة، ألّف الدليل

 إف شاء اللَّو تعاذل. «ٔ» فيو ُب باب اٝنيارات مفّصبًل 

لو تنزّلنا عن ذلك، فإف قلنا بعدـ كوف آية نفي السبيل حاكمة على أدلّة البيع واٝنيارات كما ذكر الشيخ )قّدس سرّه(  وثانياً:
غًن معلومة بل تكوف اآلية متعارضة مع األدلّة فيتساقطاف، فاٞنرجع يكوف عمومات لزـو البيع  آنفاً بقولو: وحكومة اآلية عليها



أو استصحاب بقاء اٞنلكية، ويكوف دليل ال ضرر مقّدماً عليها ال ألجل قولو بل ألجل كونو حاكماً. وبعبارة اخرى تقّدـ أدلّة 
د وال معىن لتقّدـ ال ضرر على آية نفي السبيل ألّف اٞنفروض سقوط ال ضرر ُب اٞنقاـ ألجل كوهنا حاكمة على أدلّة لزـو العق

اآلية بالتعارض، بل يتقّدـ ال ضرر على أدلّة اللزـو من باب اٜنكومة، وأّما لو قلنا ُنكومة آية نفي السبيل على أدلّة البيع 
  اٜناكمٌن، والواٝنيارات كما أّف أدلّة نفي الضرر حاكمة على أدلّة لزـو البيع فيقع التعارض بٌن

______________________________ 
 .ٕٛٚ( راجع اجملّلد الثالث من ىذا الكتاب الصفحة ٔ)

 ٜٕٔ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

وجو لتقّدـ أدلّة ال ضرر على آية نفي السبيل، أّما من حيث السند فبديهي أّف اآلية مقطوعة الصدور دوف ال ضرر، وأّما 
فهما متساوياف ُب الداللة فيكوناف متعارضٌن، فبل جـر تصل النوبة إذل األصل اٞنوجود ُب اٞنقاـ من بالنسبة إذل الداللة 

 استصحاب بقاء اٞنلكية و٥نوه، فما ذكره )قّدس سرّه( ال ديكن اٞنساعدة عليو.

ال مانع من القوؿ بثبوت اٝنيار وىو أنو  «ٔ» وقد وقع ُب اٞنقاـ توّىم ولعّل أّوؿ من أبداه ىو العبّلمة )قّدس سرّه( ُب القواعد
للكافر أيضًا غاية األمر يرجع إذل بدؿ العبد اٞنسلم، بداىة أّف غاية ما ثبت من آية نفي السبيل عدـ جواز رجوع العبد 

و اٞنسلم إذل ملك الكافر لكونو سبيبًل، وأّما بدلو من القيمة فبل، وقد تنظّر الشيخ )قّدس سرّه( ُب ذلك وقاؿ إّف ىذا حسن ل
دل يكن ٠نرد استحقاؽ القيمة سبيبًل على اٞنسلم من الكافر وأيّد )قّدس سرّه( عدـ اٝنيار ّنا حكم الفقهاء )قّدس سّرىم( بو 

 من سقوط اٝنيار ُب من ينعتق على اٞنشرتي.

ّنجرد االستحقاؽ وال خيفى أّف وىن ما ذكره الشيخ )قّدس سرّه( غيّن عن البياف، أّما وىن ما ذكره من مقالة ٓنّقق السبيل 
فظاىر، ألّف ٠نرد استحقاؽ القيمة ال يكوف سبيبًل عرفاً، ألنو نظًن استحقاؽ الكافر الثمن أو االجرة فيما إذا باع شيئًا أو 

 آجر نفسو لعمل.

 وأّما حكم الفقهاء )قّدس سّرىم( بسقوط اٝنيار ُب من ينعتق على اٞنشرتي فغًن مستند إذل دعوى أنو سبيل، بل السّر ُب
ذلك أّف الفسخ ّنعىن حّل العقد ورجوع كل من العوضٌن إذل ملك مالكو األوؿ وليس ُب ذلك الرجوع إذل البدؿ نعم إذا كاف 
أحد العوضٌن تالفاً أو ُنكم التالف اعترب ُنسب البقاء أيضاً ملكاً ٞنالكو وقد تلف ُب يد اآلخر ومعو ينتقل األمر إذل البدؿ، 

 اوىذا اٞنعىن من الفسخ إّنّ 

______________________________ 
 .ٛٔ: ٕ( القواعد ٔ)



 ٕٕٓ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

يتحّقق ُب غًن اٞنقاـ، وأّما إذا كاف اٞنبيع ٣نّن ينعتق على اٞنشرتي فبل معىن العتباره ُنسب البقاء ملكًا ٞنالكو األوؿ، إذ ال 
 ينتقل األمر إذل البدؿ.معىن العتبار ملكية اٜنّر وال يقاس ذلك بالتالف، ومعو ال 

و٣نّا ذكرنا تبٌّن ما ُب كبلـ العبّلمة )قّدس سرّه( فإّف األمر ُب ١نل الكبلـ أيضاً كذلك، ألّف الشارع قد منع من اعتبار ملكية 
دة عليو كما اٞنبيع وىو العبد اٞنسلم للكافر فبل ينتقل األمر إذل البدؿ، فما ذكره العبّلمة والشيخ )قّدس سّرمها( ال ديكن اٞنساع

 عرفت فتأّمل.

وملّخص الكبلـ من أّوؿ البحث إذل ىنا: أنو إف قلنا بكوف اآلية الشريفة ناظرة إذل نفي السبيل تكوينًا وُب يـو اآلخرة بقرينة 
 صدرىا، أو إذل نفي اٜنّجة كما ُب بعض الروايات فبل مانع من صّحة بيع العبد اٞنسلم من الكافر، غاية األمر يكوف الكافر
ملزمًا على بيعو بقاًء ألجل الروايات الواردة ُب عدـ استقرار ملك الكافر للعبد اٞنسلم كما ينادي هبذا قولو )عليو السبلـ( 

 «.وال تقّروه عنده»

 وأّما إف قلنا إّف اآلية الشريفة ناظرة إذل مرحلة التشريع مثل قولو تعاذل:

يِن ِمْن َحرَجٍ » بأف تكوف اآلية الشريفة حاكمة وناظرة إذل نفي السبيل للكافر على العبد اٞنسلم  «ٔ» «َما َجَعَل َعَلْيُكْم ُِب الدِّ
ُب عادل التشريع، فحينئذ ال إشكاؿ ُب تقدصل اآلية الشريفة واٜنكم بعدـ صحة بيع العبد اٞنسلم من الكافر بناًء على كوف 

السبيل ُب عاٞني التشريع والتكوين فتقع اٞنعارضة بٌن اآلية التمليك سبيبًل، وأّما إذا قلنا إّف اآلية الشريفة باطبلقها تشمل نفي 
وغًن ذلك من  «ٕ» «الصلح جائز بٌن اٞنسلمٌن»الشريفة وبٌن الروايات الواردة ُب صحة العقود مثل قولو )عليو السبلـ( 

  الروايات

______________________________ 
 .ٛٚ: ٕٕ( اٜنج ٔ)

 .ٕح  ٖب / كتاب الصلح ٖٗٗ: ٛٔ( الوسائل ٕ)

 ٕٕٔ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

أنو إذا وقعت اٞنعارضة بٌن اآلية والرواية بالعمـو من وجو  «ٔ»  الواردة ُب صحة العقد بالعمـو من وجو، وقد ذكرنا ُب ١نّلو
أمرنا بضربو على  تتقّدـ اآلية على الرواية لكوف الرواية ٢نالفة للقرآف، وقد ذكرنا ُب ١نّلو أّف اٞنعارض هبذا الوجو أيضًا ٣نّا

 اٛندار، وال خيتص ذلك ّنا إذا كانت اٞنعارضة بالتباين ألنو ال نعين باٞنخالفة إاّل التناُب وىو موجود ُب اٞنقاـ.



ولكن ىذه الكربى ال ْنري ُب اٞنقاـ، بل البّد ُب اٞنقاـ من تقدصل أدلّة العقود، وذلك ألّف ىذه اٞنقالة إّّنا ىي فيما إذا دل 
  ويقّدـ «ٕ» «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  ة معتضدة بآية اخرى وُب اٞنقاـ الروايات الواردة ُب اٞنعامبلت معتضدة بقولو تعاذلتكن الرواي

على آية نفي السبيل ألجل كوف داللتو بالوضع والعمـو وداللة آية نفي السبيل باالطبلؽ، وقد ذكرنا ُب ١نّلو أّف ما  «أَْوُفوا»
ّدـ على ما يكوف باالطبلؽ وّنقّدمات اٜنكمة، فالنتيجة ىي صحة بيع العبد اٞنسلم من الكافر ىذا  يكوف عمومو بالوضع يتق

 كّلو ُب اٞنعامبلت.

لصاحب اٜنيواف خيار »أو  «ٖ» «البّيعاف باٝنيار»وأّما ُب اٝنيارات فإف كانت أدلّة اٝنيارات لفظية مثل قولو )عليو السبلـ( 
وغًن ذلك من الروايات الواردة ُب باب اٝنيار فالكبلـ ىو الكبلـ ُب اٞنعامبلت بعينو، وأّما وجو تقدصل أدلّة  «ٗ» «ثبلثة أيّاـ

اٝنيارات على اآلية ُب مرحلة اٞنعارضة فؤلجل أنو لو كاف البيع االبتدائي جائزًا وأدلّة البيع مقّدمة يكوف الفسخ وعود اٞنلك 
  جائزاً بطريق أوذل بناًء على كوف

______________________________ 
 .ٚٔ٘(: ٛٗ)اٞنوسوعة  ٖ( مصباح االصوؿ ٔ)

 .ٔ: ٘( اٞنائدة ٕ)

 .ٔ/ أبواب اٝنيار ب ٘: ٛٔ( الوسائل ٖ)

 .ٖ/ أبواب اٝنيار ب ٓٔ: ٛٔ( الوسائل ٗ)

 ٕٕٕ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

 ك الكافر العبد اٞنسلم ابتداًء جائزاً بطريق أوذل.الفسخ عوداً للملك السابق، كما أنو لو دل يكن الفسخ جائزاً ال يكوف ٕنلّ 

وبعبارة اخرى: أّف جواز البيع االبتدائي من الكافر يدّؿ بالداللة االلتزامية على جواز الفسخ بطريق أوذل، كما أّف عدـ جواز 
اٞنعارضة بٌن الداللة االلتزامية الفسخ يدّؿ بالداللة االلتزامية على عدـ جواز التمّلك االبتدائي بطريق أوذل، ومرجع ىذا إذل 

ألوفوا بالعقود والداللة االلتزامية آلية نفي السبيل وىو من اٞنعارضة بٌن آيتٌن، وحيث إّف داللة االوذل وضعية وداللة الثانية 
اٝنيارات اٞنعتضدة ويؤخذ بعمومو وبلوازمو فتثبت صحة الفسخ. وإف شئت قلت: إّف أدلّة  «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  اطبلقية فيتقّدـ

 تتقّدـ على آية نفي السبيل. ىذا إذا ورد دليل لفظي خاص على اٝنيار. «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  بعمـو

وأّما إذا كاف دليل اٝنيار مثل قاعدة ال ضرر فحينئذ أيضًا إف قلنا بعدـ كوف اآلية ناظرة إاّلإذل نفي السبيل ُب عادل التكوين 
ٝنيار، وأّما إذا كانت اآلية ناظرة إذل نفي السبيل ُب مرحلِت التشريع والتكوين فبل إشكاؿ أيضًا ُب واآلخرة فبل إشكاؿ ُب ا



ثبوت اٝنيار ٜنكومة ال ضرر على ٗنيع أدلّة األحكاـ الواقعية ومنها آية نفي السبيل، ألّف اٞنفروض عدـ كوف اآلية حاكمة 
رر، وأّما إف قلنا بناظرية اآلية إذل نفي السبيل ُب مرحلة التشريع فقط على أدلّة األحكاـ بل ىي مثلها فتكوف ١نكومة ببل ض

على اآلية ببياف  «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  فيقع التعارض بٌن القاعدة واآلية يعين يقع التعارض بٌن اٜناكمٌن وحينئذ فقد يقاؿ بتقّدـ
 .«أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  ذكرناه، فبلبّد من تقدصل القاعدة على اآلية ُب اٞنقاـ أيضاً لكوهنا معتضدة بعمـو

إاّل أنّو ال ديكن اٞنساعدة على ذلك، وذلك ألّف اٞنفروض نظر آية نفي السبيل إذل التشريع وحكومتها على ٗنيع أدلّة 
  ، فبل معاضدة ُب البٌن، بل يكوف التعارض بٌن اآلية والقاعدة من صغريات التعارض«أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  األحكاـ ّنا ُب ذلك

 ٖٕٕ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

بٌن الكتاب والرواية بالعمـو واٝنصوص من وجو واٜنكم فيو ىو تقدصل الكتاب وعليو فيحكم بعدـ اٝنيار ويرفع اليد عن ال 
 ضرر.

ح أنو ال يوجد خيار ينحصر دليلو بأدلّة نفي الضرر، كما ال ٠ناؿ لدعوى اختصاص السبيل بالسبيل التشريعي، إاّل أّف الصحي
بل اآلية الشريفة ال تشمل السبيل التشريعي أصبًل وإّّنا ىي ناظرة إذل السبيل التكويين ُب اآلخرة، وعليو فمقتضى القاعدة 

رب على بيعو كما دّلت عليو الروايات. نعم لو ًب إٗناع ُب مورد عملنا بو كما صحة ٕنّلك الكافر للمسلم غاية ما ىناؾ أنو جي
اّدعي ُب البيع االبتدائي، لكن دل يثبت إٗناع ُب الفسخ ومقتضى القاعدة ثبوت اٝنيار، فما ذكره ُب جامع اٞنقاصد تبعاً 

 للدروس من ثبوت اٝنيار متٌن جّداً.

 بيع اٞنصحف من الكافر

ـ ُب جواز نقل اٞنصحف إذل الكافر وعدمو. وال خيفى أّف ١نل الكبلـ ُب جواز بيع اٞنصحف وعدمو إّّنا ىو ٍب إنو يقع الكبل
فاٛنواز من  «ٔ» مبين على جواز بيعو من اٞنسلم، وأّما لو قلنا بعدـ جوازه من اٞنسلم كما عليو الشيخ األنصاري )قّدس سرّه(

ثل اٟنبة و٥نوىا. وأيضاً فليعلم أّف كبلمنا ُب جواز نقلو إذل الكافر وعدمو إّّنا ىو الكافر غًن ١نتمل فعليو يقع ُب مطلق النقل م
من حيث ىو من دوف أف ينطبق عليو عنواف آخر ١نرـّ مثل اٟنتك و٥نوه. على أّف نقل اٞنصحف إذل الكافر قد يوجب 

 سبباً ٟندايتو وإديانو. احرتامو وتعظيمو ألنو يطّلع على معارفو وقواعده وإف دل يؤمن بو وقد يكوف ىذا

  ٍب إنو إذا عرفت ىذا فاعلم أّف عدـ جواز بيع العبد اٞنسلم من الكافر إف كاف

______________________________ 
 .ٛٙٔٔ/ اٞنسألة ٖٕٛ( صراط النجاة: ٔ)
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عن بعض كراىة  «ٔ» ولذا نقل الشيخ )قّدس سرّه(دليلو االٗناع فبل مانع من جواز بيع اٞنصحف من الكافر لعدـ االٗناع، 
 بيعو، ولكّنو دل نعلم وجو الكراىة بل األمر دائر بٌن اٞننع واٛنواز.

ـّ ىنا فبل مانع من جواز البيع. وإف كاف الدليل ىناؾ اآلية الشريفة من  وكيف كاف إف كاف الدليل ىناؾ االٗناع فهو غًن تا
ُب اٞنقاـ ّنناسبة اٜنكم واٞنوضوع إنو إذا كاف بيع العبد اٞنسلم غًن جائز من جهة جهة احرتاـ اٞنسلم فيمكن أف يقاؿ 

 االحرتاـ فعدـ اٛنواز ُب اٞنصحف بطريق أوذل، ألّف القرآف أعظم احرتاماً من اٞنؤمن ألنو أساس الدين.

ة االحرتاـ، بل ديكن أف يكوف ولكن فيو منع ظاىر، بداىة أنو دل يعلم أّف عدـ جواز بيع العبد اٞنسلم من الكافر من جه
 لنكتة أف ال يكوف متخّلقاً بأخبلؽ الكّفار وأف دييل إذل الكفر وغًن ذلك من النكات، ىذا بالنسبة إذل أصل اٞنسألة.

وأّما األولوية فهي أيضًا ٣ننوعة، وذلك لبداىة أّف اٞنؤمن أعظم احرتامًا من اٞنصحف اٞنوجود الشخصي ولذا لو دار األمر بٌن 
بلؼ القرآف الشخصي اٞنوجود وبٌن تلف النفس احملرتمة فبل إشكاؿ ُب جواز إتبلؼ القرآف كما إذا توّقف إنقاذ اٞنؤمن على إت

ء وكاف اٞنصحف أيضًا ٢نطوطًا ُنيث لو وصل إليو اٞناء لتلف فيلقى على الشط مثبًل حّّت يأخذه الغريق  شّد القرآف بشي
ظ النفس على جعل اٞنصحف ٓنت القدـ فيما إذا كاف اٞنؤمن قريباً من اٞنوت ألجل ويصل إذل الساحل، وكما إذا توّقف حف

اٛنوع ُنيث لو دل جيعل اٞنصحف ٓنت القدـ دل تصل يده إذل اٝنبز فيموت جوعًا فحينئذ ال إشكاؿ ُب جوازه، نعم إذا دار 
 ٞنتعٌّن ىو الثاشل، وقد ضّحى األئّمةاألمر بٌن إ١ناء أحكاـ القرآف وقواعد الدين من أصلها وقتل النفس اٞنؤمنة فا

______________________________ 
 .ٔٓٙ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)
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)عليهم السبلـ( بأنفسهم الشريفة ُب سبيل حفظو وتشييد قواعده وأحكامو. وكبلمنا ُب جواز نقل اٞنصحف الشخصي 
اٞنصحف ىل يلحق بو األحاديث النبوية اٞنتواترة أـ ال؟ الظاىر ىو الثاشل اٞنوجود كما ىو واضح، وعلى فرض عدـ جواز نقل 

ء  لعدـ الدليل، وعلى فرض التسليم فيو أيضًا ىل تكوف األحاديث اآلحاد ملحقة باٞنتواترة أـ ال؟ الظاىر ال، ألّف كوف شي
 حّجة ال يوجب ترّتب ٗنيع األحكاـ عليو فبل دينع عن جواز بيعو.

وما ذكروه حسن وإف كاف وجهو ال خيلو عن »يب عن الشيخ األنصاري )قّدس سرّه( كيف ذكر قولو ىذا وال ينقضي تعجّ 
ـّ حسناً. «ٔ» «تأّمل أو منع انتهى  بداىة أنّو لو دل يكن الدليل تاّماً كيف يكوف االفتاء بالدليل غًن التا



______________________________ 
(ٔ) 

 [. ذيل مسألة بيع اٞنصحف]لكّنو ذكره ُب  ٕٓٙ: ٖاٞنكاسب 
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  الكبلـ ُب شرائط العوضٌن

 

أنّو يشرتط ُب البيع كوف كل واحد من الثمن واٞنثمن مااًل، وأف يكوف ٣نّا ينتفع بو منفعة  «ٔ» قد ذكر الشيخ )قّدس سرّه(
مقصودة للعقبلء، وكل مورد علمنا بعدـ كونو مااًل فبل إشكاؿ ُب عدـ جواز البيع كاٝننافس والديداف، كما أنّو ال إشكاؿ ُب 

ه( وأّما إذا شككنا ُب كونو مااًل فإف كاف أكل اٞناؿ ُب مقابلو أكبًل جواز البيع فيما إذا كاف العوضاف مااًل. ٍّب ذكر )قّدس سرّ 
للماؿ بالباطل فالظاىر فساد اٞنقابلة، وما دل يتحّقق فيو ذلك فإف ثبت دليل من نّص أو إٗناع على عدـ جواز بيعو فهو وإاّل 

وكّل »بلـ( ُب اٞنروي عن ٓنف العقوؿ: فبل خيفى وجوب الرجوع إذل عمومات صّحة البيع والتجارة وخصوص قولو )عليو الس
 .«ٕ»  اخل« ء يكوف ٟنم فيو الصبلح من جهة من اٛنهات فكّل ذلك حبلؿ بيعو شي

وفيما ذكره )قّدس سرّه( مواقع للنظر منها: ما ذكره )قّدس سرّه( من مقالة اعتبار كوف العوضٌن مااًل فإنو ٣نّا دل يقم عليو دليل  
 فإّف اٞنعترب ٓنّقق الغرض العقبلئي ولو كاف شخصياً وقد مثّلنا لذلك ّنا إذا «ٖ»  ُب أّوؿ كتاب البيع كما ذكرناه مراراً وقّدمناه

______________________________ 
 .ٜ: ٗ( اٞنكاسب ٔ)

 .ٖٖٖ( ٓنف العقوؿ: ٕ)

 .ٛٔ( راجع اجملّلد األوؿ من ىذا الكتاب الصفحة ٖ)
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جّده مثبًل عند شخص وكاف مشتاقاً إليو فطلبو منو فأىب عن إعطائو إاّل بالبيع فبل مانع من صّحة بيعو وشرائو، رأى أحد خّط 
وكذا ُب مثل العقارب والديداف واٝننفساءإذا كاف ُب بيعها وشرائها غرض عقبلئي ألجل الدواء و٥نوه، واٜناصل أنّو ال دليل 

من أّف البيع عبارة عن مبادلة ماؿ ّناؿ فبل حّجية فيو، ألّف  «ٔ»  ا ورد ُب كبلـ اٞنصباحعلى اعتبار اٞنالية ُب العوضٌن. وأّما م
 أىل اللغة ُب مقاـ شرح االسم ال ُب ٓنديد اٞنعىن اٜنقيقي كما ىو الظاىر.

ىذا ال دينع من ولو سّلمنا ذلك فغاية ما يرتّتب على ذلك عدـ مشوؿ أدلّة إمضاء البيع للمعاوضة الواقعة على ما ال يتمّوؿ و 
و٥نوه فيحكم بصّحة اٞنعاوضة اٞنذكورة، وقد ذكرنا ُب بعض تنبيهات اٞنعاطاة وشّيدنا أركاف  «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ » مشوؿ قولو تعاذل:

ما قلناه ىناؾ من عدـ كوف بعض ما ىو اٞنتداوؿ بٌن الناس بيعًا بل معاوضة مستقّلة برأسو كما رّنا يبّدؿ أحد عباءه مع 
ء شخص آخر وغًن ذلك ٣نّا يقع التبديل بٌن الشقصٌن بٌن الناس من دوف أف يبلحظوا الثمنية واٞنثمنية ُب أحد من عبا

ء ولذا لو سئل عن كل واحد من اٞنتبادلٌن ىل  اٞنتاعٌن والشقصٌن، وبديهي أّف مثل ىذه اٞنعامبلت ليس من البيع ُب شي
فسك واجعل االنصاؼ بٌن يديك، وىذا ظاىر كما ال خيفى على الناقد بعت مالك فيقوؿ ُب جوابو ال بل بدلتو فراجع ن

 .«أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  البصًن ومع ذلك كّلو ٥نكم على ىذه اٞنعاوضات بالصّحة ٕنّسكاً بعمـو

 إشكاؿ ُب عدـ ء مااًل فإف كاف اٞناؿ ُب مقابلو أكبًل للماؿ بالباطل فبل ما ذكره ثانيًا من أنّو إذا شككنا ُب كوف شي ومنها:
  ء مااًل نشّك ُب كوف مقابلو اٛنواز بناًء على ما ذكره ُب تفسًن معىن اآلية الشريفة فراجع، وذلك أنّو إذا شككنا ُب كوف شي

______________________________ 
 .ٜٙ( اٞنصباح اٞننًن: ٔ)

 ٕٕٛ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

كيف يكوف لنا العلم بأنّو أكل ماؿ بالباطل وليس ىذا إاّلٗنعًا بٌن اٞنتناقضٌن، أكبًل للماؿ بالباطل، ومع احتماؿ كونو مااًل  
 وأّما على اٞنبىن اٞنختار عندنا فاآلية أجنبية عن ١نّل الكبلـ رأساً.

عدـ كوف ما نقل عن  «ٔ»  ما ذكره أخًنًا من قولو: وإاّل فبل خيفى وجوب الرجوع اخل وقد عرفت ُب أّوؿ الكتاب ومنها:
 العقوؿ رواية ألجل وجود القرائن الِت نّبهنا عليها ىناؾ، وعلى فرض كوهنا رواية فهي ضعيفة باإلرساؿ.ٓنف 

وأّما التمّسك ُب ىذه اٞنوارد بالعمومات فمن أظهر مصاديق التمّسك بالعاـ ُب الشبهات اٞنصداقية كما ىو الظاىر ألىل 
 الفّن.

 ٞنلكية عن بيع ما ال يكوف ملكاً كاٞناء والكبلء والسماؾ والوحوش قبل اإلصطياد.ٍبّ ذكر )قّدس سرّه( أهّنم احرتزوا باعتبار ا



ولعمري أنّو دل يتقّدـ منو )قّدس سرّه( اعتبار اٞنلكية ُب العوضٌن بل ذكر )قّدس سرّه( أنّو يشرتط أف يكوف العوضاف مااًل 
 ينهما العمـو من وجو كما ىو الواضح، ىذا.ء مااًل وكونو ملكاً بل النسبة ب وبديهي أنّو ال مبلزمة بٌن كوف شي

ال »مضافًا إذل أّف اٞنلكية معتربة ُب بيع األعياف الشخصية ألجل الروايات الواردة ُب اٞنقاـ مثل قولو )صّلى اللَّو عليو وآلو(: 
ليس عنده ٍّب  ُنيث لوال ىذه الروايات دل يكن مانع عن بيع ما «ٖ» «ال بيع فيما ليس عندؾ»و  «ٕ» «بيع إاّلُب ملك

اشرتاؤه ودفعو إذل اٞنشرتي، واٞنراد من اعتبار كوف العوضٌن ملكًا ُب األعياف الشخصية معناه اللغوي يعين أف يكوف ٓنت 
 سلطانو ولذا قلنا ُب بعض ٓنقيقاتنا

______________________________ 
 وما بعدىا. ٚ(: ٖ٘)موسوعة اإلماـ اٝنوئي  ٔ( الحظ مصباح الفقاىة ٔ)

 . )مع اختبلؼ يسًن(.ٖح  ٔ/ أبواب عقد البيع وشروطو ب ٖٕٓ: ٖٔ( اٞنستدرؾ ٕ)

 )باختبلؼ يسًن(. ٕح  ٚ/ أبواب أحكاـ العقود ب ٚٗ: ٛٔ( الوسائل ٖ)
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من أنّو ال مانع من جعل متعّلق اٜنّق كحّق التحجًن ٖنناً ُب البيع، وأّما ُب بيع الكّلي ُب الذّمة فبل يعترب اٞنلكية  «ٔ» اٞنتقّدمة
نقضًا على اٞنخالفٌن كما  «ٕ» ببل إشكاؿ وخبلؼ بٌن الفريقٌن كما صرّح اإلماـ )عليو السبلـ( بذلك ُب بعض األخبار

 راجع.تقّدـ مّنا ُب بعض اٞنباحث السابقة ف

عن األرض اٞنفتوحة عنوة، ووجو  -يعين باعتبار اٞنلكية -ٍّب ذكر )قّدس سرّه( بعد ذلك أيضًا ما ىذا لفظو: واحرتزوا أيضًا بو
االحرتاز عنها أهّنا غًن ٣نلوكة ٞنبّلكها على ٥نو سائر األمبلؾ اخل، ولعمري أنّو كاف األوذل لو )قّدس سرّه( أف يقّيد اٞنلكية ُب 

ـ بالطلقية لكوف األراضي اٞنفتوحة عنوة ملكاً للمسلمٌن غاية األمر ليست ملكاً طلقاً، ٍّب تعّرض لبياف كيفية التمّلك ىذا اٞنقا
 وأقساـ اٞنلكية وتفصيل ذلك:

 أّف اٞنلكية تتصّور على وجوه:

كمالكية اإلنساف لداره و٥نوىا من منها: ما إذا كانت العٌن واٞننافع ملكاً للمالك كما ُب األمواؿ واألمبلؾ الشخصية اٞنتعارفة  
 أموالو.



ومنها: ما ال تكوف العٌن ملكًا لو بل تكوف اٞننافع ملكًا لو حّّت قبل القبض كما ُب الوقف اٝناّص بداىة أّف اٞنوقوؼ عليهم 
 ُب الوقف اٝناّص يتمّلكوف اٞننافع بوجو اٞنشاع حّّت قبل القبض كما ىو واضح.

ـّ كما ُب الوقف على العلماء واٞنؤمنٌن. ومنها: ما تكوف اٞننافع فقط  ٣نلوكة بعد القبض مثل الوقف العا

ومنها: ما ال تكوف العٌن ملكاً ألحد إاّلبعد القبض كما ُب باب الزكاة واٝنمس بناًء على كوهنما متعّلقٌن بالعٌن وكوف عنواف 
  السادات والفقراء مشرتكاً مع

______________________________ 
 .ٖٗ، ٕ٘ع اجملّلد األّوؿ من ىذا الكتاب الصفحة ( راجٔ)

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

 ٖٕٓ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

من عليو الزكاة واٝنمس، وبديهي أّف السادات والفقراء قبل قبض العٌن ال يكونوف مالكٌن للعٌن فضبًل عن منافعها ولذا لو 
 السادات قبل القبض وبعد تعّلق اٝنمس والزكاة ال يرثو وارثو كما ىو واضح. مات أحد من الفقراء أو

إذا عرفت ىذا فاعلم أّف اٞنلكية اٞنوجودة ُب األراضي اٞنفتوحة عنوة ليست من قبيل تلك االمور الِت ذكرناىا وتلونا عليك بل 
وأمرىا ُب يد ورل األمر ولو ٕنليكها لكل شخص اٞنلكية ىنا ٥نو ملكية مستقّلة ومعناىا صرؼ منافعها ُب مصاحل اٞنسلمٌن 

 أراد ورأى فيو مصلحة لعاّمة اٞنسلمٌن.

ٍّب ذكر )قّدس سرّه( أنّو حيث ا٤نّر الكبلـ إذل ذكر بعض أقساـ األرضٌن ال بأس باالشارة إذل ٗنيع أقساـ األرضٌن باإلٗناؿ 
مرة، وكل واحدة منهما إّما أف تكوف كذلك باألصالة وإّما أف ومن اللَّو االستعانة قاؿ )قّدس سرّه( األراضي إّما موات أو عا

تكوف بالعرض فاألقساـ أربعة ال خامسة فيها. ومرادنا بالعامرة باألصالة أف تكوف كذلك ُب نفسها ال ّنعّمر اٞنعرّب عنها 
 بالفارسية ب )خودرو(.

لة وفيها جهات من البحث: االوذل ُب أهّنا ٣نلوكة ألّي ويقع الكبلـ أّواًل ُب األراضي الِت ال تكوف عامرة أي مواتًا باألصا
شخص؟ الظاىر أنّو ال إشكاؿ وال خبلؼ ُب كوهنا لئلماـ )عليو السبلـ( وكوهنا من األنفاؿ، وما يكوف من األنفاؿ فهو 

وبعبارة واضحة: الكربى ثبتت باآلية والصغرى يعين كوف األراضي  «ٔ» لئلماـ )عليو السبلـ( كما تدّؿ عليو اآلية الشريفة
الكذائية من األنفاؿ بالرواية، وىو اٞنتسادل عليو عند فقهاء اإلمامية، وأّما استفاضة النصوص بذلك أو تواترىا كما ُب كبلـ 

  فلم تظهر لنا، بداىة أنّو إف أراد من «ٕ» شيخنا العبّلمة األنصاري )قّدس سرّه(



______________________________ 
 .ٔ: ٛ( األنفاؿ ٔ)

 .ٖٔ: ٗ( اٞنكاسب ٕ)

 ٖٕٔ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

استفاضة النصوص الروايات الواردة ُب أّف كل أرض خربة باد عنها أىلها أو أّف األرض كّلها لئلماـ )عليو السبلـ( فهي وإف  
راد من األّوؿ ما يكوف عامرة ٍّب خربت ألجل تفّرؽ أىلها، وبديهي أّف كانت كثًنة إاّلأهّنا خارجة عن ١نّل الكبلـ، ألّف اٞن

١نل كبلمنا ُب موات األرض باألصالة، والثاشل أيضاً خارج ألنّو ال شّك وال شبهة ُب كوف األرض والسماء وٗنيع ما خلق اللَّو 
دت روايات ثبلثة أو أربعة ُب كوف ٟنم )سبلـ اللَّو عليهم أٗنعٌن( ولكن كبلمنا ُب خصوص موتاف األرض، نعم قد ور 

األراضي اٞنيتة لئلماـ )عليو السبلـ( كما ذكره صاحب الوسائل ُب كتاب اٝنمس ُب باب األنفاؿ فراجع الوسائل ُب كتاب 
 أّف الذّمي إذا أحٍن اخل. ٗإحياء اٞنوات باب 

بالشيعة أو يعّمهم وٗنيع اٞنسلمٌن أو يعّم ُب أّف جواز التصّرؼ ُب ىذه األراضي وتعمًنىا ىل ىو ٢نتّص  اٛنهة الثانية:
ولرسولو ٍّب ىي  موتاف األرض للَّو»الكّفار أيضاً؟ وديكن االستدالؿ على الثاشل ّنا ُب النبويٌن من قولو )صّلى اللَّو عليو وآلو(: 

واٞنراد من  «ٕ» «ىي لكم ميّن عادي األرض للَّو ولرسولو ٍّب »وقولو )صّلى اللَّو عليو وآلو(:  «ٔ» «لكم ميّن أيّها اٞنسلموف
 العادي القدصل الظاىر ُب األرض اٞنيتة.

ولكن اٜنّق عدـ داللة النبويٌن على اٞنطلب، مضافًا إذل كوهنما ضعيفِت السند ألّف اٞنستفاد كوف موتاف األرض للمسلمٌن 
 افهم.حّّت قبل اإلحياء، وىو كما ترى ٢نالف ٞنذىب الشيعة ألهّنا لئلماـ )عليو السبلـ( ف

أّف من أحيا  ٔواألوذل االستدالؿ ّنا ورد ُب صحيحِت ١نّمد بن مسلم وأيب بصًن فراجع الوسائل كتاب إحياء اٞنوات باب 
  أرضاً اخل وُب الصحيحة االوذل

______________________________ 
 ...«[.لكم  ىيٍبّ »]لكن ليس فيو قولو  ٕح  ٔ/ أبواب كتاب إحياء اٞنوات ب ٔٔٔ: ٚٔ( اٞنستدرؾ ٔ)

 .٘( نفس اٞنصدر ح ٕ)

 ٕٖٕ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج



وأدّيا قـو  -إذل أف قاؿ )عليو السبلـ( -سألتو عن الشراء من أرض اليهود والنصارى؟ فقاؿ )عليو السبلـ( ليس بو بأس»قاؿ: 
ألت أبا عبداللَّو )عليو السبلـ( س»وُب الصحيحة الثانية قاؿ:  «ٔ» «أحيوا شيئاً من األرض أو عملوه فهم أحّق هبا وىي ٟنم

 «ٕ»  اخل« عن شراء األرضٌن من أىل الذّمة، فقاؿ )عليو السبلـ( ال بأس بأف يشرتى منهم إذا عملوىا وأحيوىا فهي ٟنم
فإذا كاف األمر ُب مطلق الكافر أو  «ٖ» «كل أرض ميتة ال رّب ٟنا فهو لئلماـ )عليو السبلـ(»ومثل قولو )عليو السبلـ( 

فما ظّنك « أدّيا قـو أحيوا شيئاً من األرض»ي كذلك يعين إذا جاز ٟنم بل لكّل الناس كما يستفاد من كلمة قـو ُب قولو الذمّ 
 لغًن الشيعي من اٞنسلمٌن.

ُب وجوب اٝنراج وعدمو، الظاىر أّف حكم ىذه اٞنسألة مبيّن على أّف احمليي يكوف مالكًا باإلحياء أو يكوف لو  اٛنهة الثالثة:
قاؿ أبو جعفر »تصرؼ فيها، والذي ىو اٞنتسادل فيو بٌن اإلمامية عدـ وجوب اٝنراج على الشيعي ولكّن صحيحة الكابلي ال

إذل أف قاؿ  «ِإفَّ اأْلَْرَض للَِّو يُورِثُػَها َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َواْلَعاِقَبُة لِْلُمتَِّقٌنَ » )عليو السبلـ( وجدنا ُب كتاب علي )عليو السبلـ(
وُب  «ٗ» «فمن أحٍن أرضًا من اٞنسلمٌن فليعّمرىا وليؤّد خراجها إذل اإلماـ )عليو السبلـ( من أىل بيِت ولو ما أكل منها

كاف   -إذل أف قاؿ )عليو السبلـ( -سأؿ رجل أبا عبداللَّو )عليو السبلـ( عن رجل أخذ أرضًا مواتاً »مصّححة عمر بن يزيد 
 السبلـ( يقوؿ:أمًن اٞنؤمنٌن )عليو 

 «من أحٍن أرضاً من اٞنؤمنٌن فهي لو وعليو طسقها يؤّديو إذل اإلماـ )عليو السبلـ(

______________________________ 
 .ٔح  ٔ/ كتاب إحياء اٞنوات ب ٔٔٗ: ٕ٘( الوسائل ٔ)

 .ٔح  ٗ( نفس اٞنصدر ب ٕ)

 .ٗح  ٔ/ أبواب األنفاؿ ب ٕٗ٘: ٜ( الوسائل ٖ)

 .ٕح  ٖ/ كتاب إحياء اٞنوات ب ٗٔٗ: ٕ٘( الوسائل ٗ)

 ٖٖٕ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

أنّو ديكن ٘نل ىذه الروايات على بياف أصل االستحقاؽ، وال يناُب ذلك عدـ  «ٕ» وقد ذكر الشيخ )قّدس سرّه( «ٔ»  اخل
( وٓنليلهم لشيعتهم،  وجوب األداء على الشيعة ألجل إسقاط األئّمة )عليهم السبلـ( ذلك بعد أمًن اٞنؤمنٌن )عليو السبلـ

 كما أنّو ديكن ٘نلها على زماف اٜنضور بأف يقاؿ إنّو جيب األداء ُب حاؿ اٜنضور دوف الغيبة.



ولكن ال خيفى ما فيو، أّما ٘نلو األوؿ فإّف الظاىر من الصحيحتٌن بياف اٜنكم والوظيفة الفعلية للسائل دوف ٠نّرد أصل 
ف أّف وظيفتك أف تؤّدي اٝنراج إذل األئّمة )عليهم السبلـ(. وأّما ٘نلو الثاشل االستحقاؽ بل ىو )عليو السبلـ( بصدد بيا

 فأبعد من األوؿ ألمرين: أحدمها أّف ىذه الروايات مطلقة وشاملة لعصري اٜنضور والغيبة.

للعصرين إاّلأّف أبرز و٥نوه ناظر إذل زمن اٜنضور أو ىو مطلق « ما كاف لنا فهو لشيعتنا»وثانيهما: أّف قولو )عليو السبلـ(: 
 مصاديقو عصر اٜنضور فيتناَب مع ٘نل الصحيحتٌن على زمن اٜنضور.

فعليو يكوف اٞنستفاد من الصحيحتٌن وجوب أداء اٝنراج إذل األئّمة، إاّلأّف الذي يسّهل اٝنطب ُب عدـ وجوب أداء اٝنراج 
كاف ُب أيدي شيعتنا من األرض فهم فيو ١نّللوف حيّل   كّل ما»على الشيعة قولو )عليو السبلـ( ُب رواية مسمع بن عبداٞنلك 

ٟنم ذلك إذل أف يقـو قائمنا )عليو السبلـ( فيجبيهم طسق ما كاف ُب أيديهم ويرتؾ األرض ُب أيديهم، وأّما ما كاف ُب أيدي 
 شيعي فافهم.فيخّصص عمـو الصحيحتٌن ويقاؿ بوجوب اٝنراج على غًن ال «ٖ»  اخل« غًنىم فإّف كسبهم من األرض حراـ

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٖٔح  ٗ/ أبواب األنفاؿ ب ٜٗ٘: ٜالوسائل 

 .ٗٔ: ٗ( اٞنكاسب ٕ)

 .ٕٔح  ٗ/ أبواب األنفاؿ ب ٛٗ٘: ٜ( الوسائل ٖ)

 ٖٕٗ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

م )عليهم السبلـ( لشيعتهم بداىة أّف  الواردة ُب ٓنليل ما يكوف ٟن «ٔ» والذي يدلّنا على ىذا اٛنمع أيضًا الروايات العاّمة
كوف الشيعة فيو ١نّللوف ليس إاّلعبارة عن عدـ وجوب اٝنراج عليهم وإاّل ال إشكاؿ ُب حّلية التصرؼ ُب األرض مع أداء 

 اٝنراج للسيّن وٛنميع الناس، فتخصيصو )عليو السبلـ( بالشيعة ليس إاّلمن ىذه اٛنهة.

وليس حرمة « فإّف كسبهم من األرض حراـ عليهم»رواية مسمع بن عبداٞنلك من قولو  وأيضًا يدّؿ على ما ذكرناه ما ُب
الكسب ٟنم إاّلمن جهة عدـ إعطاء اٝنراج لؤلئّمة )عليهم السبلـ( وصدره أيضًا يدّؿ على عدـ وجوب اٝنراج على الشيعة  

 كما ذكرناه.



 الكابلي وعمر بن يزيد ىم الشيعة ألنّو لو قلنا ِنروج إنّو كيف ديكن ىذا اٛنمع مع أّف مورد السؤاؿ ُب صحيحِت ال يقاؿ:
الشيعة عن مورد اٝنراج يلـز ٔنصيص اٞنورد، وىو كما ترى ألنّو كيف ديكن أف يسأؿ عن حكم الشيعة وجييب اإلماـ )عليو 

 السبلـ( عن حكم األشخاص اآلخرين.

إّف األمر ليس كذلك، أّما ُب صحيحة الكابلي فلم يسبقو سؤاؿ فيو عن اإلماـ )عليو السبلـ( حّّت يقاؿ بتلك  فإنّو يقاؿ:
اٞنقالة، نعم الراوي ٟنا شيعي وىذا غًن كوف اٞنورد ىم الشيعة. وأّما مصّححة عمر بن يزيد فلم يعلم أّف السؤاؿ كاف عن 

رجبًل من أىل اٛنبل الذين ىم اآلف من اٞنتعّصبٌن من أىل السّنة غالبًا فما الشيعة بل السائل على ما ذكر ُب الوسائل كاف 
ظّنك بذلك الزماف، مع أّف قولو )عليو السبلـ( ُب آخر الرواية فليوّطن نفسو على أف تؤخذ منو قرينة على أّف مورد السؤاؿ  

 اللَّو تعاذل فرجو(كاف من غًن الشيعة فإّف الشيعي ال تؤخذ منو األرض عند قياـ القائم )عّجل 

______________________________ 
 .ٗ/ أبواب األنفاؿ ب ٖٗ٘: ٜ( الوسائل ٔ)
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 وكيف كاف أّف ما ذكرناه من اٛنمع ُب غاية اٞنتانة.

 ُب كوف اإلحياء سبباً للملكية أو يورث األحّقية فقط؟ اٛنهة الرابعة:

اٞنشهور إذل األّوؿ يعين أّف احمليي يكوف باإلحياء مالكاً، ولكن الظاىر ىو الثاشل يعين أّف اإلحياء واٞنسألة ذات قولٌن، ذىب 
ويستفاد منها اٞنلكية،  «ٔ»  يورث األحّقية وقد ورد ُب اٞنقاـ روايات ٢نتلفة واٞنذكور ُب بعضها أّف من أحٍن األرض فهي لو

ن ٗنيل بن درّاج عن ١نّمد بن مسلم عن أيب جعفر )عليو السبلـ( قاؿ )عليو وُب بعضها أثبت األحّقية كما ُب رواية فضالة ع
وُب بعضها اآلخر قد ٗنع بينهما كما ُب رواية  «ٕ» «أدّيا قـو أحيوا شيئًا من األرض أو عّمروىا فهم أحّق هبا»السبلـ( 

 وؿ:ٚنعت أبا جعفر )عليو السبلـ( يق»١نّمد بن مسلم عن أيب جعفر )عليو السبلـ( قاؿ 

 .«ٗ»  وكذا ُب مرسلة الصدوؽ «ٖ» «أدّيا قـو أحيوا شيئاً من األرض وعّمروىا فهم أحّق هبا وىي ٟنم

ولعمري أنّو من تأّمل ُب الروايات الواردة ُب ىذا الباب بعٌن اإلنصاؼ جيد ُب نفسو القطع بأّف اإلحياء يورث األحّقية دوف 
الدالّة على وجوب إخراج اٝنراج على غًن الشيعي وٓنليلو للشيعة، واٞنلك ال جيتمع مع وجوب  «٘»  اٞنلكية، وذلك للروايات

أو « فهي ٟنم»إخراج اٝنراج وحرمة التصّرؼ ُب األرض دوف تأدية اٝنراج. فعليو تكوف كلمة البلـ ُب قوٟنم )عليهم السبلـ( 
 أحياىا من األرض.ّنعىن االختصاص يعين ال جيوز ألحد أف يزا٘نو فيما « ىو ٟنم»



______________________________ 
(ٔ) 

 .ٔ/ كتاب إحياء اٞنوات ب ٔٔٗ: ٕ٘الوسائل 

 .ٖح  ٔ/ كتاب إحياء اٞنوات ب ٔٔٗ: ٕ٘( الوسائل ٕ)

 .ٗ( نفس اٞنصدر ح ٖ)

 .ٚ( نفس اٞنصدر ح ٗ)

 .ٗ/ أبواب األنفاؿ ب ٖٗ٘: ٜ( الوسائل ٘)
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الصحيحة الواردة ُب عدـ جواز تعطيل األرض ٞنن أحياىا ولو عطّلها  «ٔ»  ذلك أيضًا أمراف: أحدمها الرواياتويدلّنا على 
جيوز لغًنه الغرس وإجراء األهنار وغًن ذلك من أ٥ناء اإلحياء. وبعبارة واضحة جيوز للغًن أف يتصّرؼ ُب األراضي الِت أحياىا 

نّو لو كاف اإلحياء موجبًا لكوف األرض ملكًا حملييها كيف يكوف للغًن أف يتصرؼ الغًن ولكّنو عطّلها وصارت خربة، بداىة أ
 ُب ملك احمليي ببل إذف منو.

 «ٕ» «فإذا ظهر القائم )عّجل اللَّو تعاذل فرجو( فليوّطن نفسو على أف تؤخذ منو»األمر الثاشل: ما ُب رواية عمر بن يزيد 
لكية كيف يكوف لئلماـ )عليو السبلـ( أخذ األرض منهم وإخراجهم منها صغرة كما بداىة أنّو لو فرضنا أّف اإلحياء يورث اٞن

حّّت يظهر القائم من أىل بيِت بالسيف »وقولو )عليو السبلـ( ُب آخر رواية الكابلي  «ٖ»  ُب ذيل رواية مسمع بن عبداٞنلك
أيدي شيعتنا فإنّو يقاطعهم على ما ُب أيديهم إاّلما كاف ُب  -إذل أف قاؿ )عليو السبلـ( -فيحويها ودينعها وخيرجهم منها

كما ىو واضح، ويكفينا الشّك ُب ذلك أيضًا لكوف األصل معنا بداىة أّف األرض    «ٗ» اٝنرب« ويرتؾ األرض ُب أيديهم
الناقل كانت لئلماـ )عليو السبلـ( قطعًا وبعد اإلحياء نشّك ُب كوهنا ملكًا حملييها واألصل عدمو، فبلبّد من إحراز السبب 

 عن ملكو )عليو السبلـ( إذل ملك احمليي.

 فإف قلت: إّف اإلحياء سبب للملك، قلت: ىو مصادرة وأّوؿ الكبلـ كما ال

______________________________ 
 .ٖ/ كتاب إحياء اٞنوات ب ٗٔٗ: ٕ٘( الوسائل ٔ)



 .ٖٔح  ٗ/ أبواب األنفاؿ ب ٜٗ٘: ٜ( الوسائل ٕ)

 .ٕٔح  ٗاألنفاؿ ب  / أبوابٛٗ٘: ٜ( الوسائل ٖ)

 .ٕح  ٖ/ كتاب إحياء اٞنوات ب ٗٔٗ: ٕ٘( الوسائل ٗ)

 ٖٕٚ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

 خيفى.

ومن ىنا يظهر حكم اٞنسألة الِت سئلنا عن حكمها أزيد من عشرين مرّة وىو أنّو إذا أحٍن أحد أرض اٞنوات ألجل التجارة ال 
شجرًا ألجل التجارة ىل يتعّلق هبا اٝنمس أـ ال بعد ما دل تكن يتعّلق هبا  ٛنهة مؤونتو كما إذا جعلها بستانًا أو غرس فيها

اٝنمس إذا كاف اإلحياء ألجل اٞنؤونة ببل إشكاؿ؟ بداىة أنّو بعد ما فرضنا أنّو ال ديلك باإلحياء بل دل يثبت لو إاّلاألحّقية من 
 ضح.غًنه ال معىن لتعّلق اٝنمس هبا لعدـ كوف األرض ملكاً لو كما ىو وا

ُب جواز بيع تلك األراضي حملييها، الظاىر أنّو ال إشكاؿ ُب جواز بيعها، وال ينافيو ما ذكرناه ُب اٛنهة الرابعة  اٛنهة اٝنامسة:
من عدـ كوهنا ملكًا باإلحياء وذلك ألّف معىن بيع األراضي الكذائية تبديل طرُب اإلضافة اٞنوجودة ُب البائع للمشرتي بأف 

كاف للبائع من األحّقية عن غًنه، وبعبارة واضحة أف يكوف اٞنشرتي قائمًا مقاـ البائع، وأف تكوف السلطنة يكوف للمشرتي ما  
اٞنوجودة للبائع مضافة إذل اٞنشرتي، وأف يكوف اٞنشرتي واجداً لتلك السلطنة الِت كانت للبائع فيكوف اٞنبيع ُب ىذه اٞنوارد ىو 

ت أف تقوؿ إّف اٞنبيع ىو العٌن من جهة اٜنّق وأّما نفس األرض فهي باقية ُب ملك اٜنّق الثابت للبائع باإلحياء، وإف أرد
 اإلماـ )عليو السبلـ(.

ما تكوف عامرة باألصالة كأطراؼ الشطوط واألهنار واآلجاـ و٥نوىا ٣نّا تكوف عامرة باألصالة، والكبلـ فيها يقع  القسم الثاشل:
لسبلـ( ودل يرد فيها ِنصوصها ما يدّؿ على كوهنا لئلماـ )عليو السبلـ( إاّلأّف من جهتٌن: االوذل ُب كوهنا لئلماـ )عليو ا

  ما عّد فيو من األنفاؿ كّل أرض «ٔ»  العمومات كافية إلثبات ذلك مثل

______________________________ 
 .ٗح  ٔ/ أبواب األنفاؿ ب ٕٗ٘: ٜ( كما ورد ُب الوسائل ٔ)

 ٖٕٛ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج



. ٍّب ذكر «ٔ» «واألرض كّلها لنا»رّب ٟنا، فإهّنا تعّم العامرة باألصل، ويدّؿ عليو قولو )عليو السبلـ( ُب صحيحة الكابلي ال 
حيث جعل فيو من  «ٖ»  أّف عمـو ذلك ال خيّصص ّنفهـو رواية ٘نّاد اٞنرويّة ُب الكاُب «ٕ» الشيخ األنصاري )قّدس سرّه(

ا، ألّف القيد وارد مورد الغالب، ألّف غالب األراضي الِت ال رّب ٟنا ميتة فبل مفهـو لو ونقوؿ: األنفاؿ كّل أرض ميتة ال رّب ٟن
ىذا الكبلـ معروؼ بينهم من أّف القيد إذا كاف واردًا مورد الغالب فبل مفهـو لو، كما أنّو من اٞنعروؼ أيضًا أّف االطبلؽ 

 حيمل على األفراد الشائعة.

 وجو لو أصبًل، ألّف ٔنصيص االطبلؽ باألفراد النادرة مستهجن ال مشولو ٟنا.أّما الكبلـ الثاشل فبل 

رد وأّما الكبلـ األّوؿ فثبوت اٞنفهـو للقيد إّّنا ىو من جهة أنّو لو دل يكن احرتازيًا دااًل على اٞنفهـو لـز لغويتو، ففي القيد الوا
وإاّل فبل فرؽ بينو وبٌن غًنه من القيود، واألوذل أّف الوصف ال مفهـو مورد الغالب ٞنّا دل يلـز منو ىذا احملذور دل يثبت اٞنفهـو 

، فإّف ذكره قد يكوف من جهة كوف اٞنقّيد مورد السؤاؿ أو من  لو أصبًل لعدـ لزـو اللغوية من ذكر القيد ولو دل يكن لو مفهـو
ِت ىي مورد ابتبلء أىل العراؽ واٜنجاز ميتة فبل جهة عدـ كوف غًنه مورد االبتبلء كما ُب الرواية اٞنزبورة حيث إّف األراضي ال

 مفهـو للوصف أصبًل، فبل معارضة بٌن الدليلٌن اٞنثبتٌن وإف كاف أحدمها أخّص من اآلخر لعدـ التناُب بينهما.

 وليعلم أّف ىذه الرواية مرسلة ألّف ٘نّاد يرويها عن بعض أصحابنا.

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٕح  ٖ/ كتاب إحياء اٞنوات ب ٗٔٗ: ٕ٘الوسائل 

 .ٙٔ: ٗ( اٞنكاسب ٕ)

 .ٗ/ ح ٜٖ٘: ٔ( الكاُب ٖ)

 ٜٖٕ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

ُب ثبوت اٞنلكية باٜنيازة وعدـ ثبوهتا. قاؿ الشيخ )قّدس سرّه(: وىل ٕنلك ىذه باٜنيازة أـ ال؟ وجهاف، من   اٛنهة الثانية:
من سبق إذل ما دل يسبقو إليو »كوهنا ماؿ اإلماـ )عليو السبلـ( ومن عدـ منافاتو للتمّلك باٜنيازة، واستدّؿ بعمـو النبوي 

 .«ٔ» «مسلم فهو أحّق بو



النبوي ضعيف السند أّواًل، وعليل الداللة ثانياً، وذلك ألّف اٞنستفاد منو األحّقية دوف اٞنلكية، مضافًا إذل  ولكّنو ال خيفى أفّ 
أّف النبوي راجع إذل اٞنباحات األصلية الِت ال مالك ٟنا، وأّما األراضي الِت ٟنا مالك شخصي مثل اإلماـ )عليو السبلـ( ُب 

اٞنقاـ فبلبّد فيها من اإلذف من مالكها وإاّل كانت األحّقية ثابتة لكّل واحد من اٞنسلمٌن لو اٞنقاـ وغًنه )عليو السبلـ( ُب غًن 
سبق إذل ملك الغًن قبل أف يسبقو صاحبو وىو كما ترى، فبلبّد من التماس دليل آخر لثبوت األحّقية، وقد ورد ُب خصوص 

وُب رواية مسمع بن عبداٞنلك:  «ٕ» «اف لنا فهو لشيعتناما ك»الشيعة عن أئّمتنا )عليهم السبلـ( قوٟنم )عليهم السبلـ( 
 وأّما بالنسبة إذل غًن الشيعي فبلبّد من التماس دليل آخر. «ٖ» «وكّل ما كاف ُب أيدي شيعتنا من األرض فهم فيو ١نّللوف»

حيث إنّو استدّؿ على حصوؿ اٞنلكية باٜنيازة للشيعة وغًنه بأدلّة التحليل واستفاد منها  «ٗ» والعجب من اٞنًنزا )قّدس سرّه(
 اٜنكمة وقاؿ إّف التحليل وإف كاف ٝنصوص الشيعة إاّلأّف مقتضى تعليلهم )عليهم السبلـ( اإلباحة بأف تطيب والدة

______________________________ 
 )مع اختبلؼ يسًن(. ٗح  ٔوات ب / أبواب إحياء اٞنٔٔٔ: ٚٔ( اٞنستدرؾ ٔ)

 .ٚٔح  ٗ/ أبواب األنفاؿ ب ٓ٘٘: ٜ( الوسائل ٕ)

 .ٕٔ( نفس اٞنصدر ح ٖ)

 .ٜٕٙ: ٕ( منية الطالب ٗ)

 ٕٓٗ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

الشيعة كوف التمّلك بالتصرؼ عامًا لكل أحد حيث إّف الكافر إذا استوذل على أرض رّنا تنتهي تلك األرض إذل الشيعي، 
 فاٜنكمة تقتضي أف ديلكها الكافر أيضاً.

وال خيفى أّف اٞنستفاد من الرواية ليس إاّلالتحليل، وأّما اٞنلكية فبل كما ىو واضح. ولو سّلمنا ذلك أيضًا ٞناذا يكوف عاماً 
يد غًن  ٛنميع الناس، واختصاصو للشيعة ال يناُب بأف تطيب والدة الشيعة بداىة أنّو إذا فرضنا أّف األرض صارت ٓنت

الشيعي وتنتقل إذل الشيعة بعد مّدة تكوف التصرفات الِت صدرت من غًن الشيعي قبل ذلك حراماً وتكوف حبلاًل للشيعي منذ 
 زماف وقوعها ٓنت يده.

و٣نّا ديكن أف يستدّؿ بو على كوف اٜنيازة ٣نّلكاً ما ُب ذيل رواية موت الزوجٌن وتشخيص ماؿ الزوجة عن ماؿ الزوج من قولو 
ولكّنو ُب غًن ١نّلو ألنّو مضافًا إذل كوهنا ُب مقاـ بياف اٜنكم  «ٔ» «ء منو فهو لو من استوذل على شي»عليو السبلـ( )

الظاىري ألهّنا راجعة إذل قاعدة اليد وكوف االستيبلء أمارة اٞنلكية ال أنّو سبب اٞنلكية واقعاً، أّف اإلشكاؿ الذي ذكرناه ُب 



وارد ىنا، بداىة أّف االستيبلء إّّنا « من سبق إذل ما دل يسبقو إليو مسلم فهو أحّق بو»و عليو وآلو( التمّسك بقولو )صّلى اللَّ 
 يكوف كذلك إذا دل يكن ملكاً للغًن فإّف ملك الغًن ال جيوز التصّرؼ فيو بغًن إذنو.

ك حّّت ُب اٞنباحات األصلية فضبًل عن فتحصل أنّو ليس ُب البٌن ما يستفاد منو كوف اٜنيازة أو االستيبلء بعنوانو سببًا للمل
 غًنىا كما ُب اٞنقاـ ٣نّا يكوف ملكاً لئلماـ )عليو السبلـ(.

 «ٕ» نعم ُب خصوص اٞنباحات األصلية ديكن االستدالؿ لكوف اٜنيازة ٣نّلكًا ّنا ورد ُب صيد الطًن من قولو )عليو السبلـ(
  ُب« للعٌن ما رأت ولليد ما أخذت»

______________________________ 
 .ٖح  ٛ/ أبواب مًناث األزواج ب ٕٙٔ: ٕٙ( الوسائل ٔ)

 .ٔح  ٖٛ/ أبواب الصيد ب ٜٖٔ: ٖٕ( الوسائل ٕ)

 ٕٔٗ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

جواب من سألو )عليو السبلـ( عن الطًن نظر إليو رجل واصطاده رجل آخر، فإّف ظاىره أّف االستيبلء أوجب كوف الطًن ٞنن 
 إاّلالنظر، ومن الظاىر أنّو ال خصوصية للطًن فاٛنواب يعّم حيازة غًنه من اٞنباحات، مضافًا إذل السًنة أخذه وليس للعٌن

 القطعية القائمة على أّف اٜنيازة ُب اٞنباحات توجب اٞنلك، فثبوت اٞنلك باالستيبلء على اٞنباحات األصلية ظاىر ال ريب فيو.

وجودة ُب األراضي العامرة كاآلكاـ ملكًا لئلماـ )عليو السبلـ( بتبع ملك األرض ٍّب إّف الظاىر كوف األشجار واألخشاب اٞن
وليست من اٞنباحات األصلية فبل ٕنلك لغًن الشيعي باٜنيازة وال يثبت لو حّق األولوية باالستيبلء عليها إاّلأف يتمّسك لذلك 

ر حّّت ُب زماف علي )عليو السبلـ( بل كاف الكّفار حيتطبوف بالسًنة فإهّنا قائمة على أّف االحتطاب دل يكن ٢نتّصاً بغًن الكّفا
ويشرتى منهم ذلك ودل يكونوا يردعوف عنو، فيظهر من ذلك ثبوت اٜنّق لغًن الشيعي أيضًا إذا حاز األشجار واألخشاب وال 

إذا حاز أحدىم شيئاً منها خيتّص إباحة التصّرؼ فيها بالشيعي، وىذا ِنبلؼ األراضي العامرة فبل يثبت ٟنم فيها حّق أصبًل ف
 جيوز للشيعي مزا٘نتو فيها وأخذىا منو، نعم يثبت ٟنم حّق باإلحياء مع أداء خراجها.

ٍّب إّف ٓنّقق اإلحياء ُب اٞنوات باألصل ّنكاف من االمكاف كما ىو واضح وأّما العامرة باألصل فهل يتحّقق فيها االحياء؟ 
أجرى فيها األهنار فتشملها أدلّة االحياء. وعلى فرض عدـ صدؽ االحياء فبل إشكاؿ  الظاىر ٓنّققو كما لو بىن فيها بيتًا أو

ُب صدؽ عنواف التعمًن فإّف ٗنلة من النصوص ورد فيها عنواف االحياء وعنواف التعمًن كما ُب صحيحة ١نّمد بن مسلم: 
 .«ٔ» «أدّيا قـو أحيوا شيئاً من األرض وعمروىا فهم أحّق هبا»



______________________________ 
 .ٗح  ٔ/ كتاب إحياء اٞنوات ب ٕٔٗ: ٕ٘( الوسائل ٔ)

 ٕٕٗ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

فتلّخص من ٗنيع ما ذكرنا: أّف األراضي العامرة باألصالة أو اٞنوات كذلك ال ٕنلك باالحياء وال باٜنيازة بل ىي ملك لئلماـ 
واٜنيازة، وأّما لغًنىم فباالحياء يثبت حّق األولوية مع أداء اٝنراج ال )عليو السبلـ( ويثبت حّق األولوية للشيعي باالحياء 

 بدونو، وأّما باٜنيازة فبل يثبت ٟنم حّق أصبًل.

 ىذا ٕناـ الكبلـ ُب القسمٌن األّولٌن من أقساـ األراضي أي العامرة أو اٞنوات باألصالة.

العمارة فقد تقّدـ الكبلـ أّف العمارة لو كانت أصلية فهي ملك وأّما الكبلـ ُب القسم الرابع وىو ما عرض لو اٞنوت بعد 
لئلماـ )عليو السبلـ( وإف كانت العمارة من معّمر فحينئذ وقع الكبلـ ُب كوهنا باقية ُب ملك معّمرىا بناًء على إفادة األخبار 

أو خروجها عنو وصًنورهتا ملكاً ٞنن عّمرىا ثانياً أو  اٞنلكية، أو باقية ُب متعّلق حّق احمليي بناًء على إفادهتا األحّقية كما قّويناه،
صًنورة الثاشل أحّق هبا من األّوؿ بناًء على ما قّوينا، أو يفّصل بٌن ما إذا كاف اٜنّق ثابتًا لؤلّوؿ باإلحياء أو بغًن اإلحياء  

انيًا أحّق هبا أو مالكًا ٟنا وبقاؤىا ُب كالشراء من اإلماـ )عليو السبلـ( أو العطّية بأف يقاؿ ُب األوؿ بصًنورة من يعّمرىا ث
وال خيفى أّف كبلمنا ُب غًن األراضي الِت  «ٔ» ملك األوؿ أو متعّلقًا ٜنّقو ُب الثاشل كما عن العبّلمة )قّدس سرّه( ُب التذكرة

 باد عنها أىلها، ألّف مثل ىذه األراضي من األنفاؿ ببل إشكاؿ للنّص الصريح.

أّف األقواؿ ُب اٞنسألة ثبلثة: بقاؤىا ُب ملك احمليي األّوؿ بناًء على اٞنلكية أو ُب متعّلق حّق األوؿ  والذي ظهر لنا ُب اٞنقاـ
بناًء على ما ذكرناه، وكوف الثاشل أحّق هبا من األوؿ أو مالكًا ٟنا باالحياء، والتفصيل الذي ذكرناه، والذي ينبغي أف يقاؿ ُب 

  عبّلمة )قّدس سرّه( وتبعو ٗنع مناٞنقاـ: إّف التفصيل الذي ذىب إليو ال

______________________________ 
 .ٗالسطر  ٔٓٗ: ٕ( التذكرة ٔ)

 ٖٕٗ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

إذل العبّلمة )قّدس سرّه( أنّو اّدعى االٗناع وعدـ اٝنبلؼ على ما ذكره  «ٔ» اٞنتأّخرين ال وجو لو وإف نسب صاحب اٛنواىر
نقولة خالية عنو، بل ال فرؽ بٌن ما كانت األرض عند احمليي األّوؿ باالحياء وبٌن ما كاف منتقبًل من التفصيل ولكن عبارتو اٞن

كما ٕنّسك بو   «ٕ» «من أحٍن أرضاً فهي لو»إليو بالعطّية و٥نوىا ُب عدـ كوهنا باقية ُب ملك األّوؿ، ال لقولو )عليو السبلـ( 



اخل إّّنا ىو فيما إذا دل يسبقو إليو ملك شخص آخر « من أحٍن»يو السبلـ( بعض القائلٌن بالقوؿ الثاشل بداىة أّف قولو )عل
 ودل يكن متعّلقاً ٜنّق أحد ُب زماف من األزمنة حيث إّف مقتضى إطبلؽ قولو )عليو السبلـ(:

ثاشل ٟنا إحياء أّف االحياء يوجب اٞنلك أو اٜنّق حدوثًا وبقاًء حّّت بعد موت األرض وتركها، وعليو فيكوف إحياء ال« فهي لو»
 «ال حيّل ماؿ امرئ مسلم إاّلبطيب نفسو»ٞنلك الغًن أو متعّلق حّقو وىو غًن جائز وضعًا وتكليفًا ّنقتضى ما ورد من أنّو 

اٜناكم على سائر األدلّة ومنها دليل االحياء، بل إّّنا نقوؿ بكوف الثاشل أحّق أو مالكًا لؤلرض باالحياء ألجل  «ٖ»
 صحيحتٌن:

ٚنعت أبا عبداللَّو )عليو السبلـ( يقوؿ أدّيا رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى »حيحة معاوية بن وىب قاؿ ص االوذل:
أهنارىا وعّمرىا فإّف عليو فيها الصدقة، فإف كانت أرض لرجل قبلو فغاب عنها وتركها فأخرهبا ٍّب جاء بعد يطلبها فإّف األرض 

فإّف »بداىة أّف ىذه الصحيحة باطبلقها تشمل موارد االحياء والعطية خصوصًا قولو )عليو السبلـ(  «ٗ» «وٞنن عّمرىا للَّو
 اخل ألنّو ّنثابة« األرض

______________________________ 
 .ٕٓ: ٖٛ( اٛنواىر ٔ)

 .ٔ/ كتاب إحياء اٞنوات ب ٔٔٗ: ٕ٘( الوسائل ٕ)

 )باختبلؼ يسًن(. ٔح  ٖ/ أبواب مكاف اٞنصّلي ب ٕٓٔ: ٘( الوسائل ٖ)

 .ٔح  ٖ/ كتاب إحياء اٞنوات ب ٗٔٗ: ٕ٘( الوسائل ٗ)

 ٕٗٗ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

 عمـو التعليل.

فإف تركها فأخرهبا فأخذىا رجل من اٞنسلمٌن من بعده فعّمرىا »صحيحة الكابلي عن أيب جعفر )عليو السبلـ(  الثانية:
 .«ٔ»  اخل« وأحياىا فهو أحّق هبا من الذي تركها

صريح فيما ذكرناه، ولكن موردىا االحياء وال ديكن التعّدي إذل غًن موارد « فإف تركها»وغًن خفي أّف قولو )عليو السبلـ( 
 االحياء من اٞنوارد الِت تكوف األرض عند األوؿ بالعطّية و٥نوىا، إاّلأّف ُب الصحيحة االوذل غىن وكفاية.



سألت أبا عبداللَّو عن الرجل يأٌب األرض اٝنربة فيستخرجها وجيري »قاؿ ولكن ُب اٞنقاـ صحيحة اخرى لسليماف بن خالد 
أهنارىا ويعّمرىا ويزرعها ماذا عليو؟ قاؿ )عليو السبلـ(: الصدقة. قلت فإف كاف يعرؼ صاحبها قاؿ )عليو السبلـ( فليؤّد إليو 

تدّؿ باطبلقها على بقاء ملك الشخص األوؿ أو كونو أحّق هبا من الثاشل، وروي مثلها عن اٜنليب، فرّنا يقاؿ إّف  «ٕ» «حّقو
صحيحة سليماف وصحيحة اٜنليب تقّيداف برواية الكابلي الدالّة على سقوط حّق احمليي أو ملكو باحياء الشخص الثاشل فإذف 

وصحيحة معاوية بن وىب من التباين واٞنعارضة إذل اٞنطلق واٞنقّيد، فتقّيد تنقلب النسبة الِت كانت بٌن صحيحة سليماف 
رواية معاوية برواية سليماف فيكوف ما فّصلو العبّلمة )قّدس سرّه( على القاعدة، ألنّو بعد تقييد رواية سليماف واٜنليب ّنوارد غًن 

واية معاوية من قبيل اٞنقّيد إذل اٞنطلق، فتقّيد رواية معاوية االحياء برواية الكابلي تكوف رواية سليماف واٜنليب بالنسبة إذل ر 
  برواية سليماف واٜنليب، وىذا الكبلـ وإف كاف موافقاً ٞنا حّققناه ُب التعادؿ والرتجيح من صّحة انقبلب النسبة، إاّلأنّو ُب

______________________________ 
 .ٕح  ٖ/ كتاب إحياء اٞنوات ب ٗٔٗ: ٕ٘( الوسائل ٔ)

 .ٖح  ٖ/ كتاب إحياء اٞنوات ب ٘ٔٗ: ٕ٘( الوسائل ٕ)

 ٕ٘ٗ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

 اٞنقاـ يرد عليو أمراف:

أّف اٞنفّصل بٌن االحياء وغًنه إف كاف مراده من غًن االحياء أف يكوف كذلك حّّت مع الواسطة فبلبّد من ٘نل روايِت  أحدمها:
سليماف واٜنليب على اٞنوارد النادرة، ألنّو غًن خفي أّف ٕنّلك األرض أو ثبوت األحّقية فيها بغًن االحياء ولو بواسطة نادر 

٣نلوكاً ألحد بغًن االحياء بل بتمليك من اإلماـ )عليو السبلـ( قليل جّداً، وإف كاف مراده  جّداً، ضرورة أّف فرض كوف األرض
من غًن االحياء حالة اٞنالك األخًن من دوف نظر إذل الوسائط فهو وإف كاف شائعًا وصحيحًا إاّلأنّو البّد من ٘نل رواية 

نفسو ببل واسطة، و٘نل اٞنطلق على الفرد النادر غًن جائز كما معاوية على الفرد النادر وىو ما إذا ٕنّلك األرض باالحياء ب
 حّققناه ُب موطنو، فبلـز انقبلب النسبة ٘نل أحد االطبلقٌن على الفرد النادر وىو كما ترى.

 «ٔ»  حوىو اٞنهّم: أّف اٞنقاـ ليس من قبيل انقبلب النسبة بل داخل ُب كربى ما ذكرناه ُب باب التعادؿ والرتجي  وثاشل األمرين
من أنّو إذا ورد عاـ مثل أكـر العلماء ٍّب ورد خاص مثل ال تكـر من يرتكب اٞنعاصي ٍبّ ورد خاص آخر أخّص من اٞنخّصص 
األوؿ مثل ال تكـر من يرتكب الكبائر من اٞنعاصي فبلبّد من ٔنصيص العاـ بكل واحد من اٞنخّصصٌن الراجع إذل ٔنصيصو 

ّصص أّواًل باٞنخّصص الضّيق ٍّب تبلحظ النسبة بينو وبٌن اٞنخّصص األوسع فتنقلب النسبة، بأوسع اٞنخّصصٌن، ال أّف العاـ خي
وما ٥نن فيو أيضًا من ىذا القبيل بداىة أّف رواية سليماف واٜنليب واردتاف ُب موارد األراضي اٝنربة أعم من أف يكوف اٝنراب 



و كما إذا أخذىا اٛنائر وحبسها أو منع عن إحيائها وروراية مستندًا إذل صاحب األرض وباختياره أو دل يكن مستندًا إلي
  الكابلي وكذا رواية معاوية واردتاف ُب موارد استناد اٝنراب إذل

______________________________ 
 .ٖٚٗ(: ٛٗ)اٞنوسوعة  ٖ( مصباح االصوؿ ٔ)

 ٕٙٗ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

فإف كانت أرض رجل قبلو فغاب عنها »ليو السبلـ( ُب رواية معاوية صاحب األرض كما يستفاد ىذا اٞنعىن من قولو )ع
اخل إاّلأّف الثاشل أخّص من األوؿ الختصاصو « فإف تركها وأخرهبا»ومن قولو )عليو السبلـ( ُب رواية الكابلي « وتركها فأخرهبا

بكل واحد من روايِت الكابلي ومعاوية،  ّنوارد االحياء ومها أخّص من روايِت سليماف بن خالد واٜنليب، فبلبّد من ٔنصيصهما
 فتكوف النتيجة زواؿ حّق األوؿ بالرتؾ االختياري سواء كاف حّقو ثابتاً فيها باإلحياء أو بغًنه من األسباب.

وال خيفى أّف الظاىر أّف األراضي بتمامها ال ٕنلك بل يكوف ١نييها أحّق هبا من غًنه، فعند تركها وبقائها خربة فلغًنه من 
األشخاص أف يعّمروىا كما أفّت بو ٗناعة من احملّققٌن )قّدس سّرىم( لعدـ كونو تعاذل راضيًا ببقاء األرض خربة كما يدّؿ 

جعلها وقفًا على عباده فمن  إّف األرض للَّو»عليو بعض الروايات مثل رواية يونس عن العبد الصاحل قاؿ قاؿ )عليو السبلـ( 
وروايتو االخرى عن رجل عن أيب عبداللَّو  «ٔ» «لغًن ما عّلة اخذت من يده ودفعت إذل غًنهعّطل أرضاً ثبلث سنٌن متوالية 

 «ٕ» «قاؿ: من اخذت منو أرض ٍّب مكث ثبلث سنٌن ال يطلبها ال حيّل لو بعد ثبلث سنٌن أف يطلبها»)عليو السبلـ( 
 نعم ىذه الروايات ال ٔنلو عن إشكاؿ من حيث السند فراجع.

ي الِت تكوف ُب يد الكّفار إف كانت ُب أيديهم ُب دار الكفر فبل إشكاؿ ُب كوهنا باقية ُب أيديهم ملكاً أو حّقاً ٍّب إّف األراض
على اٝنبلؼ، كما أهّنا كذلك إذا كانت ُب دار اإلسبلـ بناًء على ما ذكرناه من عدـ اختصاص االحياء باٞنسلمٌن بل يعّم 

 طوعاً يعين تبقى األرض ُب أيديهم، وأّماالكّفار، كما أّف األمر كذلك لو أسلموا 

______________________________ 
 .ٔح  ٚٔ/ كتاب إحياء اٞنوات ب ٖٖٗ: ٕ٘( الوسائل ٔ)

 .ٕح  ٚٔ/ كتاب إحياء اٞنوات ب ٖٗٗ: ٕ٘( الوسائل ٕ)

 ٕٚٗ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج



ها ودل يكن ٟنم وارث فهي من األنفاؿ وملك لئلماـ األراضي الِت ا٤نلوا عنها وخّلوىا للمسلمٌن واألراضي الِت مات أىل
)عليو السبلـ( ببل إشكاؿ وال خبلؼ، وأّما األراضي الِت اخذت منو بالقهر والغلبة فهي ملك للمسلمٌن فتوى ونّصًا إاّلأف 

طاف اٛنائر وقد ديّلكها من ُب يده امور اٞنسلمٌن ومن ىو مأذوف من قبل األئّمة )عليهم السبلـ( ُب ىذه التصرفات كالسل
 وىي الِت تسّمى باألراضي اٞنفتوحة عنوة. «ٔ» تعّرضنا ٟنذا ُب آخر ُنث اٞنكاسب احملّرمة

وىنا قسم آخر دل يذكره شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( وىي عبارة عن األراضي الِت صاٜنوا عليها مع وارل اٞنسلمٌن وتسّمى 
تكوف تابعة لكيفية اٞنصاٜنة فإف صوٜنوا على أف تكوف األراضي ملكاً  ىذه باألراضي الصلحية تارة واٝنراجية اخرى، وىي

ٟنم ويؤّدوف اٝنراج كانت ٣نلوكة ٟنم وإف صوٜنوا على أف تكوف األراضي ملكًا للمسلمٌن فكذلك، والكبلـ اآلف ُب األراضي 
أسباب اٞنلك أـ ال. اٞنقاـ الثاشل: أنو اٞنفتوحة عنوة والبحث عنها يقع ُب مقامٌن، األّوؿ: أنّو ىل ٕنلك تلك األراضي بأحد 

 مع قطع النظر عن اٞنقاـ األوؿ ىل جيب أداء اٝنراج على من ُب يده تلك األراضي أـ ال.

أّما الكبلـ بالنسبة إذل اٞنقاـ األوؿ: فالظاىر عدـ جواز التمّلك بوجو من الوجوه بل ىي باقية ُب ملك اٞنسلمٌن، وتدّؿ عليو 
ٗنلة منها، وُب رواية أيب بردة اٞنسؤوؿ فيها عن بيع أرض اٝنراج قاؿ )عليو  «ٕ» خ )قّدس سرّه(روايات وقد ذكر الشي

ومن يبيعها ىي أرض اٞنسلمٌن، قلت: يبيعها الذي ىي ُب يده، قاؿ ويصنع ِنراج اٞنسلمٌن ماذا؟ ٍّب قاؿ: ال بأس »السبلـ( 
  اشرتى حّقو منها وحيّوؿ حقّ 

______________________________ 
 وما بعدىا. ٚٔٛ، ٘ٔٛ(: ٖ٘)موسوعة اإلماـ اٝنوئي  ٔ( مصباح الفقاىة ٔ)

 .ٜٔ: ٗ( اٞنكاسب ٕ)

 ٕٛٗ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

وغًن ذلك من الروايات الواردة ُب ىذا الباب اٞنستفاد منها عدـ جواز ٕنّلك  «ٔ»  اخل« اٞنسلمٌن عليو ولعّلو يكوف أقوى
األراضي من حيث رقبتها بل ديلك اٞنشرتي على النحو الذي كاف للبائع، ومن راجع روايات الباب جيد ُب نفسو صدؽ ما 

ب آثار الوقف وغًن ذلك من االمور نقلناه ويرتّتب عليو عدـ ترّتب آثار اٞنسجد على اٞنساجد الِت ٓندث فيها، وعدـ ترتّ 
الِت يعترب أف يكوف ُب ملك، وال فرؽ بٌن رقبة األرض وبٌن أجزائها اٞننفصلة كرتاهبا فبل جيوز بيعها بعد جعلو كوزاً أو آجراً أو 

و حينئذ ال يعّد من غًن ذلك من األشياء إاّلإذا اقتضاه تعمًن األرض كما لو حفر بئرًا أو سردابًا وألقى تراهبا إذل اٝنارج فإنّ 
 األرض بل يعّد من منافعها فيجوز ٕنّلكو.



وسألتو عن رجل اشرتى »ٍّب إّف الشيخ )قّدس سرّه( ذكر من ٗنلة الروايات ُب اٞنقاـ رواية إٚناعيل بن الفضل اٟنامشي وفيها 
يأخذ منهم اجرة البيوت إذا أّدوا جزية أرضًا من أرض اٝنراج فبىن هبا أو دل ينب غًن أّف اناسًا من أىل الذّمة نزلوىا ألو أف 

ولكن دل نفهم أي ربط ٟنا باٞنقاـ، ألّف ١نّل كبلمنا  «ٕ» «رؤوسهم؟ قاؿ يشارطهم فما أخذ بعد الشرط فهو حبلؿ
االستدالؿ على عدـ جواز ٕنّلك تلك األراضي ال جواز أخذ االجرة على البيوت بالشرط، بل ديكن أف يقاؿ بداللة صدر 

الِت ذكرىا )قّدس سرّه( مشتملة على امور دل يلتـز هبا أحد مثل  «ٖ» جواز الشراء فتأّمل. كما أّف مرسلة ٘نّاد الرواية على
إذل أف قاؿ )عليو  -ء من األرضٌن قاؿ )عليو السبلـ( وليس ٞنن قاتل شي»وجوب أداء الزكاة قبل تقسيم الزرع بٌن الشركاء 

 -السبلـ(

______________________________ 
 .ٔح  ٔٚ/ أبواب جهاد العدو ب ٘٘ٔ: ٘ٔ( الوسائل ٔ)

 .ٓٔح  ٕٔ/ أبواب عقد البيع ب ٖٓٚ: ٚٔ( الوسائل ٕ)

 .ٕح  ٔٗ/ أبواب جهاد العدو ب ٓٔٔ: ٘ٔ( الوسائل ٖ)

 ٜٕٗ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

ّف األرض ٞنّا دل تكن ملكاً بداىة أ« فيقّسم بٌن الوارل وبٌن شركائو الذين ىم عّماؿ األرض «ٔ» فيؤخذ ما بقي بعد العشر
لزارعو فبلبّد وأف تكوف الزكاة بعد القسمة وإعطاء كل حّصتو فعليو رّنا ال يتعّلق زكاة بالزرع بعد القسمة لعدـ بلوغو حّد 

 النصاب فافهم.

ألجل أخبار  فقد قيل بعدـ وجوب اٝنراج ُب زماف الغيبة، وقد قيل بعدمو بالنسبة إذل خصوص الشيعة وأّما اٞنقاـ الثاشل:
أّف »التحليل، وقد قيل بعدـ وجوبو ُب حّق من يستحق اجرة ىذه األرض كما ورد ُب بعض األخبار من قولو )عليو السبلـ( 

إاّلأّف كّلها بعيد عن الصواب، بل اٜنّق وجوب األداء. مضافًا إذل وروده ُب الرواية كما قاؿ  «ٕ» «لك نصيبًا ُب بيت اٞناؿ
فمن يّدعي عدـ وجوب األداء البّد لو من إقامة دليل  «ٖ» «يصنع ِنراج اٞنسلمٌن ماذا»اية أيب بردة )عليو السبلـ( ُب رو 

بداىة أنّو كيف يتصرؼ ُب ملك الغًن ببل اجرة، وال منافاة بٌن وجوب األداء وبٌن جواز أخذه بعد األداء من نائب اإلماـ 
 )عليو السبلـ( أو ٣نّن ىو مأذوف من قبلو ُب ىذه اٞنوارد كالسلطاف اٛنائر.

ية على بيع األجزاء اٝنارجة من أرض العراؽ و٥نوىا وبيع نفس األراضي فهي وإف كانت صحيحة وأّما دعوى السًنة القطع
 إاّلأنّو دل يعلم كوهنا ُب األراضي اٝنراجية، ألنّو دل يتمّيز إذل اآلف األراضي اٞنفتوحة عنوة عن غًنىا



______________________________ 
 «.ويؤخذ بعد ما بقي من العشر»( ُب اٞنصدر بدؿ فيؤخذ ما بقى بعد العشر ٔ)

 )مع اختبلؼ يسًن(. ٙح  ٔ٘/ أبواب ما يكتسب بو ب ٕٗٔ: ٚٔ( الوسائل ٕ)

 ( تقّدـ مصدره آنفاً.ٖ)

 ٕٓ٘، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

باٝنصوص، بل ىي جارية ُب األراضي اٞنشكوكة الِت ال يُعلم كوهنا مفتوحة عنوة، وكيف كاف ال نعلم بكوف األراضي اٞنوجودة 
من األراضي اٞنفتوحة عنوة الحتماؿ أف تكوف من األراضي الِت كانت مواتاً فأحياىا شخص أو كانت من اٞنفتوحة عنوة وقد 
ملكها اإلماـ )عليو السبلـ( أو أحد خلفاء اٛنور، أو كانت من األراضي الصلحية الِت ىي باقية ُب يد الكّفار مع إعطاء 

 أسلم أىلها طوعاً، ومع ىذه االحتماالت كيف ديكن إثبات أّف األراضي الِت جزية رؤوسهم، أو كانت من األراضي الِت
 يتداوؿ بيعها وشراؤىا ُب زماننا من األراضي اٞنفتوحة عنوة، واليد أمارة اٞنلك فيحكم بكوهنا ملك من كانت ُب يده.

فو ُب مورد االبتبلء باٞنعىن الذي ذكرنا وأّما دعوى العلم االٗنارل بكوف بعض تلك األراضي من اٞنفتوحة عنوة فإف كانت أطرا
ُب ١نّلو بأف يكوف قادرًا على بيع كل واحدة واحدة من األراضي باٝنصوص، فبل مانع معها من القوؿ بعدـ جواز البيع 

ل والشراء، وأّما مطلق العلم االٗنارل بوجود األرض اٝنراجية ُب بٌن ىذه األراضي فبل يضّر بعد خروج بعض األطراؼ عن ١ن
االبتبلء كما أّف العلم االٗنارل بوجود دار وقف ُب النجف أو بوجود دار مغصوبة ُب النجف ال دينع عن جواز بيع الدور 

 وشرائها ُب النجف.

ُب اٞنقاـ: وىو أّف األراضي  «ٕ» وذكره الشيخ )قّدس سرّه( «ٔ» قد تعّرضنا لو ُب آخر اٞنكاسب احملّرمة ء بقي ُب اٞنقاـ شي
١نياة حٌن الفتح لو عرض ٟنا اٝنراب ىل جيوز إحياؤىا وٕنّلكها باالحياء بناًء على إفادة االحياء اٞنلكية، أو يثبت الِت كانت 

األحّقية بناًء على إفادة االحياء األحّقية وعدـ جواز مزا٘نة الغًن لو؟ ذىب الشيخ األنصاري )قّدس سرّه( إذل جواز اإلحياء 
 لعمـو أدلّة االحياء

______________________________ 
 .ٕٖٛ -ٖٓٛ(: ٖ٘)موسوعة اإلماـ اٝنوئي  ٔ( مصباح الفقاىة ٔ)

 .ٕٚ: ٗ( اٞنكاسب ٕ)

 ٕٔ٘، ص: ٕ مكاسب البيع، ج



 .«ٔ» وخصوص رواية سليماف بن خالد

أنّو قد ذكرنا أّف أدلّة االحياء منصرفة عن ىذه اٞنوارد إذل اٞنوارد الِت ال يسبقها ملك مسلم أو دل تكن متعّلقة ٜنّق الغًن،  وفيو:
واٞنفروض أّف األرض كانت من اٞنفتوحة عنوة وملكًا للمسلمٌن وخروجها عن ملكهم حيتاج إذل دليل، وتلك األخبار أي 

ٞنوارد. وأّما ما ذكره )قّدس سرّه( من خصوص رواية سليماف بن خالد فالظاىر أنّو سهو من أخبار االحياء منصرفة عن ىذه ا
فإف كاف يعرؼ »قلمو الشريف، بداىة أّف تلك الرواية تدّؿ على عكس اٞنقصود، ألّف اإلماـ )عليو السبلـ( بعد سؤاؿ الراوي 

ـ )عليو السبلـ( قد أمر بأداء اٜنّق إذل صاحبو واٞنفروض أّف ضرورة أّف اإلما« فليؤّد إليو حّقو»قاؿ )عليو السبلـ( « صاحبها
 األرض كانت ملكاً للمسلم وّنقتضى ىذه الرواية البّد من رّد األرض إذل ملك اٞنسلمٌن.

______________________________ 
 .ٖح  ٖ/ كتاب إحياء اٞنوات ب ٘ٔٗ: ٕ٘( الوسائل ٔ)

 ٕٕ٘، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

 

 اشرتاط كوف العوضٌن ملكاً طلقاً الكبلـ ُب 

 

ـّ الولد ُب غًن اٞنوارد  قد ذكروا من االمور اٞنعتربة ُب العوضٌن أف يكونا ملكًا طلقاً، وفّرعوا عليو عدـ جواز بيع الوقف وا
ء متعّلق النذر أو  لشياٞنستثناة وال الرىن إاّلبإذف اٞنرهتن، وأيضًا فّرعوا عليو عدـ جواز بيع ما يكوف متعّلقًا ٜنّق كما إذا كاف ا

للموارد الثبلثة الِت ذكرناىا أّواًل. واٞنراد  «ٔ» اٜنلف أو كاف متعّلقًا ٝنيار البائع أو اٞنشرتي. وقد تعّرض الشيخ )قّدس سرّه(
 من الطلق أف يكوف اٞنالك مستقبًل ُب التصرؼ ُب مالو بأي ٥نو أراد.

لو وقاؿ: فالظاىر أّف ىذا العنواف ليس ُب نفسو شرطًا ليتفرّع عليو عدـ وذكر الشيخ )قّدس سرّه( أّف ىذا الشرط ال ١نّصل 
ـّ الولد اخل.  جواز بيع الوقف واٞنرىوف وا

أّف مراد األعاظم من ىذا الشرط كوف اٞنالك تاـ السلطنة وعدـ كونو ٣ننوعًا عن التصرؼ إّما  «ٕ» وذكر اٞنًنزا )قّدس سرّه(
 ا لوجود اٞنانع كالرىانة واالستيبلد.لقصور ُب اٞنقتضي كما ُب الوقف وإمّ 

  ولكن اٜنّق ما ذكره الشيخ )قّدس سرّه( من عدـ كوف عنواف الطلقية من



______________________________ 
 .ٜٕ: ٗ( اٞنكاسب ٔ)

 .ٖٕٚ: ٕ( منية الطالب ٕ)

 ٖٕ٘، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

القوؿ بكوهنا مانعة عن البيع إاّلبإذف اٞنرهتن، ويشرتط أيضاً عدـ كونو الشرائط بل الشرط ىو عنواف عدـ الوقفية والرىانة على 
ـّ ولد، وبعبارة واضحة أنّو ال مانع من صحة البيع ُب ملك إاّلمع الدليل على عدـ جوازه، ففي كل مورد دّؿ الدليل على  ا

اف الطلقية منتزع من اٞنوارد اٝناّصة الِت ورد عدـ جواز البيع مثل الوقف و٥نوه فنتعّبد بو وإاّل فبل مانع من جواز البيع، وعنو 
 فيها اٞننع عن البيع.

  الكبلـ ُب بيع الوقف

اٞنشهور بل اٞنتسادل عليو عند الفقهاء عدـ جواز بيع الوقف ُب غًن اٞنوارد اٞنستثناة، والدليل عليو قولو )عليو السبلـ( 
سب ما يوقفها أىلها، إاّلأّف األوؿ أصّح ألّف الوقف وُب بعض النسخ على ح «ٔ» «الوقوؼ على حسب ما يقفها أىلها»

يستعمل متعّديًا أيضاً. وبديهي أّف الواقف نظره إذل انتقاؿ ما وقفو إذل اٞنوقوؼ عليهم بطنًا بعد بطن أو انتفاع عاّمة الناس 
ليهم، وقد أمضى الشارع منو إذا كاف الوقف عامًا من دوف أف تكوف نفس العٌن اٞنوقوفة داخلة ُب ملك أحد من اٞنوقوؼ ع

وباألدلّة اٝناّصة مثل ما ذكرناه من قولو )عليو السبلـ(  «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ » ىذا النظر والعقد من الواقف باألدلّة العاّمة مثل:
 اخل.« الوقوؼ»

لتعّرض لبلختبلؼ الذي عند ا «ٕ»  ء الكبلـ فيو وال خيفى أّف مرادنا من عدـ جواز البيع وضعاً ىو البيع اٝنارجي كما سيجي
 بٌن الشيخ )قّدس سرّه( وصاحب اٛنواىر )قّدس سرّه(.

  سألت أبا اٜنسن )عليو»و٣نّا استدّؿ بو أيضاً رواية أيب علي بن راشد قاؿ 

______________________________ 
 .ٕح  ٕ/ كتاب الوقوؼ والصدقات ب ٘ٚٔ: ٜٔ( الوسائل ٔ)

 .ٕٚ٘( ُب الصفحة ٕ)

 ٕٗ٘، ص: ٕ جمكاسب البيع، 



السبلـ( قلت جعلت فداؾ إشّل اشرتيت أرضًا إذل جنب ضيعِت فلّما وفّرت اٞناؿ ُخرّبت أهّنا وقف، فقاؿ: ال جيوز شراء 
واٞنراد من  «ٔ» «الوقف وال تدخل الغّلة ُب ملكك ادفعها إذل من اوقفت عليو. قلت: ال أعرؼ ٟنا ربّاً، قاؿ: تصّدؽ بغّلتها

ف منافع األرض اٞنوقوفة الِت ٔنرج من األرض من دوف زارع وليس اٞنراد منو الزرع الذي يزرعو اٞنشرتي قطعاً الغّلة البّد وأف يكو 
بداىة أّف الغّلة للزارع ُب موارد كوف األرض غصبًا غاية األمر يكوف عليو اجرة األرض فما ظّنك فيما إذا كاف مشرتيًا جاىبًل 

 اخل صرحياً عدـ جواز بيع الوقف وشرائو.«  جيوز شراءال»بوقفّيتها، وكيف كاف يستفاد من قولو 

ومن الروايات الِت استدّؿ هبا ُب اٞنقاـ: ما ورد من حكاية وقف أمًن اٞنؤمنٌن )عليو السبلـ( مثل ما عن ربعي بن عبداللَّو عن 
الرحيم ىذا ما تصّدؽ بو علي بن أيب  بسم اللَّو الر٘نن»أيب عبداللَّو )عليو السبلـ( ُب صورة وقف أمًن اٞنؤمنٌن )عليو السبلـ( 

اخل، والظاىر كوف  «ٕ» «طالب )عليو السبلـ( وىو حي سوي تصّدؽ بداره الِت ُب بين زريق صدقة ال تباع وال توىب
الِت ىي اٞنفعوؿ « صدقة»صفة لقولو )عليو السبلـ( « ال تباع وال توىب»الوصف صفة للنوع يعين أّف قولو )عليو السبلـ( 

لنوعي ّنعىن أّف ىذه األوصاؼ معّرؼ لقسم من الصدقة الذي يكوف كذا وىو الوقف، وال يناُب ىذا جواز البيع ُب اٞنطلق ا
ء ألنّو )عليو السبلـ( أراد هبذا الكبلـ أف يشًن إذل نوع من الصدقة الذي يكوف ُب نفسو وبطبعو  بعض اٞنوارد كما سيجي

تو كما إذا قاؿ اٞنوذل ٜنم األرنب أو األسد حراـ وال يناُب ذلك كونو حبلاًل ىكذا وىو ال يناُب جواز البيع عند طرّو مسوغا
 للضرورة أو التداوي مثبًل 

______________________________ 
 .ٔح  ٙ/ كتاب الوقوؼ والصدقات ب ٘ٛٔ: ٜٔ( الوسائل ٔ)

 .ٗ( نفس اٞنصدر ح ٕ)

 ٕ٘٘، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

ز بيعو و٥نوه مثل الزكاة و٥نوىا، بداىة أنّو ال إشكاؿ ُب جواز بيع ما أعطي من جهة وللصدقة قسم آخر ال إشكاؿ ُب جوا
الزكاة للفقراء وغًن ذلك من الصدقات وكيف كاف ال صدقة ُب الشريعة اٞنقّدسة مّتصفة بصفة أف ال تباع وال توىب إاّل 

 الوقف.

من أّف الشيخ )قّدس  «ٕ»  صدقة وما استفاده بعضمن كوف الوصف صفة نوع ال «ٔ» واٜنّق كما ذكره الشيخ )قّدس سرّه(
سرّه( يقوؿ بكوف الوصف قيداً توضيحياً ومؤّكداً ٞنعىن الوقف، ٍبّ اعرتض عليو بأّف الوصف قيد احرتازي، غًن سديد بداىة أّف 

ّص من الصدقة الذي ىو مراد الشيخ أيضاً كوف الوصف احرتازياً وكوف توصيف الصدقة بأهّنا ال تباع وال توىب معّرفاً لنوع خا
عبارة عن الوقف، وأّما احتماؿ أف يكوف شرطاً خارجياً بأف يكوف معناه أّف علياً )عليو السبلـ( تصّدؽ بداره الِت ُب بين زريق 

 صدقة واشرتط ُب ضمن عقد الصدقة أف ال تباع وال توىب فهو خبلؼ الظاىر.



جهة كونو خبلؼ الظاىر بل من جهة أّف اشرتاط عدـ البيع على واحتماؿ أنّو ال ديكن أف يكوف شرطًا خارجيًا ال من 
 االطبلؽ ٢نالف للشرع من جواز بيعو ُب بعض اٞنوارد فعليو يكوف شرطاً فاسداً ومفسداً للعقد، غًن سديد.

افو إذل البيع ال وقد أجاب الشيخ )قّدس سرّه( عنو أّواًل: بأّف ىذا االطبلؽ نظًن االطبلؽ اٞنتقّدـ ُب رواية ابن راشد ُب انصر 
 لعذر. وثانياً: بأّف ىذا التقييد ٣نّا البّد منو حّّت على تقدير كوف الصفة صفة لنوع الصدقة. وثالثاً: بأنّو من احملتمل علم اإلماـ

 )عليو السبلـ( بعدـ عروض مسوغات البيع.

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٖٗ: ٗاٞنكاسب 

 .ٖٛٗ: ٕ)االيرواشل( ( حاشية اٞنكاسب ٕ)

 ٕٙ٘، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

ولكن اٛنواب اٞنتٌن أف يقاؿ: إّف الشرط إف كاف راجعاً إذل عدـ جواز البيع من دوف نظر إذل وقوع البيع فهو غًن سديد لعدـ  
مورد وعدـ اٛنواز ُب كوف ىذا مقدورًا للواقف وٓنت اختياره، ألّف جواز البيع وعدمو بيد الشارع فلو أف حيكم باٛنواز ُب 

مورد آخر وبديهي أنّو البّد وأف يكوف متعّلق الشرط مقدوراً، كما أّف اشرتاط عدـ اإلرث أيضاً كذلك يعين غًن مقدور بل ىو 
وعدمو تابع ٜنكم الشارع باالرث وعدمو، وإف كاف متعّلق الشرط عدـ وقوع البيع خارجاً ال أنّو ال جيوز فبل مانع من اشرتاطو 

و االطبلؽ، وليس ىذا ٢نالفًا للمشروع ألنّو ال يناُب جوازه شرعاً. نعم يناُب وجوبو فلو وجب البيع ُب مورد كما إذا  على ٥ن
 كاف عدـ بيع الوقف مؤّدياً إذل قتل النفس بٌن اٞنوقوؼ عليهم يكوف الشرط باطبًل.

ض عليو ما جيّوز بيعو، فما ذكره الشيخ )قّدس وظهر من ٗنيع ما ذكرناه: عدـ جواز بيع الوقف بطبعو بالروايات ما دل يعر 
سرّه( بقولو و٣نّا ذكرنا ظهر أّف اٞنانع عن بيع الوقف امور ثبلثة حّق الواقف وحّق اللَّو سبحانو وحّق اٞنوقوؼ عليهم فمضافاً 

الداّؿ على عدـ جواز البيع ء ُب كبلمو )قّدس سرّه( يدّؿ على مانعية ىذه االمور الثبلثة عن البيع، بل  إذل أنّو دل يتقّدـ شي
الروايات الواردة ُب اٞنقاـ كما ذكرنا بعضها، يرد عليو أّف كونو متعّلقًا ٜنّق اللَّو تعاذل حيث يعترب فيو التقّرب على فرض تسليم 

ة عن بيع مقالة اعتبار التقّرب وال نقوؿ بو ال يكوف مانعًا عن البيع لعدـ الدليل عليو مع قطع النظر عن الروايات اٞنانع
الوقف، وأّما تعّلق حّق اٞنوقوؼ عليهم بو فهو أيضًا ال ١نّصل لو، بداىة أّف حّق البطوف اٞنتأّخرة موقوؼ على وجود العٌن 
اٞنوقوفة وبانتقاؿ العٌن يكوف سالبة بانتفاء اٞنوضوع، كما أّف تعّلق حّق الواقف من حيث جعلها صدقة جارية ينتفع هبا الناس 



ّنجرد قراءة صيغة الوقف وليس لو حّق بعد الوقف وإخراج العٌن عن ملكو، وكيف كاف أّف اٞنانع عن جواز إذل األبد يزوؿ 
  بيع الوقف ىو الروايات اٝناّصة الواردة ُب ذلك، وإمضاء الشارع عقد الوقف
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ألدلّة اٝناّصة كقولو )عليو السبلـ( الوقوؼ على حسب ما وبا «أَْوُفوا» على حسب ما يقفو أىلو باألدلّة العاّمة كقولو تعاذل:
 .«ٔ» يقفها أو يوقفها أىلها

 فتحّصل من ٗنيع ما ذكرناه: أّف مقتضى القاعدة عدـ جواز بيع الوقف.

كتو وبعبارة واضحة: أّف اٞناؿ تارة يكوف متحرّكًا وغًن ساكن ُب يد مالكو يعين ٞنالكو أف يتصّرؼ فيو كيف يشاء وحيرّكو ُنر 
االختيارية. واخرى جيعل مالو ساكنًا وغًن متحّرؾ وىذا عبارة عن الوقف وقد أمضى الشارع ىذا االعتبار من الواقف وكيف  
كاف إّف مقتضى القاعدة ُب الوقف عدـ جواز البيع نعم دّؿ الدليل باٝنصوص ُب موارد ٢نصوصة على جواز بيعو، وجواز 

البيع يكوف تارة بدخوؿ الثمن ُب ملك البائع اٞنوقوؼ عليو، ولو بعد البيع التصرؼ  البيع فيو على قسمٌن، وذلك ألّف جواز
ُب ٖننو كتصرؼ اٞنبّلؾ ُب أمواٟنم وأمبلكهم، واخرى يكوف من قبيل التبّدؿ ُب الصورة النوعية مع بقاء الوقف على حالو كما 

 ّف حّق اٞنوقوؼ عليهم يسقط عن شخص العٌن دوف بدٟنا.إذا باع العٌن اٞنوقوفة واشرتى بثمنها شيئاً آخر. وبعبارة واضحة أ

)قّدس سّرىم( وبٌن كاشف  «ٕ» وكيف كاف، إّف ُب اٞنقاـ كبلمًا بٌن شيخنا األنصاري ومن تبعو من احملّققٌن ومنهم اٞنًنزا
ف الوقف باطبًل وىو أّف جواز البيع ىل يوجب بطبلف الوقف يعين ّنجرد جواز البيع يكو  «ٗ» وصاحب اٛنواىر «ٖ» الغطاء

  ألنّو قد اخذ ُب مفهـو الوقف عدـ جواز البيع فما داـ الوقف باقياً ال جيوز بيعو، بل يكوف

______________________________ 
 .ٖٕ٘( تقّدـ مصدره ُب الصفحة ٔ)

 .ٕٛٚ: ٕ( منية الطالب ٕ)

 .٘ٛ( شرح القواعد )٢نطوط(: ٖ)

 .ٖٛ٘: ٕٕ( اٛنواىر ٗ)
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جواز بيعو مع كونو وقفًا من التضاد، أو أّف الوقف عند طرّو مسوغات البيع ال يكوف باطبًل بل الوقف يبطل بنفس البيع، 
 واألوؿ قوؿ كاشف الغطاء وصاحب اٛنواىر )قّدس سّرمها( والثاشل ىو الذي ذىب إليو الشيخ ومن تبعو )قّدس سّرىم(.

د من بطبلف الوقف عند طرّو ٠نّوز البيع انتفاء بعض آثار الوقف وىو عدـ جواز البيع إف اري «ٔ» وقاؿ الشيخ )قّدس سرّه(
وحيث إّف النفي ُب النفي يوجب االثبات فمعناه أنّو َنواز البيع جيوز البيع، فهذا ال ١نّصل لو فضبًل عن أف حيتاج إذل نظر 

ىو ظاىر كبلمو حيث جعل عدـ جواز البيع من  فضبًل عن إمعانو، وإف اريد من بطبلف الوقف انتفاء أصل الوقف كما
مقّومات الوقف بأف تدخل العٌن اٞنوقوفة عند جواز بيعها ُب ملك مالكها، ففيو مضافاً إذل كونو خبلؼ االٗناع ألنّو دل يقل 

ملك الواقف، أّف أحد ٣نّن أجاز بيع الوقف ُب اٞنوارد اٞنخصوصة ببطبلف الوقف وخروج العٌن اٞنوقوفة عن الوقفية ودخوٟنا ُب 
 عدـ جواز البيع ليس من مقّومات الوقف بل ىو ثابت بالتعّبد الشرعي.

ٍّب أيّد )قّدس سرّه( ما ذكره من عدـ بطبلف الوقف ُب موارد جواز البيع بأمرين: أحدمها أنّو ال إشكاؿ ُب بقاء العٌن على 
ؼ عليهم بعد طرّو اٞنسوّغ حّّت ارتفع وصار غًن جائز البيع وقفّيتها لو طرأ عليها ما يوجب جواز بيعها ولكّنو دل يبع اٞنوقو 

بعدـ جواز رىن الوقف وإف بلغ حّداً جيوز بيعو معّلبًل باحتماؿ طرّو اليسار للموقوؼ عليهم  «ٕ»  ومن ىنا صرّح احملّقق الثاشل
ز أف يرىن ما حيتمل أف ال يكوف للمرهتن عند إرادة بيعو ُب دين اٞنرهتن، بداىة أنّو ٞنّا كاف الرىن عبارة عن الوثيقة فبل جيو 

  والراىن عند تعّذر أداء ما أخذه من اٞنرهتن بيعو، ولذا منع احملّقق

______________________________ 
 .ٖٚ: ٗ( اٞنكاسب ٔ)

 .ٔ٘: ٘( جامع اٞنقاصد ٕ)
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يعترب ُب الرىن أف تكوف العٌن اٞنرىونة وثيقة الزمة وٞنّا كانت اٞنعاطاة الثاشل عن اٞنعاطاة ُب الرىن وليس ىذا إاّلمن جهة أنّو 
 غًن الزمة بل جائزة فحكم بعدـ جواز اٞنعاطاة ُب الرىن.

والثاشل ما ذكره بقولو: فإّف مدلوؿ صيغة الوقف وإف اخذ فيو الدواـ واٞننع عن اٞنعاوضة عليو اخل، وقاسو )قّدس سرّه( باٟنبة 
عبارة عن ٕنليك اٞنّتهب اٞنقتضي لتسّلطو اٞنناُب ٛنواز انتزاعو من يده ومع ذلك جيوز ٢نالفتو وقطع سلطنتو،  اٛنائزة الِت ىي

 ىذا عٌن عبارتو )قّدس سرّه(.



ولكن الذي ينبغي ُب اٞنقاـ أف يقاؿ: إف كاف اٞنراد من بطبلف الوقف بطبلف أصل الوقف وخروج العٌن عن كوهنا وقفاً 
فها فهو مقطوع العدـ كما ذكر الشيخ )قّدس سرّه( وال موجب ٟنذا أيضًا وال يلتـز بو كاشف الغطاء ودخوٟنا ُب ملك واق

وصاحب اٛنواىر )قّدس سّرمها( أيضاً. وإف اريد منو أنّو بعد ما طرأ عليو مسوغات البيع يكوف ملكًا طلقًا للموقوؼ عليهم 
مبلكهم، فهذا ال دليل عليو وال موجب لو أيضاً، مضافًا إذل أنّو دل وٟنم التصرؼ كيف ما شاؤوا كتصرؼ اٞنبّلؾ ُب أمواٟنم وأ

 يلتـز بو أحد.

وإف اريد منو بطبلف الوقف من جهة البيع فقط ال من ٗنيع اٛنهات بأف ال تكوف ىبتو وال إجارتو وال غًن ذلك من 
قف ىو السكوف من ٗنيع اٛنهات حّّت من التصرفات اٞنوقوفة على اٞنلك غًن البيع جائزة، وبعبارة اخرى أّف ما أنشأه الوا

جهة البيع لكن ال يكوف دليل االمضاء شامبًل للوقف من جهة اٞننع عن بيعو بأف يكوف عدـ جواز ىبتو و٥نوىا من 
التصرفات ٣نضاة غًن عدـ جواز البيع، فهو كبلـ متٌن البّد فيو من إمعاف النظر ألّف مشوؿ االمضاء حّّت هبذا اٞنقدار واٜنكم 

واز بيعو عند طرّو مسوغات البيع من التضاّد، بداىة أنّو لو قلنا بأّف الشارع قد أمضى وحكم بالسكوف مطلقًا ومع ذلك َن
  حكم َنواز البيع فمعناه أّف الشارع منع عن البيع
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متٌن جّدًا والبّد من االلتزاـ ّنا ذكراه لو  ء ال ديكن، فما ذكره كاشف الغطاء وصاحب اٛنواىر  وحكم َنواز البيع فهو شي
 كاف مرادىم من بطبلف الوقف ما ذكرناه.

ٍّب إنّو ال ٖنرة للنزاع ُب اٞنقاـ بل النزاع بٌن الطرفٌن علمي، بداىة أّف كاشف الغطاء وصاحب اٛنواىر والشيخ ومن تبعو من 
غات البيع حّّت ُب صورة ارتفاع العذر وارتفاع اٞنسوّغ بل ينادوف احملّققٌن قائلوف بعدـ خروج العٌن عن الوقفية ّنجّرد طرّو مسو 

إذل جواز  «ٔ» بصوت واحد ببقاء الوقف على حالو ُب صورة عدـ اتّفاؽ البيع وارتفاع اٞنسوّغ، ولكن ذىب بعض األكابر
 عدمو.البيع بعد طرّو اٞنسوّغ حّّت بعد االرتفاع سواء قلنا ببطبلف الوقف بطرّو اٞنسوّغ أو قلنا ب

أّما ُب الصورة االوذل فظاىر. وأّما ُب الصورة الثانية فاٞنورد يكوف من موارد الرجوع إذل استصحاب حكم اٞنخّصص بداىة أنّو 
بعد طرّو اٞنسوّغ علمنا َنواز بيع الوقف وخروجو عن ٓنت عمـو عدـ جواز بيع الوقف ٍّب شككنا بعد ارتفاع اٞنسوغ ىل 

 أنّو ال جيوز لشموؿ العمـو لو وحينئذ نتمّسك باستصحاب حكم اٞنخّصص و٥نكم َنوازه.بقي ُب حالة جواز بيعو أو 

ولكن اٜنّق عدـ جواز البيع بعد زواؿ مسوّغ البيع. أّما بناًء على عدـ بطبلف الوقف فظاىر لكوف اٞنورد من موارد التمّسك 
ٞنا قبل طرّو مسوّغ البيع وٜنالة طرّو اٞنسوّغ وٞنا  بالعاـ دوف اٞنخّصص، وذلك ألّف عمـو عدـ جواز بيع الوقف كاف شامبًل 

بعد زواؿ اٞنسوّغ ٍّب علمنا ِنروج حالة طرّو اٞنسوّغ عن ٓنت عمـو عدـ اٛنواز فيبقى الباقي من اٞنتقّدـ على طرّو اجملّوز 



ُب كوهنا مشمولة لعمـو العاـ وقد واٞنتأّخر منو ٓنت العاـ، وقد ذكرنا ُب ُنث االصوؿ أّف األفراد الطولية مثل األفراد العرضية 
  ذكرنا ُب ذلك البحث أنّو ال فرؽ بٌن العمـو االفرادي االستغراقي كما ُب اٞنقاـ

______________________________ 
 .ٓٗٗ: ٕ( حاشية اٞنكاسب )االيرواشل( ٔ)
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ص، وبديهي أّف اٞنقاـ من قبيل العاـ االستغراقي ألّف كّل فرد من وبٌن العمـو اجملموعي من حيث التمّسك بالعاـ دوف اٞنخصّ 
أفراد البيع ١نكـو بالبطبلف سواء األفراد الواقعة قبل طرّو اٞنسوّغ أو بعد طرّوه أو بعد ارتفاعو، وكل مورد علمنا ِنروجو عن 

جهة حّجية الظهور وكونو مطابقًا لبلرادة ٓنت العاـ نتبعو وأّما غًنه فيكوف مشمواًل لعمـو العاـ، وليس ىذا كّلو إاّلمن 
ء عن الوقفية وعوده إذل ملك  اٛنّدية، وكذا الكبلـ لو قلنا ببطبلف الوقف ألّف اٞنراد ببطبلف الوقف ليس ىو خروج الشي

رع ىذا الواقف، وليس مرادنا أيضًا كونو طلقًا للموقوؼ عليهم، بل مرادنا من البطبلف ما ذكرناه من مقالة عدـ إمضاء الشا
اٞنقدار من الوقف أي جهة اٞننع عن بيعو فقط، فعليو إذا علمنا بعدـ إمضاء الشارع ٟنذا اٞنقدار من الوقف ٍّب شككنا بعد 
زواؿ العذر ُب جواز بيعو وعدمو نتمّسك بعمـو دليل االمضاء بعٌن ما ذكرناه ُب األّوؿ، وليس اٞنورد من موارد التمّسك 

و ال فرؽ بٌن العمـو االستغراقي واجملموعي، وال يرفع اليد عن ظهور العاـ وكونو مطابقًا لبلرادة باٞنخّصص ٞنا ذكرناه من أنّ 
، وليس اٞنقدار اٞنعلـو إاّلحالة وجود اٞنسوّغ و٠نّوز البيع، وأّما بعد زوالو فبل.  اٛنّدية للمتكّلم إاّلباٞنقدار اٞنعلـو

كًا طلقًا للموقوؼ عليهم مثبًل ال يكوف اٞنورد من موارد التمّسك باٞنخّصص مضافًا إذل أنّو لو سّلمنا بطبلف الوقف وكونو مل
بل البّد من التمّسك بعمـو أدّلة االمضاء، ألّف ما أنشأه الواقف ىو حبس العٌن وسكوهنا إذل األبد، ومقتضى عمـو دليل 

بلو فنتمّسك بدليل االمضاء ولو كاف االمضاء كونو ٣نضى كذلك، وقد خرجنا عنو ُب صورة عروض اٞنسوّغ وأّما بعده أو ق
ء  ٠نموعيًا متكّفبًل ٜنكم واحد مستمر بالبياف الذي ذكرناه فيما تقّدـ، فما ذكروه واّدعوا عليو عدـ اٝنبلؼ من بقاء الشي

 على وقفيتو إذا دل يبع بعد عروض اجملّوز حّّت زاؿ ىو مقتضى القاعدة.
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أنّو قد ظهر من ٗنيع ما ذكرناه أّف مقتضى القاعدة ُب الوقف عدـ  «ٔ» شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( وكيف كاف فقد ذكر
جواز البيع، فبلبّد من إقامة الدليل ُب كل مورد جيوز بيعو باٝنصوص، ٍّب تعّرض )قّدس سرّه( تارة ٞنوضوع جواز بيع الوقف 

وقف ال جيوز بيعو وذكر ما ذكره العلماء ُب اٞنقاـ من األقواؿ، واخرى ٞنا ّنعىن أّف أّي وقف جيوز بيعو عند طرّو اٞنسوّغ وأي 
 ىو اجملّوز للبيع.



 وقّواه الشهيد )قّدس سرّه( «ٕ»  فقد منع بعض عن بيع الوقف مطلقًا كما يظهر من ابن إدريس أّما الكبلـ ُب اٛنهة االوذل:
 ولكّنو دل يذىب إذل ما ذىب إليو ابن إدريس لكونو نادراً. «ٖ»

وُب مقابلو جواز البيع مطلقاً، وبديهي أّف من يقوؿ َنواز البيع إّّنا يقوؿ ُب غًن اٞنساجد واٞنشاىد. وفّصل بعضهم بٌن 
انقطاع اٞنوقوؼ عليهم بأف يكوف اٞننقطع وبٌن اٞنؤبّد وقاؿ باٛنواز ُب األّوؿ وبعدمو ُب الثاشل. واٞنراد من الوقف اٞننقطع 

اٞنوقوؼ عليهم أشخاصًا معدودين ينقرضوف ُب اٝنارج عادة فينقطع الوقف بانقراضهم، ال كوف الوقف ١ندودًا بزماف لكوف 
 ء الكبلـ فيو إف شاء اللَّو تعاذل. مثل ىذا الوقف باطبًل كما سيجي

ز ُب الثاشل وباٛنواز ُب األوؿ عكس ما قبلو، ولعّل من حيكم بعدـ وقد فّصل بعض بٌن اٞنؤبّد وبٌن اٞننقطع وحكم بعدـ اٛنوا
 اٛنواز ُب اٞننقطع يرى عود الوقف بعد انقطاع اٞنوقوؼ عليهم إذل ملك الواقف.

 وديكن ُب اٞنقاـ تفصيل آخر بأف يفّصل بٌن اٞنساجد واٞنشاىد وبٌن غًنمها

______________________________ 
 .ٖٛ: ٗ( اٞنكاسب ٔ)

 .ٖ٘ٔ: ٖ( السرائر ٕ)

 .ٜٕٚ: ٕ( الدروس ٖ)
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من أفراد الوقف بالقوؿ بعدـ اٛنواز ُب األوؿ وباٛنواز ُب الثاشل، إاّلأّف ىذا ُب اٜنقيقة ليس تفصيبًل ألنّو دل يقل أحد َنواز بيع 
 اٞنساجد واٞنشاىد.

 ٞنوقوفة ويقاؿ بعدـ اٛنواز ُب الثاشل وباٛنواز ُب األوؿ.وقد يفّصل بٌن أجزاء الوقف وآالتو وبٌن نفس العٌن ا

فقد ذكر بعض أّف اٞنسوّغ أمر واحد وىو ما إذا وقع بٌن اٞنوقوؼ عليهم اختبلؼ خياؼ أو يظّن  وأّما الكبلـ ُب اٛنهة الثانية:
 ء الكبلـ فيو تفصيبًل إف شاء اللَّو تعاذل. من تلف اٞناؿ واألنفس، وذكر بعض غًن ذلك سيجي

ثل عتق العبد ُب كونو ٓنريراً وفّك ملك والكبلـ ُب اٛنهة االوذل فعبًل يقع ُب الوقف اٞنؤبّد وىو على قسمٌن: ألنّو يكوف تارة م
 يعين جيعل الواقف مالو ١نّرراً وغًن قابل للملكية وىذا مثل اٞنساجد ولذا لو غصبها غاصب ال يكوف ضامناً.



 «ٔ» والظاىر أنّو دل يستشكل أحد ُب عدـ جواز بيعو إاّلأّف عدـ جوازه ليس من جهة كونو وقفاً بل ٞنا ذكره كاشف الغطاء
و ال يصّح بيعو ال لعدـ ٕنامية اٞنلك بل لعدـ أصل اٞنلك، بداىة أنّو بعد جعلو ١نّرراً ال يكوف قاببًل للملك مثل العبد إذا من أنّ 

اعتق وصار حرّاً، ولكّنو )قّدس سرّه( ذكر أنّو ْنوز إجارتو مع مراعاة اآلداب البلزمة لو إذا كاف مسجدًا وصرؼ منافعها ُب 
٣نّا ال ديكن اٞنساعدة عليو ألنّو ال دليل على جواز إجارتو بعد ما دل يكن ملكاً ألحد، واالجارة تقع غًنه من األوقاؼ، وىذا 

ُب ملك َمن بعد ما فرضنا أنّو ال مالك لو، بل ديكن أف يقاؿ إنّو بعد اليأس عن االنتفاع بو يصًن من اٞنباحات ّنعىن أنّو جيوز 
راعاة اآلداب البلزمة لو إذا كاف من اٞنساجد واٞنشاىد من دوف أف يكوف مالكاً لكّل أحد أف يتصّرؼ فيو بالزرع و٥نوه مع م

 لو باالحياء.

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٗٛشرح القواعد )٢نطوط(: 
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ة مثل الذرية وقد يكوف واخرى ال يكوف من قبيل التحرير وىو على قسمٌن: ألنّو قد يكوف وقفًا خاصًا على أشخاص خاصّ 
وقفًا عامًا على اٛنهة. أّما الوقف اٝناص فهو ملك للموقوؼ عليهم بنحو من اٞنلكية ُنيث ليس ٟنم التصّرؼ فيو مثل 

ُب « على»تصّرؼ اٞنبّلؾ ُب أمبلكهم. والذي يدلّنا على ذلك أي كونو ملكًا للموقوؼ عليهم بنحو من اٞنلكية نفس كلمة 
ليهم، بداىة أنّو ُب صورة عدـ اٞنلك دل يكن لو ىذا التعبًن الداّؿ على الضيق والضرر وليس ىذا إاّل من قوؿ الواقف وقفت ع

ء اٞنوقوؼ غاية األمر دائرة اٞنلكية مضّيقة عليهم، وباٛنملة إّف نفس ىذا  جهة تضّيق دائرة اٞنلكية يعين أهّنم مالكوف ٟنذا الشي
ن وجو ٟنذا التعبًن لكوف رجوع اٞننفعة إليهم نفعاً ال ضرراً. والذي يشهد على ىذا ما ذكره التعبًن يدّؿ على اٞنلكية وإاّل دل يك

الفقهاء من أنّو يشرتط ُب اٞنبيع أف يكوف طلقاً فبل جيوز بيع الوقف فاحرتزوا عن بيع الوقف باشرتاط كوف اٞنبيع ملكاً طلقاً ال 
 ٠نرد كونو ملكاً.

ز، ألّف اٞنلكية كانت تاّمة ٟنم غاية األمر كانت مضّيقة، ودل يكن بيعو جائزًا ألجل اٞنانع فالظاىر جواز بيعو عند عروض اجملوّ 
 فإذا عرض لو اجملّوز يرتفع اٞنانع وجيوز بيعو.

وأّما القسم الثاشل من الوقف وىو ما يكوف وقفًا عامًا من دوف أف يكوف مثل اٞنساجد ُب كونو ٓنريرًا وفّكًا للملك بل ىو 
لك اٞنوقوؼ عليهم، فهو على قسمٌن: القسم األوؿ ما يكوف وقفًا ٛنهة عاّمة مثل الوقف على العلماء والفقراء يبقى ُب م

والسادات مثل اٜنّمامات والدكاكٌن بأف تكوف منفعة ىذه االمور راجعة إليهم و٣نلوكة ٟنم فإّف معىن وقف ىذه االمور ٟنؤالء 



ا ٣نلوكة ٟنم فيجوز ٟنم االنتفاع هبا مباشرة كما جيوز ٟنم إجارهتا واالنتفاع اٛنماعة رجوع منفعة ىذه االمور إليهم وكوهن
 باجرهتا.

  والظاىر أّف ىذه االمور أيضاً ملك ٟنم بعٌن ما ذكرناه ُب الوقف اٝناّص من
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جواز البيع عند عروض اٞنسوّغ واجملّوز لو، ُب قوؿ الواقف وقفت عليهم، كما أّف الظاىر أنّو ال مانع من « على»داللة نفس 
ء اٞنوقوؼ ملكًا لؤلشخاص بنحو االشاعة ِنبلفو ُب  والفرؽ بٌن ىذا وبٌن الوقف اٝناص أنّو ُب الوقف اٝناص يكوف الشي

ر من الوقف ء اٞنوقوؼ ليس ملكًا للعلماء باالشاعة بأف يكوف كّل واحد من العلماء مثبًل مالكًا ٞنقدا اٞنقاـ بداىة أّف الشي
بنحو االشاعة بل ىو ملك للجهة. وبعبارة اخرى أّف دائرة اٞنلك سعة وضيقًا ٔنتلف بكثرة اٞنوقوؼ عليهم وقّلتهم ُب الوقف 
اٝناص ِنبلفو ُب ىذا القسم بل ىو باؽ على حالو على أي حاؿ، وكيف كاف فبل فرؽ ُب جواز البيع بٌن ىذا القسم وبٌن 

 ز البيع.الوقف اٝناص عند عروض ٠نوّ 

والقسم الثاشل من الوقف العاـ ما يكوف وقفًا للعلماء أو ٛنميع الناس مثبًل ولكّنو على ٥نو ليس ٟنم إجارتو و٥نوىا بأف ال 
تكوف اٞننفعة راجعة إليهم مثل القسم األوؿ، بل وقف عليهم ألف ينتفعوا منو مباشرة ال ألّف يؤجر وتصرؼ منافعو فيهم وىذا 

نات الواقعة ُب الطرؽ والقناطر، وقد يعرّب عن ىذا القسم ُب لساف العلماء ّنلك االنتفاع دوف اٞننفعة، ولكّنو مثل اٞندارس واٝنا
ذكرنا ُب موطنو أّف مرجع ىذا أيضًا إذل ملك اٞننفعة غاية األمر اٞننفعة باٞنباشرة ألّف االنتفاع فعل الشخص وكيف يكوف 

ة لكن ُب جهة خاّصة وال مانع من التعبًن عنو ّنلك االنتفاع مسا١نة من باب الشخص مالكاً لفعل نفسو، فهو مالك للمنفع
 ضيق العبارة.

ء اٞنوقوؼ مثل القناطر واٞندارس أيضًا ملكاً للجهة غاية األمر يكوف ملكًا مضّيقاً واٞننفعة أيضاً  وكيف كاف الظاىر كوف الشي
ابق أنّو ُب القسم األوؿ تكوف العٌن ملكًا للجهة لكن ١نبوسة ال ٣نلوكة ملكًا مضّيقاً، فالفرؽ بٌن ىذا القسم والقسم الس

طلقًا واٞننفعة تكوف ملكًا ٟنم طلقًا فيجوز ٟنم اٞنعاوضة عليها واالنتفاع بثمنها وُب القسم الثاشل كما ال تكوف العٌن ٣نلوكة 
 ُب جهة خاّصة وىي االنتفاع هبا للجهة طلقاً كذلك اٞننفعة ال تكوف طلقة بل ىي أيضاً ١نبوسة ّنعىن اشرتاط صرفها
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مباشرة، وليس ٟنم إجارتو و٥نوىا من التصرفات الواقعة من اٞنبّلؾ بل ٟنم أف جيلسوا ُب اٞندارس واٝنانات إذا كانوا من 
 اٞنوقوؼ عليهم كما إذا وقف اٝناف على أف يسكن فيو الزّوار أو اٞنسافروف.



بالتقريب الذي قّدمناه ُب الوقف اٝناص، ومضافًا إذل ىذا يدّؿ « على»اٞنلكية ُب ىذا القسم كلمة  وكيف كاف، يدّؿ على
على ما ذكرناه: السًنة اٞنستمرّة على الضماف ففي الوقف اٝناص إذا غصب أحد العٌن اٞنوقوفة على الذرّية مثبًل أو شيئًا من 

اـ بكبل قسميو يعتربونو ضامنًا للجهة وليس ذلك إاّلمن جهة أهّنم يعتربوف منافعها يعتربه العقبلء ضامنًا ٟنم، وُب الوقف الع
)قّدس سّرمها(  «ٕ» واٞنًنزا «ٔ»  العٌن واٞننفعة ملكًا ٟنم. فعليو ال مانع من جواز البيع عند عروض اجملّوز، وما ذكره الشيخ

 للملك مثل ٓنرير العبد دل يظهر لنا وجهو. من إٜناؽ ىذا القسم باٞنساجد ُب عدـ كونو ملكاً ألحد بل فّكاً وٓنريراً 

بقي الكبلـ ُب مثل اٞنشاىد واٜنسينيات، والكبلـ ُب ىذه االمور يقع تارة ُب أرض ىذه االمور واخرى ُب مثل األخشاب 
 واآلجر والقنديل و٥نوىا من اآلالت واألسباب.

ير ملك حيث جيعل الواقف األرض وقفاً لتكوف معبداً ومزاراً أّما الكبلـ ُب األوؿ، فالظاىر أنّو يكوف مثل اٞنساجد ُب كونو ٓنر 
 فتصًن ١نّررة مثل اٞنساجد من جهة عدـ مبلحظة ٕنليك أحد أو جهة من اٛنهات فبل جيوز بيعها أبداً.

ظيم شعائر وأّما الكبلـ بالنسبة إذل اآلالت اٞنوضوعة ُب اٞنشاىد واٞنساجد واٜنسينيات فهي تارة ال تكوف إاّلألجل الزينة وتع
 اٞنساجد واٞنشاىد

______________________________ 
 .ٓٙ: ٗ( اٞنكاسب ٔ)

 .ٕٓٛ: ٕ( منية الطالب ٕ)
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مثل القناديل اٞنعّلقة ُب اٞنشاىد الشريفة وغًن القناديل من اآلالت اٞنوضوعة فيها ألجل التزيٌن، ومن الظاىر أّف ىذه االمور 
فس اٞنساجد واٞنشاىد واالنتفاع منها يكوف بالتزيٌن وليس ُب ىذه االمور مبلحظة ٕنليك اٞنسلمٌن وانتفاعهم وقف وملك لن

ء الكبلـ عن قريب إف شاء اللَّو تعاذل أنّو ال يعترب أف يكوف اٞنالك من  أصبًل وىي من مصداؽ الوقف على اٞنوقوفات وسيجي
 رياً يعتربه العقبلء ُب ىذه اٞنوارد.ذوي الشعور بعد ما كانت اٞنلكية أمراً اعتبا

واخرى تكوف اآلالت اٞنوضوعة ُب اٞنشاىد واٞنساجد مثبًل وقفًا للمسلمٌن اٞنصّلٌن ُب اٞنسجد أو زّوار اٞنشهد ولكّنو جعل 
اٞنشّرفة  ١نل االنتفاع منها اٞنسجد واٞنشهد من دوف أف يكوف فيها تزيٌن للمشهد واٞنسجد مثل اٞنربدات اٞنوضوعة ُب اٞنشاىد

 واٞنساجد اٞنكّرمة ألف ينتفع الزّوار واٞنصّلوف عند الزيارة والعبادة منها.



وثالثة يبلحظ فيها كلتا اٛنهتٌن من انتفاع اٞنسجد بالتزيٌن وانتفاع الناس والظاىر ُب ىذا القسم أيضًا أنّو وقف على نفس 
اٞنتعارؼ ُب إنشاء وقفو فإنّو يعرّب عنو بالوقف على اٞنسجد و٥نوه اٞنسجد واٞنشهد ال على الزّوار واٞنصّلٌن، ويؤّكد ذلك ما ىو 

ال على اٞنصّلٌن والزائرين، وكيف كاف جيوز بيع ٗنيع ىذه االمور عند عروض اٞنسوّغ وصرؼ ٖننها على اٞنسجد و٥نوه ُب 
 القسم األّوؿ والثالث وعلى اٞنصّلٌن والزائرين ُب القسم الثاشل.

إذل األجزاء احملدثة للمسجد كما إذا سّقف أحد سقف اٞنسجد فالظاىر أنّو ليس مثل نفس مكاف وأّما الكبلـ بالنسبة 
اٞنسجد الذي قلنا إنّو ٓنرير ملك ال جيوز بيعو، بل ىو من قبيل سائر اٞنوقوفات على اٞنسجد جيوز بيعو عند عروض اجملّوز وال 

 يناُب ذلك إجراء أحكاـ اٞنسجد فيو.

د و٥نوه من أجزائو احملدثة، فإذف ال مانع من جواز بيعو عند عروض اجملّوز ألنّو ليس من نفس ومثل السقف باب اٞنسج
 اٞنسجد بل ىو سقف اٞنسجد أو بابو.
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وقفها  ومن ىنا ظهر حكم األجزاء غًن احملدثة كما إذا فرضنا أّف أحدًا بىن لنفسو دارًا وبىن فيها سقفًا وأبوابًا و٥نوىا ٍبّ 
مسجداً، فالظاىر أّف وقف اجملموع ينحل إذل جعل األرض مسجدًا وجعل غًنه وقفًا على اٞنسجد، وذلك ألّف اٞنسجد إّّنا 
ىو اسم للفضاء واٞنكاف وأّما غًنه من الرتاب واآلجر واألخشاب فليس ّنسجد، ولذا لو انتزع وجعل ُب مكاف آخر دل يلحقو 

فا واٞنروة و٥نوىا ٣نّا ىو اسم للفضاء ولذا لو فرض نعوذ باللَّو اهنداـ الكعبة وجب الطواؼ أحكاـ اٞنسجد نظًن الكعبة والص
 «ٔ» حوؿ ذاؾ الفضاء والتوّجو إليو ُب الصبلة والكوف ُب ذلك الفضاء اٝناص ُب اٜنّج مثبًل، ويشهد ٟنذا ما أفاده اٞنًنزا

ك دائمًا أف يتعّلق ّنا ىو قابل للدواـ واالستمرار وما ىو قابل لو ونعم ما أفاد من أّف اٞنناسب للمسجدية الِت ىي ٓنرير للمل
ىو الفضاء دوف غًنه، فإذف جيوز بيع حيطاف اٞنسجد وجذوعو وبابو إذل غًن ذلك ٣نّا يتعّلق بو عند طرّو اٞنسوغ ويصرؼ 

 ٖننها على اٞنسجد فإهّنا ٣نلوكة لو من غًن فرؽ بٌن الصورتٌن.

يبيع ما أراد ويهب ما دل يرد وينتفع بو ويطلب بركتو، قلت أيكّفن بو اٞنّيت؟ »فيو ُب رواية مرواف  وأّما ثوب الكعبة فقد ورد
 ولذا وقع الكبلـ ُب أنّو كيف جيوز بيعو مطلقاً بدوف مسوغ على ما ىو مقتضى إطبلؽ اٜنديث. «ٕ» «قاؿ: ال

من اٞنعلـو أّف ثوب الكعبة يتجّدد ُب كل سنة سنة، ومن جهة والظاىر أنّو ليس وقفاً أصبًل بداىة أنّو يعترب ُب الوقف التأبيد و 
عدـ كونو وقفاً جّوز اإلماـ )عليو السبلـ( بيعو، وأّما هنيو )عليو السبلـ( عن التكفٌن بو فؤلجل احرتاـ الكعبة ولذا قاؿ )عليو 

  السبلـ( ويطلب بركتو، وقد ٚنعنا أنّو جعل موضع ُب مصر وقفاً على ىذا يعين



______________________________ 
 .ٕٕٛ: ٕ( منية الطالب ٔ)

 .ٔح  ٕٕ/ أبواب التكفٌن ب ٗٗ: ٖ( الوسائل ٕ)
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 وقف وجعل منافعو ألف يشرتى هبا ثوب للكعبة ُب كل سنة، فعليو ال مانع من جواز بيعو.

الوقف وىي عبارة عن الوقف على اٞنوقوفات مثل اٜنّمامات إذا عرفت ىذا فاعلم أنّو بقيت ُب اٞنقاـ صورة واحدة من صور 
والدكاكٌن اٞنوقوفة على اٞنسجد واٞندرسة و٥نومها، والظاىر أّف ىذه االمور ملك لنفس اٞنسجد و٥نوه واٞنالك ٟنذه االمور ىو 

 اٞنسجد واٞندارس واٞنشاىد.

ف مالكة ٟنذه االمور. فإنّو يقاؿ: إنّو ال يعترب أف يكوف ال يقاؿ: إّف اٞندارس واٞنساجد واٞنشاىد ليس فيها شعور حّّت تكو 
اٞنالك ذا شعور بعد ما كانت اٞنلكية من االمور االعتبارية ويعتربىا العقبلء أيضًا ُب ىذه اٞنوارد، ويرتّتب عليو أّف اٞننافع الِت 

ًا على الكّلي أو الذرّية كما إذا فرضنا ٓنصل من تلك االمور تكوف ملكًا طلقًا للمسجد واٞندرسة و٥نومها نظًن ما يكوف وقف
أّف دّكانًا كاف وقفًا على العلماء أو الذرّية فكما أّف منافع تلك االمور تكوف ملكًا طلقًا ٟنؤالء اٛنماعة كذلك تكوف منافع 

ّوز للتصّرؼ أصبًل فلو ىذه االمور ملكاً طلقاً للمسجد واٞندرسة وللمتورّل أف يتصّرؼ فيها ّنا يراه صبلحاً ببل اعتبار عروض ٠ن
أف يشرتي ّننافع ىذه االمور شيئًا وجيعلو وقفًا على نفس اٞنسجد مثبًل، نعم البّد ُب جواز بيع نفس اٞنوقوؼ على اٞنوقوفات 

 من عروض مسوّغ و٠نّوز فافهم.

عروض اٝنراب للوقف ُنيث ال ديكن االنتفاع بو إاّلبالبيع،  الصورة االوذل:  ُب صور جواز بيع الوقف اٛنهة الثانية من الكبلـ:
واٞندار ُب جواز البيع عروض عدـ إمكاف االنتفاع من العٌن اٞنوقوفة، سواء كاف عدـ إمكاف االنتفاع ألجل عروض اٝنراب 

دارًا جديدة ُب بلد  عليها كحصًن اٞنسجد إذا اندرس مثبًل، أو كاف مع بقاء نفس العٌن أيضًا كما إذا فرضنا شخصًا وقف
  لذرّيتو طبقة بعد طبقة وجيبًل بعد جيل إذل أف يرث اللَّو األرض وفرضنا أّف أىل تلك القرية قد تفّرقوا ودل
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زرع مثبًل ديكن االنتفاع من تلك الدار ال بالسكىن وال باالجارة ألّف اٞنفروض تفّرؽ أىل القرية نعم ديكن االنتفاع ببيعها لل
 وتبديلها بدار اخرى ُب غًن ىذا اٞنكاف إذا عرفت ىذا يقع الكبلـ ُب ىذا اٞنقاـ ُب أمرين: األوؿ عدـ اٞنانع من البيع.

 أيضاً قد تعّرض لؤلمرين ُب اٞنقاـ. «ٔ»  والثاشل وجود اٞنقتضي للبيع، وشيخنا األنصاري



يهي أّف االٗناع الذي كاف موجودًا ُب أصل اٞنطلب من عدـ جواز بيع فأقوؿ اّتكااًل على اللَّو أّما الكبلـ ُب األوؿ: فبد
الوقف ليس موجودًا ُب اٞنقاـ لو دل يكن موجودًا على جواز البيع، وال أقل من كوف جواز البيع ُب اٞنقاـ من اٞنعروؼ 

 واٞنشهور.

رىا اٞنشرتي ٍّب علم أهّنا وقف وسأؿ من اإلماـ الواردة ُب اشرتاء األرض اٝنربة الِت قد عمّ  «ٕ» وأّما رواية أيب علي بن راشد
منصرفة عن اٞنوارد الِت ال « ال جيوز شراء الوقف وال تدخل الغّلة ُب ملكك»)عليو السبلـ( حكمها وأجاب )عليو السبلـ( 

الرواية باطبلقها تشمل ديكن االنتفاع هبا مع بقاء عينها وواردة ُب اٞنوارد الِت ديكن االنتفاع منها مع بقاء عينها، وتوّىم أّف 
األراضي الِت خربت وديكن االنتفاع منها بالعمارة مثبًل واألراضي الِت ال ديكن االنتفاع هبا ألّف اٞنناط ىو جواب اإلماـ )عليو 

ر السبلـ( وىو عاـ ومطلق بالنسبة إذل ٗنيع اٞنوارد، ُب غًن ١نّلو ألّف الناقد البصًن والعارؼ باسلوب الكبلـ يفهم من ظاى
 الكبلـ أّف مراده )عليو السبلـ( من عدـ جواز البيع إّّنا ىو فيما إذا كاف االنتفاع ٣نكناً مع بقاء العٌن اٞنوقوفة كما ال خيفى.

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٔٙ: ٗاٞنكاسب 

 .ٔح  ٙ/ كتاب الوقوؼ والصدقات ب ٘ٛٔ: ٜٔ( الوسائل ٕ)
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فهو أيضًا ال يشمل اٞنقاـ بالبياف الذي ذكرناه  «ٔ» قولو )عليو السبلـ( الوقوؼ على حسب ما يقفها أو يوقفها أىلها وأّما
ُب خرب أيب علي بن راشد من أنّو منصرؼ إذل موارد جواز االنتفاع هبا مع بقاء عينها وقلنا إّف معىن الوقف عبارة عن حبس 

ء الكبلـ فيو  ء آخر كما سيجي ىذا اٞنعىن ال ديكن ُب اٞنقاـ إاّلمع البيع وتبديل العٌن بشي العٌن وتسبيل اٞننفعة، واٞنفروض أفّ 
إف شاء اللَّو تعاذل، فالعٌن ليست ١نبوسة عن البيع حّّت ُنسب جعل الواقف، فبل يكوف جواز البيع منافيًا لقولو )عليو 

 السبلـ(:

 «.الوقوؼ على حسب ما يقفها أىلها»

اخل فبل يدّؿ على اٞننع ىنا « الوقوؼ على حسب»األنصاري )قّدس سرّه( بقولو: وأّما قولو )عليو السبلـ( وما ذكره شيخنا 
ألنّو مسوؽ لبياف كيفية اٞنصرؼ ُب الوقف من أّف الواقف لو وقفو على جهة البّد من صرؼ منافعها ُب تلك اٛنهة، ال ديكن 



من االستدالؿ هبذه الرواية على عدـ جواز بيع  «ٕ»  ٞنا ذكره ُب أّوؿ البحث اٞنساعدة عليو أّما أّواًل: فإّف ىذا الكبلـ مناؼٍ 
 الوقف بقولو )قّدس سرّه( ما ىذا لفظو:

الوقوؼ على حسب ما يوقفها »مسألة ال جيوز بيع الوقف إٗناعًا ١نّققًا ُب اٛنملة و١نكياً، ولعمـو قولو )عليو السبلـ( 
 قّدس سرّه(.انتهى موضع اٜناجة من كبلمو )« أىلها

وثانياً: أنّو ال وجو ٟنذا التخصيص بل ىو عاـ يشمل كيفية التصرؼ وعدـ جواز البيع غاية األمر أّف اٞنقاـ ال يكوف مشمواًل 
 لو، ال أّف الرواية ال تدّؿ على اٞننع كما ذكره )قّدس سرّه(.

 أَْوُفوا» وثالثاً: أنّو ال مانع من مشوؿ أدلّة االمضاء العاّمة كقولو تعاذل:

______________________________ 
 .ٕح  ٕ/ كتاب الوقوؼ والصدقات ب ٘ٚٔ: ٜٔ( الوسائل ٔ)

 .ٖٖ: ٗ( اٞنكاسب ٕ)
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لعدـ جواز البيع ُب الوقف، وقد ذكرنا أّف عدـ جواز بيع الوقف ليس من أحكاـ الوقف بل ىو مقّوـ للوقف  «بِاْلُعُقودِ 
وداخل ُب إنشاء الواقف، ألّف الوقف كما ذكرنا مرارًا عبارة عن ٓنبيس العٌن وتسبيل اٞننفعة إذل أف يرث اللَّو األرض و١نّل  

 األمر األوؿ. كبلمنا أيضاً ُب الوقف اٞنؤبّد، ىذا كّلو ُب

وىو عبارة عن وجود اٞنقتضى للبيع: فهو ما ذكره الشيخ )قّدس سرّه( بقولو: واٜناصل وملّخص ما   وأّما الكبلـ ُب األمر الثاشل
ذكره )قّدس سرّه( أّف األمر ُب اٞنقاـ أي فيما إذا خرب الوقف ودل ديكن االنتفاع بو دائر بٌن تعطيل العٌن حّّت تتلف بنفسها 

نتفاع البطن اٞنوجود بو باالتبلؼ وبٌن تبديل العٌن اٞنوقوفة ّنا يبقى وينتفع هبا الكل، واألوؿ غًن جائز قطعًا لكونو وبٌن ا
 تضييعاً وتبذيراً وىو ٣نّا ال يرضى بو اللَّو تعاذل، كما أّف الثاشل أيضاً غًن مقصود.

بيس العٌن وتسبيل اٞننفعة إذل أف يرث اللَّو األرض، وال فرؽ وتوضيح ذلك: أنّو قد ذكرنا مرارًا أّف الوقف اٞنؤبّد عبارة عن ٓن
بٌن تصريح الواقف ُب صيغة الوقف بكلمة إذل أف يرث اللَّو األرض وبٌن عدـ تصرحيو بذلك، ألّف معىن الوقف عبارة عن 

ف نظره من ٓنبيس العٌن وتسبيل ىذا، فعليو ٞنّا كاف الواقف واحدًا من العقبلء ويعلم أّف األشياء كّلها فانية فبلبّد وأف يكو 
 اٞننفعة أعّم من نفس العٌن ومن بدٟنا.



وبعبارة اخرى: أّف نظر الواقف من ٓنبيس العٌن وتسبيل منفعتها أّواًل وبالذات إذل شخص العٌن ما دامت حاٟنا ىكذا يعين 
ء الواقف ٓنبيس العٌن وتسبيل اٞننفعة على ديكن االنتفاع هبا مع بقاء العٌن وثانيًا وبالعرض إذل بدٟنا، فعليو يكوف نفس إنشا

ء يبقى  ٥نو الدواـ دااًل على ىذا اٞنعىن، فليس للبطوف اٞنوجودة إتبلؼ نفس العٌن ألنفسهم بل البّد من تبديل العٌن إذل شي
 وينتفع بو الكل إذل أف يرث اللَّو األرض.

 ف يقاؿ إذاوما احتملو شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( ُب اٞنقاـ بقولو ديكن أ
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كاف الوقف ٣نّا ال يبقى ُنسب استعداده العادي إذل آخر البطوف فبل وجو ٞنراعاهتم بتبديلو ّنا يبقى ٟنم إذل آخر كبلمو، ال 
سقط العٌن عن وجو لو وذلك ألّف اٞنستفاد من كبلمو )قّدس سرّه( ىذا كوف العٌن اٞنوقوفة ملكًا طلقًا للبطوف اٞنوجودة الِت ت

االنتفاع هبا ُب زماهنم ُنيث لو مات أحدىم يرث وارثو منها وىو غًن سديد بداىة أّف الواقف دل ينشئ بالوقف ملكيتٌن 
ملكية غًن طلقة للبطوف السابقة وملكية طلقة ٞنن أدرؾ آخر أزمنة بقاء الوقف، بل الواقف بعد التفاتو إذل أّف العٌن اٞنوقوفة 

إذل األبد ال مناص لو من أف يوقف العٌن بشخصها ما دامت باقية وّناليتها بعد التلف، ال ّنعىن أّف الواقف  غًن قابلة للبقاء
أوقف البدؿ بشخصو ليقاؿ إنّو دل يكن ملكًا لو ال حدوثًا كما ىو واضح وال بقاًء ألنّو حٌن اٞنبادلة دل يكن اٞنبدؿ ملكاً 

لسارية بٌن العٌن اٞنوقوفة وبدٟنا، بل ّنعىن أنّو وقف العٌن الشخصية بشخصها وّناليتها للواقف وال ّنعىن أنّو وقف كّلي اٞنالية ا
ء كانت  غاية األمر حبس شخص العٌن ١ندود ّنا إذا أمكن االنتفاع هبا مع بقائها وبدونو تكوف اٞنالية وقفاً ُب ضمن أّي شي

ـ جواز إتبلفها من قبل البطن اٞنوجود فإّف ماليتها موقوفة وليست العٌن حينئذ ١نبوسة فيجوز تبديلها، وىذا ىو السّر ُب عد
ُب ضمن أّي عٌن كانت وال جيوز إتبلؼ اٞنالية اٞنوقوفة، وأّما توّىم أّف البطن اٞنوجود ال جيوز ٟنم االتبلؼ لكوهنا ٣نلوكة 

 قبل الواقف. للبطوف البلحقة باٞنلكية الشأنية ففيو: أنّا ال نتعّقل اٞنلكية الشأنية لتكوف منشأة من

 إذا عرفت ذلك يقع الكبلـ ُب بعض الفروع:

ىل يكوف البدؿ مثل اٞنبدؿ ُب كونو وقفًا أو يصًن ملكًا طلقًا للبطن اٞنوجود فبلبّد ٟنم من إنشاء وقفو؟ الظاىر أّف  األّوؿ:
اه مرارًا من أّف الثمن يقـو مقاـ مقتضى البدلية وقانوف اٞنبادلة يقتضي أف يكوف البدؿ أيضًا وقفًا على ٥نو اٞنبدؿ، ٞنا ذكرن

 اٞنثمن فعليو كما كاف اٞنثمن ملكاً غًن طلق للبطوف اٞنوجودة يكوف البدؿ أيضاً 
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من أّف البطن اٞنوجود مالك لو فعبًل ما  «ٔ» كذلك، وما ذكرناه من مقتضى قانوف اٞنبادلة أوذل ٣نّا ذكره الشيخ )قّدس سرّه(
داـ موجودًا بتمليك الواقف فكذلك اٞنعدـو مالك لو شأناً، ألنّو دل نعرؼ معىًن ١نّصبًل ٞنا ذكره من كوف اٞنعدـو مالكًا لو 

 فاء اٞنوضوع.شأناً ألّف معىن ىذه الكلمة أنّو لو بقيت العٌن يكونوا مالكٌن وأّما لو دل تبق فتكوف ملكيتهم سالبة بانت

وكيف كاف، مقتضى قانوف البدلية واٞنبادلة ىو أف يكوف البدؿ مثل اٞنبدؿ ُب كيفية اٞنلكية للموجودين واٞنعدومٌن وكما أّف 
اٞنبدؿ واٞنثمن كاف ملكًا غًن طلق للموجودين بل كاف ملكًا ٟنم وللمعدومٌن من باب حبس العٌن وتسبيل اٞننفعة يكوف 

لذي يوّضح ىذا اٞنعىن أّف أحدًا لو أتلف اٞنوقوفة وصار ضامنًا لبدٟنا يكوف البدؿ ملكًا ٟنم على ٥نو  البدؿ أيضًا ىكذا، وا
كانت اٞنوقوفة ملكًا ٟنم، وأوذل منو ما ذكره الشيخ )قّدس سرّه( من أّف اشرتاؾ البطوف ُب الثمن أوذل من اشرتاكهم ُب دية 

تلف الوقف فيجوز أف يقاؿ بسقوط حّق البطوف البلحقة عن الديّة بتلف العبد اٞنقتوؿ، ألّف الدية حكم شرعي متأّخر عن 
نفس الوقف ِنبلؼ الثمن ألّف الثمن يكوف مثل اٞنثمن ُب كونو قائمًا مقاـ اٞنثمن عند البيع. وأيضًا اٞنقاـ أوذل باٜنكم من 

مقاـ اٞنبدؿ ُب الرىنية من جهة أّف حّق  بدؿ الرىن الذي حكموا بكونو رىناً، مع أنّو ديكن أف يقاؿ بعدـ كوف البدؿ قائماً 
الرىنية كاف متعّلقًا بالعٌن من حيث إنّو ملك ٞنالكو األوؿ فيمكن أف يرتفع بارتفاع ملكية اٞنالك األوؿ، إذل آخر ما أفاده 

 فراجع فإنّو متٌن جّداً.

ـ ال؟ الظاىر عدـ احتياجو إذل الصيغة، ألّف ىل حيتاج البدؿ أيضًا ُب كونو وقفًا مثل اٞنبدؿ إذل صيغة الوقف أ الفرع الثاشل:
 نفس بيع اٞنبدؿ يكوف موجباً 

______________________________ 
 .ٖٙ: ٗ( اٞنكاسب ٔ)

 ٕ٘ٚ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

جديدًا بل ألف يكوف البدؿ وقفًا أيضاً، وبعبارة واضحة أّف األمر دائر بٌن أف يكوف البدؿ وقفًا ببل احتياج إذل صيغة الوقف 
يكفي ُب وقفيتو بيع اٞنبدؿ ٞنا ذكرناه من أّف قانوف اٞنبادلة والبيع يقتضي ىذا اٞنعىن، وبٌن أف يكوف ملكاً طلقاً للموجودين من 
البطوف، وال جيب عليهم جعلو وقفًا بداىة أنّو لو كاف البدؿ ملكًا ٟنم بنحو الطلق ال وجو ٛنعلو وقفًا بل يتصرفوف فيو  

ؾ ُب أمواٟنم، وٞنّا دل يكن األمر على الوجو الثاشل ٞنا ذكرناه من أنّو ٢نالف ومناٍؼ لعنواف البدلية ولقانوف اٞنبادلة كتصرؼ اٞنبّل 
والبيع فبل ١نالة يكوف على الوجو األوؿ يعين يكوف وقفًا من دوف احتياج إذل صيغة جديدة للوقف القتضاء قانوف البدلية 

 واٞنبادلة ذلك كما ىو الواضح.

أّف حكم البدؿ مثل اٞنبدؿ ُب عدـ جواز بيعو إاّلبطرّو اجملّوز وعروض اٞنسوّغ، أو أنّو ليس كذلك بل جيوز بيعو  فرع الثالث:ال
ء آخر؟ الظاىر ىو الثاشل ألّف عدـ  لو رأى من بيده االختيار من الناظر واٞنتورّل أو اٜناكم مصلحة ُب بيعو وتبديلو إذل شي



عند عروض اٞنسوّغ كاف ٢نتّصًا ِنصوص اٞنبدؿ وال يلـز أف يكوف البدؿ قائمًا مقاـ اٞنبدؿ ُب ٗنيع جواز البيع ُب اٞنبدؿ إاّل 
اٝنصوصيات اٞنوجودة ُب اٞنبدؿ، وبديهي أّف البدؿ قائم مقاـ اٞنبدؿ من حيث كيفية اٞنلكية، يعين أّف اٞنبدؿ كما كاف ملكاً 

 غًن طلق للموقوؼ عليهم كذلك البدؿ.

ة: أّف إنشاء الواقف قد تعّلق ُنبس العٌن وتسبيل اٞننفعة عند إمكاف ىذا اٞنعىن وببدٟنا عند عدـ االمكاف، يعين وبعبارة واضح
أّف نظره كاف إذل أف ينتفع اٞنوقوؼ عليهم من بدؿ اٞنوقوفة عند عدـ امكاف ىذا اٞنعىن من نفس اٞنبدؿ، وأّما االنتفاع من أي 

و الثالث وىكذا فهو غًن ناظر إذل ىذا، فعليو ال مانع من جواز بيع البدؿ عند اٞنصلحة بدؿ ىل ىو بدٟنا األوؿ أو الثاشل أ
 ُب تبديلو وإف دل يعرض لو اجملّوز.

  ومن ىنا يظهر أنّو ال مانع من تبديل العٌن اٞنوقوفة ُب صورة عروض اٞنسوّغ

 ٕٙٚ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

الوقف مثل الدنانًن والدراىم الِت ال ديكن االنتفاع هبا إاّلبانعداـ موضوعها ٍّب تبديلها وجواز البيع إذل ما ال ديكن أف يتعّلق بو 
ء آخر ببل عروض ٠نّوز أصبًل لو كاف ُب التبديل مصلحة  ّنا ينتفع بو، ألنّو قد ذكرنا اآلف أنّو ال مانع من تبديل البدؿ إذل شي

من أحكاـ الوقف ال أنّو من أدلّة االمضاء ٞنا وقفو  «ٔ» «ز شراء الوقفال جيو »فتأّمل. نعم لو قلنا إّف قولو )عليو السبلـ( 
الواقف ال مانع من التمّسك بو واٜنكم بعدـ جواز بيع البدؿ أيضًا إاّلُب صورة عروض اجملّوز واٞنسوّغ مثل اٞنبدؿ، إاّلأنّو قد 

فبل يعّم البدؿ بعدما فرضنا أّف الواقف دل حيبسو عن  ذكرنا أّف ىذه الرواية أيضًا إمضاء ٞنا أنشأه الواقف وليس حكمًا تعّبدياً 
البيع والتبديل، بل ديكن أف يقاؿ إّف البدؿ بدؿ للمبدؿ الذي جيوز بيعو وبدؿ عنو ُب ىذه اٜنالة فاذف يكوف بداًل عن األمر 

 الذي كاف بيعو جائزاً فافهم.

أنّو البّد من شراء اٞنماثل  «ٕ» ال؟ قد ذكر العبّلمة )قّدس سرّه(أنّو ىل يعترب بعد البيع شراء اٞنماثل للوقف أـ  الفرع الرابع:
ء اٞنضموف  ألنّو أقرب إذل مقصود الواقف من غًنه، وقد ذكروا ىذا اٞنعىن ُب باب الضماف أيضاً، وذكر )قّدس سرّه( أّف الشي

اٞنالية، فلّما دل يكن األوؿ بعد التلف عند التحليل ينحل إذل امور ثبلثة: اٝنصوصيات الشخصية القائمة بنفس العٌن واٞنثل و 
٣نكن االرجاع إذل صاحبو إّما من باب استحالة إعادة اٞنعدـو أو أّف الضامن غًن قادر عليو فاذف ينتقل إذل اٞنثل وعند تعّذر 

 ذلك أيضاً ينتقل إذل اٞنالية، وقد سلك )قّدس سرّه( ُب اٞنقاـ ىذا اٞنسلك.

 ٞنقاـ صغرًى وكربًى.إاّل أّف ىذا اٞنعىن ٣ننوع ُب ا

  أّما صغرى، فمن جهة عدـ انضباط غرض الواقف ومقصوده بداىة أفّ 



______________________________ 
 .ٕٓٚ( كما ُب رواية أيب علي بن راشد اٞنتقّدمة ُب الصفحة ٔ)

 .ٖٖالسطر  ٗٗٗ: ٕ( التذكرة ٕ)

 ٕٚٚ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

وفة فقط كما إذا كاف للواقف دار فأراد أف يقفها على أوالده طبقة بعد طبقة وكاف غرضو غرضو تارة يتعّلق بنفس العٌن اٞنوق
ومقصوده من ىذا أف تكوف نفس الدار باقية ُب أيديهم ُنيث ال خيتلف عنده اٜناؿ بعد البيع بٌن أف يشرتى بثمنو دار 

 ن الوقف انتفاع اٞنوقوؼ عليهم.اخرى أو غًن ذلك من الدكاكٌن والعقار مثبًل، واخرى يكوف غرضو ومقصوده م

وبعبارة اخرى: يكوف أصل مقصود الواقف من الوقف انتفاع اٞنوقوؼ عليهم من الوقف من دوف خصوصية للعٌن اٞنوقوفة، 
فعليو يكوف اشرتاء غًن اٞنماثل إذا كاف انتفاع اٞنوقوؼ عليهم منو أكثر، أقرب إذل مقصود الواقف، وثالثة يكوف نظره من 

انتفاع اٞنوقوؼ عليهم من نفس ٖنرة الوقف كما إذا وقف بستاناً ألف ينتفع اٞنوقوؼ عليهم من ٖنره، فإذا دار األمر بعد الوقف 
البيع بٌن اشرتاء اٞنماثل ُب بلد بعيد عن اٞنوقوؼ عليهم ُنيث ال ديكنو االنتفاع بنفس ٖنرتو بل ينتفعوف من اجرتو فقط، وبٌن 

ٞنوقوؼ عليهم ُنيث تكوف منفعتو أكثر من اٞنماثل، يكوف شراء غًن اٞنماثل أصلح من اٞنماثل اشرتاء غًن اٞنماثل ُب بلد ا
 وأقرب إذل مقصود الواقف بالبداىة.

اخل امضاء ٞنا أنشأه الواقف ودل « الوقوؼ»وأّما ُنسب الكربى بعد تسليم الصغرى، فبل دليل عليو، وقولو )عليو السبلـ( 
، نعم لو اشرتط صرحيًا ُب ضمن الوقف أّف الوقف إذا بيع عند عروض اٞنسوّغ، أف يشرتى بثمنو يكن شراء اٞنماثل ٣نّا أنشأه

و  «ٔ» «اٞنؤمنوف عند شروطهم»٣ناثل للعٌن اٞنوقوفة لكاف مّتبعًا ألنّو شرط سائغ يشملو قولو )صّلى اللَّو عليو وآلو( 
 اخل.« الوقوؼ»

   والناظر أو اٞنوقوؼ عليهمأّف اٞنباشر للبيع ىل ىو اٞنتورّل  الفرع اٝنامس:

______________________________ 
 .ٗح  ٕٓ/ أبواب اٞنهور ب ٕٙٚ: ٕٔ( الوسائل ٔ)

 ٕٛٚ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

اٞنوجودوف أو اٜناكم أو البطوف اٞنوجودة مع اٜناكم؟ الظاىر أّف اٞنباشر لو ىو الناظر اٞننصوب من قبل الواقف لو كاف وكانت 
شاملة ٟنذا أيضًا بأف يسلب الواقف سلطنة اٞنوقوؼ عليهم عن الوقف من ىذه اٛنهة وجيعل السلطنة بيد الناظر من نظارتو 



ىذه اٛنهة، نعم لو دل يكن ناظر من قبل الواقف أو كاف ولكّنو دل تكن نظارتو شاملة ٟنذه اٞنوارد بل كاف منصوبًا من قبل 
يع ىو البطن اٞنوجود من اٞنوقوؼ عليهم، ألّف الوقف ملك ٟنم والناس الواقف إلصبلح الوقف فقط يكوف اٞنباشر للب

 مسّلطوف على أمواٟنم، وال وجو ألف يكوف منوطاً بنظر اٜناكم أيضاً.

اللهّم إاّلأف يقاؿ إّف انضماـ اٜناكم إذل البطوف اٞنوجودة من جهة كوف اٜناكم ولّيًا من قبل الغائبٌن واٞنعدومٌن من اٞنوقوؼ 
 عليهم.

لكن ىذا اٞنعىن ٣ننوع، أّما أّواًل: فؤلنّو ديكن أف تكوف الطبقة الثانية من اٞنوقوؼ عليهم أيضًا موجودة كما إذا فرضنا أّف و 
شخصًا وقف دارًا لؤلوالد طبقة بعد طبقة وفرضنا وجود الطبقة الثانية ُب زماف وجود الطبقة االوذل كما إذا كاف أوالد األوالد 

األوالد، فعليو يكوف اٞنباشر نفس تلك الطبقة دوف اٜناكم، فبل كّلية للقوؿ بوالية اٜناكم من قبل  موجودين عند وجود نفس
البطن الثاشل لقصورىم من جهة كوهنم معدومٌن ٛنواز وجودىم بل وجود البطن الثالث، نعم ديكن دعوى كونو ولّيًا من قبل 

 ن الطبقة اٞنتأّخرة إذل اٜناكم أيضاً ودل يلتـز بو أحد.الطبقة اٞنعدومٌن فقط، لكن الـز ذلك انضماـ اٞنوجودين م

وأّما ثانياً: فقد ذكرنا ُب أّوؿ ُنث الوقف أنّو ملك للموجودين من اٞنوقوؼ عليهم من الطبقة االوذل وليس ملكًا ولو شأناً 
ٟنم ُب حفظ حّقهم، نعم جعل لغًنىم من اٞنعدومٌن واٞنوجودين كما دل يتعّلق بو حّق ٟنم أصبًل حّّت يكوف اٜناكم ولّيًا 

  الواقف ٟنم اٞنلكية التقديرية ّنعىن أهّنم ديلكوف الوقف لو انقرض البطن السابق

 ٜٕٚ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

وىذا النحو من اٞنلكية موجودة ُب الوارث أيضًا فإنّو مالك على تقدير موت اٞنوّرث مع أنّو دل يقل أحد باعتبار إذنو ُب بيع 
 حّصل أنّو ال وجو العتبار انضماـ اٜناكم على ٗنيع التقادير أصبًل.اٞنوّرث. فت

 ما ذكره الشيخ )قّدس سرّه( ُب ضمن الفرع السابق بقولو: الفرع السادس:

انتهى موضع اٜناجة من كبلمو )قّدس سرّه( رفع ُب اٝنلد مقامو، ولكن الظاىر  «ٔ»  والظاىر سقوط نظارتو عن بدؿ الوقف
أّف ىذا ال حيتاج إذل ُنث بل ىو دائر مدار جعل الواقف ُب تعيينو الناظر، ألنّو تارة جيعل شخصًا ناظرًا لنفس العٌن اٞنوقوفة 

غًن الدار ال جيعلو ناظرًا كما إذا كاف الوقف داراً ألجل خصوصية فيها ُنيث لو باع الدار مثبًل واشرتى بثمنها شيئًا آخر 
وجعل ٟنا ناظرًا من اٞنعمارين من جهة أنّو أعرؼ ّنصلحة الدار، فعليو لو فرضنا بيعها ّنجّوز واشرتى بثمنها شيئًا آخر ليس 

 للمعمار فيو شأف أصبًل، فحينئذ ال مانع من القوؿ بسقوط نظارتو عن البدؿ.



لى االطبلؽ أعّم من نفس العٌن اٞنوقوفة ومن بدٟنا كما أّف القرينة أيضًا موجودة على ىذا ألنّو لو دل واخرى جيعلو ناظرًا ع
جيعل الناظر تقع اٞنخاصمة واٞنشاجرة بٌن اٞنوقوؼ عليهم ُب كّل طبقة، وكيف كاف أّف اٞنناط ُب ىذا اٞنقاـ كيفية جعل النظارة 

 ال خيفى.من قبل الواقف واٞنّتبع ىو نظر الواقف كما 

وملّخصو: أنّو إذا بيع الوقف  «ٕ»  ما ذكره الشيخ )قّدس سرّه( ُب اٞنقاـ بقولو )قّدس سرّه( إنّو لو دل ديكن اخل الفرع السابع:
 بعد عروض اجملّوز وبّدؿ ّنا ال ديكن وقفو واالنتفاع بو مع بقاء عينو مثل الدنانًن والدراىم فبل جيوز دفعو إذل البطن اٞنوجود

______________________________ 
 .ٜٙ: ٗ( اٞنكاسب ٔ)

 .ٜٙ: ٗ( اٞنكاسب ٕ)

 ٕٓٛ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

ألّف البدؿ مثل اٞنبدؿ ُب كونو مشرتكًا بٌن ٗنيع البطوف فبلبّد من أف يوضع عند أمٌن. وبعبارة واضحة أّف البدؿ الكذائي ال 
تفع بو مع بقاء عينو، ألّف اٞنفروض أّف االنتفاع من البدؿ يقاس إذل نفس اٞنبدؿ من حيث جعلو ٓنت يد اٞنوجودين ين

الكذائي ال ديكن إاّلمع انعداـ عينو وٞنّا كاف البدؿ مثل اٞنبدؿ مشرتكًا بٌن ٗنيع البطوف فبلبّد من وضعو عند أمٌن إذل زماف 
 ديكن أف يشرتى بو ما ينتفع بو ولو مع اٝنيار ألف ينتفع اٞنوجودوف بو ما داـ دل يفسخ.

ٍّب قاؿ )قّدس سرّه( ولو طلب ذلك البطن اٞنوجود فبل يبعد وجوب إجابتو وال يعّطل الثمن حّّت يوجد ما يشرتى بو من غًن 
خيار، ٍّب قاؿ: إنّو لو رضي البطن اٞنوجود باالّْنار بالثمن وكانت فيو اٞنصلحة جاز إذل أف يوجد ما ديكن اشرتاؤه والربح تابع 

وف ألنّو ليس مثل اٞننفعة بل ىو جزء من الثمن فيكوف مشرتكًا بٌن اٛنميع، ىذا ملّخص مرامو لؤلصل وال ديلكو اٞنوجود
 )قّدس سرّه( والبّد ُب توضيحو من التكّلم ُب جهات:

بعدـ جواز ذلك، ألّف البدؿ البّد وأف  «ٔ»  ُب جواز إبداؿ الوقف ّنا ال ديكن وقفو مثل الدنانًن والدراىم ورّنا يقاؿ االوذل:
يكوف مثل اٞنبدؿ ُب كونو ٓنبيساً للعٌن وتسبيبًل للمنفعة، ولذا قلنا بعدـ احتياج البدؿ إذل صيغة الوقف، وىذا اٞنعىن ال ديكن 

 ُب مثل الدنانًن والدراىم.

الدنانًن وإف كاف متينًا إاّلأنّو ال مانع من جعل  أّف ما ذكره )قّدس سرّه( من مقالة عدـ إمكاف ىذا اٞنعىن ُب مثل وفيو أّواًل:
البدؿ دينارًا مقّدمة ألف يشرتى بو ما يكوف قاببًل للوقف. وبعبارة اخرى أنّو ٞنّا كاف الغالب كوف الثمن من الدنانًن والدراىم 

  فبل مانع من تبديل الوقف إذل الدينار مثبًل ليوصل بو إذل اشرتاء ما ديكن



______________________________ 
 .ٜ٘ٗ: ٕ( كما عن االيرواشل ُب حاشيتو على اٞنكاسب ٔ)
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 وقفو واالنتفاع بو مع بقاء عينو.

أنّو ال مانع من وقف نفس الدينار والدرىم ال ابتداًء بل ُب مرحلة التبديل بعد مبلحظة ما ذكرناه آنفًا من جواز بيع  وثانياً:
البدؿ ولو ببل عروض اجملّوز وذكرنا أيضاً أّف البدؿ قد وقع بداًل عن الوقف ُب حاؿ جواز بيعو، فعليو ال مانع من جعل نفس 

ىب وال يورث ولكّنو جيوز تبديلو ُب أي زماف أرادوا، بأف يكوف وقفاً وحبساً من جهة عدـ جواز الدينار مثبًل وقفاً ُنيث ال يو 
 ىبتو وإرثو.

 ُب شراء ما ينتفع بو مع اٝنيار والكبلـ ىنا يقع ُب أمرين: اٛنهة الثانية:

 األوؿ ُب جواز ذلك. الثاشل ُب اعتبار إذف اٞنوجودين ومطالبتهم بذلك. أّما األوؿ:

لو بعض من حيث إنّو يعترب ُب الوقف التأبيد، يعين من مقّومات الوقف تأبيد وٓنبيس العٌن، وىذا اٞنعىن ال ديكن فقد أشك
 فيما إذا اشرتى ببدؿ الوقف ما يكوف ُب معرض الفسخ.

د أنّو قد ذكرنا مراراً أّف اعتبار ىذا اٞنعىن إّّنا ىو ُب نفس العٌن اٞنوقوفة ما داـ ديكن االنتفاع هبا وأّما بالنسبة إذل بدٟنا فق وفيو:
 ذكرنا أنّو جيوز بيعو ببل عروض اجملّوز أيضاً فراجع.

لشيخ )قّدس سرّه( بل جيب ىذا الشراء مطلقاً وأّما الثاشل فالظاىر أنّو ال وجو لتقييد وجوب الشراء بصورة اٞنطالبة كما ذكره ا
ء ديكن االنتفاع بو ولو ُب زماف تضييع للوقف، وىذا  سواء طلب البطن اٞنوجود أـ ال ألّف تعطيل الوقف وعدـ تبديلو إذل شي

مكاف ومن اٞنعىن ٢نالف النشاء الواقف ولغرضو بداىة أّف غرضو من الوقف انتفاع البطوف من نفس العٌن اٞنوقوفة عند اال
ء خياري ديكن االنتفاع منو مع بقاء عينو ولو كاف بزماف قليل مثبًل،  بدٟنا مع عدمو فعليو البّد من تبديل الدنانًن مثبًل إذل شي

 من حيث ٓنبيس العٌن وتسبيل اٞننفعة.« الوقوؼ على حسب ما يقفها أىلها»ألّف تعطيل ىذا تضييع للوقف ومناؼ ؿ 
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أّف ما ذكره الشيخ )ر٘نو اللَّو( من وجوب جعل الثمن عند أمٌن من دوف أف يعطى إذل البطن اٞنوجود ألجل   اٛنهة الثالثة:
كونو مشرتكًا بٌن اٞنوجودين منهم واٞنعدومٌن ُب غًن ١نّلو، بل البّد من إعطائو وجعلو عند البطن اٞنوجود لكونو ملكًا ٟنم 



اٝناّصة أي الِت ال توىب وال تورث فبل وجو ٛنعلو عند أمٌن، وقد ذكرنا آنفاً أيضاً أّف اٞنعدومٌن ليسوا فعبًل غاية األمر اٞنلكية 
ّنالكٌن فعبًل وال حّق ٟنم ُب ذلك، ال من باب استحالة كوف اٞنعدـو مالكاً بل من جهة عدـ مشوؿ إنشاء الواقف وٕنليكو ٟنم 

كونوف مالكٌن بعد انقراض البطن اٞنوجود وبقاء العٌن اٞنوقوفة، وال خيفى أّف مع وجود البطن اٞنوجود، نعم إّف اٞنعدومٌن ي
نظرنا إذل دفع ما ذكره الشيخ )قّدس سرّه( من تعليلو عدـ جواز االعطاء إذل اٞنوجودين باشرتاؾ اٞنعدومٌن مع اٞنوجودين ُب 

 الوقف.

ذا كاف فيو اٞنصلحة ألنّو ملكهم، والربح يكوف تابعًا للعٌن ُب اْنار اٞنوجودين بثمن الوقف، والظاىر جوازه إ اٛنهة الرابعة:
ألنّو جزء البدؿ وليس من قبيل اٞننافع بل من قبيل اّتساع الوقف، فإذا اشرتى بالثمن صوفاً مثبًل صار ىو بدؿ الوقف فإذا بيع 

ًن تبديل الدار اٞنوقوفة الضّيقة بدار بثمن أعلى صار ٠نموع الثمن بدؿ الوقف، وال وجو لعود الربح إذل البطن اٞنوجود، فهو نظ
 وسيعة فإّف الدار الوسيعة حينئذ بأٗنعها تكوف وقفاً.

أنّو إذا خرب بعض الوقف ودل ديكن االنتفاع بو جيوز بيعو وجعل بدلو وقفًا بعٌن ما ذكرناه ُب مورد جواز بيع  الفرع الثامن:
وجبًا لزيادة اٞننفعة فيو، وجيوز أيضًا صرؼ الثمن ُب وقف آخر ٗنيع الوقف، كما جيوز صرؼ ٖننو ُب جزئو اآلخر لو كاف م

للموقوؼ عليهم إذا كاف ذلك الوقف ١نتاجاً إذل تعمًن، واٞنناط ُب ٗنيع ىذه االمور )أي جواز بيع بعض الوقف عند عروض 
  ة عّما ذكرناهاجملّوز وجعل بدلو وقفاً أو صرؼ ٖننو ُب بقية الوقف أو صرفو ُب وقف آخر ٟنم( واحد وىو عبار 
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آنفًا من أّف نظر الواقف انتفاع اٞنوقوؼ عليهم من نفس العٌن اٞنوقوفة مع بقائها ومن بدٟنا عند عروض اجملّوز بأي ٥نو من 
البعض الباقي أو  االنتفاع، وال فرؽ ُب البدؿ بٌن أف يكوف عينًا قائمة برأسها وبٌن أف يكوف خشبًا أو حديدًا داخبًل ُب بناء

 بناء وقف آخر ألهّنا أيضاً أعياف ديكن االنتفاع هبا مع بقائها فإذا خربت بّدلت بغًنىا.

أنّو إذا احتاج الوقف إذل صرؼ اٞننفعة اٞنوجودة الِت ىي ملك طلق للموجودين من البطوف ُب تعمًن الوقف  الفرع التاسع:
حق من الوقف، ىل جيب صرفها ُب عمارة الوقف حفظًا للوقف عن ُنيث لو دل تصرؼ فيو ال ديكن انتفاع البطن البل

 خروجو عن قابلية انتفاع البطوف البلحقة بو أـ ال جيب؟

الظاىر أنّو إذا دل يشرتط الواقف ُب ضمن وقفو إخراج مؤونة الوقف وما حيتاج إليو من جهة العمارة من منافع الوقف قبل 
ا اٞننافع اٞنوجودة ُب تعمًن الوقف ألجل حفظ الوقف عن خروجو عن قابلية القسمة ال جيب على اٞنوجودين أف يصرفو 

االنتفاع بو بالنسبة إذل البطوف البلحقة، ألّف اٞننفعة ملك طلق للموجودين فلهم أف ينتفعوا من الوقف ما داموا موجودين، فبل 
ما كاف للجار مثبًل وقف يشرؼ  وجو ألف يصرؼ اإلنساف ماؿ نفسو ُب حفظ ماؿ شخص آخر، وال فرؽ بٌن ىذا وبٌن



على اٝنراب والسقوط عن االنتفاع، وىل يتوّىم أحد أنّو جيب على اٛنار أف يصرؼ مالو ُب وقف جاره لئبّل يكوف وقف 
 اٛنار ساقطاً عن االنتفاع بو.

ؼ منفعة قليلة ّنقدار نعم ال يبعد دعوى االرتكاز ُب اٞنصارؼ اٛنزئية كما إذا فرضنا أّف الوقف احتاج ُب العمارة إذل صر 
الدينار أو أقل فبل يبعد أف يقاؿ إّف صرؼ اٞننفعة ُب ىذه اٞنوارد ارتكازي ٛنميع الناس. وبعبارة واضحة تارة يستند اٝنراب إذل 
عادل الكوف والفساد حيث إّف اٞنوجودات ُب ىذا العادل ال تبقى ُنسب طبعها أزيد من الزماف اٞنتعارؼ ٟنا فحينئذ ال موجب 

 ف يصرؼ اٞنوجودوف اٞننفعة اٞنوجودة الِت ىي ملك طلق ٟنم ُب تعمًن الوقف لئبّل يكوف الوقف ساقطاً أل
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عن قابلية االنتفاع بو بالنسبة إذل البطوف البلحقة، واخرى يستند اٝنراب إذل االمور اٛنزئية كما إذا سقط اٞنيزاب من سطح 
ها ُنيث لو دل يعّمر ذلك ٝنربت الدار بنزوؿ اٞنطر ودل ينتفع منها اٞنوجودوف أيضاً، فحينئذ ال الدار أو حصل ثقب ُب سقف

 مانع من القوؿ بوجوب التعمًن ألجل ما ذكرناه من االرتكاز.

 وىو الذي رتّبو الشيخ )قّدس سرّه( على الفرع اٞنتقّدـ: أنّو لو خرب بعض الوقف وخرج عن االنتفاع وبقي الفرع العاشر:
بعضو ١نتاجًا إذل العمارة وال ديكن انتفاع البطوف البلحقة بدوهنا فحينئذ ىل يصرؼ ٖنن اٞنخروب ُب عمارة الباقي وإف دل 

ء آخر وجعلو وقفاً  يكن البطن اٞنوجود راضيًا هبا، أو أّف األمر ليس كذلك بل ٟنم بيع ذلك البعض اٞنخروب وتبديلو إذل شي
 ٣نّا ذكرناه فاعرؼ.ألف ينتفع بو، وحاؿ ىذا يعلم 

ذكر أّف ىنا فروعًا اخر يستخرجها اٞناىر بعد التأّمل فأقوؿ: منها ما إذا فرضنا أّف العٌن اٞنوقوفة دل  «ٔ» ٍّب إنّو )قّدس سرّه(
تسقط عن االنتفاع هبا إاّلأّف االنتفاع هبا ال ديكن ُب حّق اٞنوقوؼ عليهم ألهّنم غًن متمّكنٌن من االنتفاع هبا ولكن الغًن 

. وبعبارة واضحة أّف العٌن اٞنوقوفة إذا فرضنا أهّنا قد وقعت ُب مكاف ال يتمّكن متمّكن من االنتفاع هبا لو كاف مالكًا لو
اٞنوقوؼ عليهم من االنتفاع هبا بوجو من الوجوه مع بقاء عينها ُنيث لو دل تبع تكوف ببل فائدة أو يتمّلكها السلطاف، 

 بلـ.وبديهي أّف اٞنناط الذي ذكرناه ُب جواز بيع الوقف جاٍر ىنا بعينو وببل ك

وال ومنها: ما إذا فرضنا أّف الوقف ٣نّا ديكن االنتفاع بو فعبًل إاّلأنّو لو دل يُػَبع فعبًل يسقط عن االنتفاع بعد مّدة قليلة باٞنرّة 
  يشرتيو شخص آخر ُب ذلك الظرؼ كما إذا فرضنا أنّو يقع بعد شهر ُب اٛناّدة، فحينئذ أيضاً ال إشكاؿ ُب جواز بيعو ألفّ 

______________________________ 
 .ٓٚ: ٗ( اٞنكاسب ٔ)
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 تعطيلو يؤّدي إذل تضييع الوقف وإعداـ موضوعو فتأّمل، وىنا فروع اخر تظهر للناقد البصًن.

ما إذا خرب الوقف وسقط عن اٞننفعة اٞنعتّد هبا وقد فّصل الشيخ )قّدس سرّه( ُب ىذه الصورة بٌن ما إذا   الصورة الثانية:
، وبٌن ما إذا دل تكن كذلك بل كانت ٣نّا ال يعتّد  كانت اٞننفعة ملحقة بالعدـ بأف تكوف قليلة ُب الغاية ُنيث تلحق باٞنعدـو

« الوقوؼ»كرناه ُب الصورة االوذل من عدـ مشوؿ أدلّة اٞننع من قولو )عليو السبلـ( هبا، وحكم َنواز البيع ُب األّوؿ لعٌن ما ذ 
اخل وحكم بعدـ اٛنواز ُب الصورة « ال جيوز شراء الوقف»اخل أو االٗناع اٞنّدعى على عدـ جوازه، ومن قولو )عليو السبلـ( 

لذي ىو عبارة عن حبس العٌن، ولعمـو قولو )عليو الثانية لوجود اٞنقتضي لعدـ اٛنواز لوجوب العمل ّنقتضى وقف الواقف ا
 «.ال جيوز شراء الوقف»السبلـ( 

إف كاف مراده )قّدس سرّه( من اٞننفعة غًن اٞنعتّد هبا أف تكوف منفعة العٌن مع بقائها قليلة بالنسبة إذل حالتها االوذل كما  وفيو:
واآلف يستأجر ِنمسٌن دينارًا فهو ملحق بالصورة الثالثة الِت  إذا كانت منفعة الوقف قبل خرابو مثبًل ُب كل سنة مائة دينار

ذىب )قّدس سرّه( فيها إذل عدـ جواز البيع ألجل وجود اٞنقتضي لعدـ اٛنواز ولعدـ عروض اجملّوز، بداىة أّف قّلة اٞننفعة ال 
ف وقفها جائزًا حدوثًا فما ظّنك توجب جواز بيعو وبديهي أّف العٌن لو كانت من األوؿ ىكذا يعين كانت منفعتها قليلة لكا

 ء الكبلـ فيو إف شاء اللَّو تعاذل. ُب مرحلة البقاء فتأّمل وسيجي

 وإف كاف مراده من اٞننفعة غًن اٞنعتّد هبا أّف اٞننفعة اٞنوجودة ال تعّد ُب العرؼ منفعة لتلك العٌن اٞنوقوفة مثل السرير من اٜنديد
 بعض اٞنوارد الِت يعّد ُب العرؼ من موارد عدـ اٞننفعة فهو عٌن الصورة االوذل ألّف اٞنراد إذا انكسر ال ديكن االنتفاع بو إاّل ُب

 بعدـ إمكاف االنتفاع عدـ ترّتب ما يعّد منفعة لو بنظر العرؼ، وكيف كاف ال وجو ٟنذا التفصيل.
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: األمر األوؿ ما ذكرناه آنفًا منو «ٕ» احب اٛنواىر )قّدس سرّه(تعّرض بعد ذلك ألمرين ذكرمها ص «ٔ» ٍّب إنّو )قّدس سرّه(
)قّدس سرّه( من أّف جواز بيع الوقف ال يكوف إاّلمع بطبلف الوقف، ولكّنو قد عرفت أّف اٜنّق ما ذىب إليو صاحب اٛنواىر 

اٛنهات من جواز ىبتو وإرثو، ألّف عدـ )قّدس سرّه( بالبياف الذي ذكرناه آنفًا من أّف الوقف يبطل من ىذه اٛنهة دوف سائر 
 بطبلف الوقف من ىذه اٛنهة أيضاً مع جواز البيع من التضاّد كما ذكرناه.

ٍّب وّجو صاحب اٛنواىر )قّدس سرّه( بطبلف الوقف عند جواز بيعو بفوات شرط الوقف وقاؿ: إّف من شرائط الوقف ابتداء 
نها، ٍّب أشكل عليو الشيخ )قّدس سرّه( بإشكاالت واٞنهّم منها ما ذكره )قّدس واستدامة كوف العٌن ٣نّا ينتفع هبا مع بقاء عي



سرّه( بقولو: فإّف الشرط ُب العقود الناقلة يكفي وجوده حٌن النقل بداىة أّف اٞنبيع رّنا خيرج عن اٞنالية ومع ذلك ال خيرج عن 
 ملك اٞنشرتي.

اىة أّف اعتبار اٞنالية ُب اٞنلك ُب البيع إّّنا ىو ألجل النقل وُب مرحلتو وفيو: أّف ىذا مسا١نة ١نضة وال يقاس الوقف بالبيع بد
وأّما بعد ذلك فبل ضرورة ألّف الغالب ُب اٞنبيع خروجو عن اٞنالية بعد مّدة من الزماف ألّف غالب األشياء خيرج عن اٞنالية ُب 

بعد ما كاف لو اٞنالية عند البيع ال يكوف إاّلُب ملك ء عن اٞنالية  عادل الكوف والفساد بالوجداف، وغًن خفي أّف خروج الشي
اٞنشرتي وىذا ِنبلؼ الوقف ٞنا ذكرناه مرارًا من أّف قواـ الوقف ببقاء العٌن وتسبيل اٞننفعة، ولو فرضنا عدـ اٞننفعة مع بقاء 

الوقف حدوثًا وبقاًء، فما ذكره  العٌن يكوف أحد ركين الوقف مرتفعاً، وىذا اٞنعىن أي بقاء العٌن وتسبيل اٞننفعة من مقّومات
  صاحب اٛنواىر )قّدس سرّه( ُب

______________________________ 
 .ٖٚ: ٗ( اٞنكاسب ٔ)

 .ٖٛ٘: ٕٕ( اٛنواىر ٕ)
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جّدًا وال يرد  وجو بطبلف الوقف باٞنعىن الذي ذكرناه آنفًا من فقداف شرط الوقف عند عدـ وجود اٞننفعة مع بقاء العٌن متٌن
 عليو ما ذكره الشيخ )قّدس سرّه( من االشكاالت أصبًل.

٣نّا ذكره صاحب اٛنواىر )قّدس سرّه( ُب اٞنقاـ: أّف الوقف قد يبطل بانعداـ عنواف الوقف كما إذا فرضنا أنّو وقف   األمر الثاشل
ذكره الفقهاء ُب باب الوصية من أنّو لو أوصى بدار  بستاناً فخرج بعد ذلك من عنواف البستانية وبقيت عرصتو، ٍبّ أيّد ىذا ّنا

فاهندمت قبل موت اٞنوصي بطلت الوصية النتفاء موضوعها، ٍبّ ذكر )قّدس سرّه( وجهٌن ُب أّف الوقف بعد بطبلنو ىل يرجع 
 إذل الواقف وورثتو أو إذل اٞنوقوؼ عليهم.

للبطبلف بانعداـ العنواف، مضافًا إذل وجود االٗناع على عدـ ٍّب أشكل عليو العبّلمة األنصاري )قّدس سرّه( بأنّو ال وجو 
بطبلف الوقف بانعداـ العنواف، ألنو إف أراد بالعنواف ما جعل مفعواًل ُب قولو وقفت ىذا البستاف، فغًن خفي أنّو ليس إاّل مثل 

جود العنواف كذلك ُب الوقف، وإف أراد قولنا ُب البيع بعت ىذا البستاف أو وىبتو فكما أّف التمليك ُب البيع ال يدور مدار و 
 منو غًن ىذا فلم يظهر لنا ما يريده.



ٍّب قاؿ )قّدس سرّه( إّف تأييده ّنا ذكروه ُب الوصية ُب غًن ١نّلو، ألّف ما ذكره من بطبلف الوصية على فرض صّحة ىذه اٞنقالة 
للموصى لو وىذا أجنيب عن اٞنقاـ، بل اٞنناسب أف يقاس ُب الصورة الِت ذكرىا )قّدس سرّه( إّّنا ىو قبل كوف اٞنوصى بو ملكاً 

اٞنقاـ بالوصية بالبستاف بعد ٕنامها وخروج البستاف عن ملك اٞنوصي ّنوتو وقبوؿ اٞنوصى لو فهل أفّت أحد ُب ىذه الصورة 
  نعرؼ لو وجهاً اخل.ببطبلف الوصية بعد صًنورة البستاف عرصة كبّل، ٍبّ ذكر )قّدس سرّه( أّف ما ذكره من الوجهٌن ٣نّا دل
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ُب اٞنقاـ بٌن زواؿ الصورة النوعية وبٌن ما يكوف العنواف الزائل من قبيل العوارض وحكم  «ٔ» وقد فّصل اٞنًنزا )قّدس سرّه(
ببطبلف الوقف ُب األوؿ دوف الثاشل، وملّخص ما ذكره )قّدس سرّه( أنّو إذا تبّدلت الصورة النوعية إذل صورة اخرى كالنخلة 

طبية تعّد ُب العرؼ مباينة للنخلة ألّف النخلة ُب نظر العرؼ اٞنوقوفة إذا قلعت فصارت حطباً، فغًن خفي أّف ىذه اٞناّدة اٜن
عبارة عن الشجرة ال اٞناّدة اٞنشرتكة بٌن النخلة واٜنطب واٝنشب، وبطبلف الصورة النوعية عبارة اخرى عن بطبلف الوقف، 

دمت وصارت عرصة، ألّف الوقف ِنبلفو فيما إذا كاف الزائل من العوارض مثل الدار الِت زالت عنها صورة الدارية كما إذا اهن
قد تعّلق بالدار وىي مرّكبة من العرصة والبناء واهنداـ البناء ال يوجب بطبلف الوقف رأسًا لبقاء العرصة وزواؿ الصورة البنائية 

ء أحد عن العرصة ال يوجب بطبلف وقف العرصة. وبعبارة واضحة أّف الوقف متقّوـ بأمرين: حبس العٌن وتسبيل اٞننفعة وبانتفا
األمرين ٔنرج العٌن اٞنوقوفة عن الوقفية، فكما جيوز بيعها عند عدـ إمكاف االنتفاع هبا مع بقاء العٌن كذلك جيوز البيع إذا دل 

 تبق صورهتا النوعية الِت ىي أحد ركين الوقف.

على صاحب اٛنواىر من أّف الوقف   وال خيفى أنّو يرد على ما ذكره اٞنًنزا )قّدس سرّه( ما أورده شيخنا األنصاري )ر٘نو اللَّو(
بل كالبيع دل يتعّلق بالصورة النوعية فقط بل تعّلق باٞناّدة اٞنّتصفة بالصورة الكذائية، وال خيفى أّف مرادنا من اٞناّدة ليس اٟنيوذل 

لوقف إذل ملك الواقف أو مرادنا منها اٛنسم فإذا زالت الصورة النوعية تبقى اٞناّدة متعّلقة للوقف فبل وجو لرجوع اٞناّدة بعد ا
 اٞنوقوؼ عليهم بل ىي باقية على الوقفية.

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٕ٘ٛ: ٕمنية الطالب 
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وبعبارة اخرى: ىل يكوف للواقف بعد وقفو حّق ويكوف اٛنسم ملكًا لو وباقيًا ُب ملكو من جهة كوف الوقف متعّلقًا بالصورة 
النوعية، أو أنو ال يبقى لو حّق وملك أصبًل، وبديهي أنّو ال ديكن االلتزاـ ببقاء ملكو ُب اٛنسم كما ال خيفى ألّف الصورة 



النوعية تابعة للجسم وليست من االمور الِت تباع أو توقف مستقّلة، بل ال فائدة ٟنا إاّلأّف وجودىا يوجب الزيادة ُب القيمة  
وجو لبطبلف الوقف بانعداـ الصورة النوعية بل الوقف باٍؽ على حالو بالنسبة إذل اٛنسم فما ذكره  كما ىو الواضح، فعليو ال

 الشيخ )قّدس سرّه( ىو اٞنتٌن.

،  الصورة الثالثة: ما إذا صارت منفعة الوقف قليلة إّما ألجل خراب الوقف أو ألجل أمر آخر ولكّنو ال ّنثابة يلحق باٞنعدـو
البيع ُب ىذه الصورة أيضاً، ولكن اٜنّق عدـ جواز البيع لوجود اٞنقتضي لعدـ البيع وىو عبارة عن وقد ذىب بعض إذل جواز 

وعدـ ما يصلح أف يكوف ٠نّوزاً ومسّوغاً للبيع كما « ال جيوز شراء الوقف»وجوب العمل ّنقتضى الوقف وقولو )عليو السبلـ( 
 ذكره الشيخ )قّدس سرّه(.

لبيع أعود وأنفع للموقوؼ عليهم، والظاىر أّف عدـ جواز البيع ُب ىذه الصورة ٣نّا تسادل عليو ما إذا كاف ا الصورة الرابعة:
الفقهاء، نعم نسب إذل اٞنفيد )قّدس سرّه( اٛنواز ُب ىذه الصورة أيضاً، ولكن العبّلمة )قّدس سرّه( دل يرتض ىذه النسبة 

 ّدس سرّه(.ألجل أنّو ٢نالف ٞنقتضى القاعدة ولذا أّوؿ كبلـ اٞنفيد )ق

والذي استدّؿ بو على جواز البيع ُب ىذه الصورة روايتاف: االوذل رواية جعفر بن حّياف عن أيب عبداللَّو )عليو السبلـ( قاؿ 
سألت أبا عبداللَّو )عليو السبلـ( عن رجل وقف غّلة لو على قرابتو من أبيو وقرابتو من اّمو وأوصى لرجل ولعقبو ليس بينو »

بلٖنائة درىم ُب كل سنة ويقّسم الباقي على قرابتو من أبيو وقرابتو من اّمو، فقاؿ: جائز للذي أوصى لو بذلك. وبينو قرابة بث
  قلت: أرأيت إف دل ٔنرج من غّلة تلك األرض الِت أوقفها إاّلٙنسمائة درىم، فقاؿ: أليس ُب وصيتو أف يعطي
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ئة درىم ويقّسم الباقي على قرابتو من أبيو وقرابتو من اّمو. قلت نعم، قاؿ ليس لقرابتو أف الذي أوصى لو من الغّلة ثبلٖنا
يأخذوا من الغّلة شيئًا حّّت يوفوا اٞنوصى لو ثبلٖنائة درىم ٍّب ٟنم ما يبقى بعد ذلك. قلت أرأيت إف مات الذي أوصى لو، 

 قاؿ:

ما بقي أحد منهم، فإف انقطع ورثتو ودل يبق منهم أحد كانت الثبلٖنائة  إف مات كانت الثبلٖنائة درىم لورثتو يتوارثوهنا بينهم
درىم لقرابة اٞنّيت يرد إذل ما خيرج من الوقف ٍبّ يقّسم بينهم يتوارثوف ذلك ما بقوا وبقيت الغّلة. قلت: فللورثة من قرابة اٞنّيت 

 .«ٔ» «إذا رضوا كّلهم وكاف البيع خًناً ٟنم باعوا أف يبيعوا األرض إذا احتاجوا ودل يكفهم ما خيرج من الغّلة، قاؿ: نعم

أّف الرواية أّواًل ضعيفة السند ألجل جعفر بن حّياف. وثانيًا أّف الرواية مشتملة على أشياء تصًن موجبة لوىن الرواية،  وفيو:
لوقف تكوف باطلة ّنجرد وذلك أنّو كيف ْنتمع الوصية مع الوقف لكوهنما من اٞنتنافيٌن بداىة أّف الوصية لو كانت قبل ا

ء اٞنوصى بو، ولو كانت بعده فهي باطلة أيضًا ألّف اٞنوصى بو خارج عن ملكو، والبّد  الوقف مثل ما إذا باع اٞنوصي الشي



من أف يقاؿ إّف اٞنراد من الوصية الشرط يعين أّف الواقف شرط ُب وقفو ىكذا، وقد تطلق الوصية لغة وُب القرآف على الشرط 
. وأيضًا ما الوجو ٞننع اإلماـ )عليو السبلـ( عن تصرؼ اٞنوقوؼ عليهم قبل إخراج ما «ٕ» «يُوِصيُكْم اللَّوُ » تعاذل:مثل قولو 

أوصى بو ُب صورة عدـ خروج الغّلة من األرض إاّلّنقدار ٙنسمائة درىم، بداىة أنّو ال مانع من التصرؼ ُب الغّلة وإخراجو 
 دل يكن تصّرفهم ُب الغّلة حرامًا ألّف اشرتاط دفع اٞنبلغ إذل الرجل ال يرتّتب عليو بعد ىذا، بل لو دل يفوا بالشرط أصبًل 

 إاّلحكم تكليفي وال

______________________________ 
 .ٛح  ٙ/ كتاب الوقوؼ والصدقات ب ٜٓٔ: ٜٔ( الوسائل ٔ)

 .ٔٔ: ٗ( النساء ٕ)
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 يكوف شريكاً معهم ُب الغّلة.

« ما بقي أحد منهم -إذل أف قاؿ -إف مات كانت ثبلٖنائة درىم لورثتو»وأيضًا أّف ما حكم بو اإلماـ )عليو السبلـ( بقولو: 
دل نفهم اٞنراد منو بعد ما ذكرنا من أنّو البّد من أف يراد من الوصية الشرط، بداىة أنّو على ىذا يكوف إعطاء ثبلٖنائة درىم 

 اء لو، فإذف ال وجو العطائو لورثة اٞنشروط لو.منوطاً بوجود من شرط االعط

اخل دل نفهم لو وجهًا بداىة أنّو ولو فرضنا صّحة الوصية أيضًا ال « فإف انقطع ورثتو»وأيضًا أّف ما حكم بو بعد ذلك بقولو 
ىذا يكوف ٣نّا ال وارث  وجو ألف يكوف اٞنوصى بو بعد انقراض ورثة اٞنوصى لو راجعًا إذل قرابة اٞنّيت الواقف، بداىة أنّو على

لو فعليو يكوف مااًل لئلماـ )عليو السبلـ( ألنّو )عليو السبلـ( وارث من ال وارث لو، ولو أغمضنا النظر من ٗنيع ما ذكرناه 
 فالرواية ال داللة ٟنا على اٞنطلب ألهّنا تدّؿ على جواز البيع بشروط ثبلثة:

 احتياج اٞنوقوؼ عليهم. -ٔ

 رضايتهم بالبيع. -ٕ

 كوف البيع أعود وأنفع ٟنم، فبل يستفاد من الرواية كفاية الشرط األخًن فقط.  -ٖ

أنّو روي عن »من أّف اٜنمًني كتب إذل صاحب الزماف )عليو السبلـ( جعلين اللَّو فداه  «ٔ»  الرواية الثانية: ما ُب االحتجاج
م وأعقاهبم فاجتمع أىل الوقف على بيعو وكاف ذلك الصادؽ )عليو السبلـ( خرب مأثور أّف الوقف إذا كاف على قـو بأعياهن



أصلح ٟنم أف يبيعوه فهل جيوز أف يشرتى عن بعضهم إف دل جيتمع كّلهم على البيع أـ ال جيوز إاّلأف جيتمعوا كّلهم على 
  ذلك؟ وعن الوقف الذي ال جيوز بيعو

______________________________ 
 .ٜح  ٙلصدقات ب / كتاب الوقوؼ وأٜٔ: ٜٔ( الوسائل ٔ)
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فأجاب )عليو السبلـ( إذا كاف الوقف على إماـ اٞنسلمٌن فبل جيوز بيعو وإذا كاف على قـو من اٞنسلمٌن يبيع كل قـو ما 
قف على إماـ اٝنرب، وال خيفى أّف اٞنراد من عدـ جواز البيع إذا كاف الو « يقدروف على بيعو ٠نتمعٌن ومتفّرقٌن إف شاء اللَّو

اٞنسلمٌن أنّو ال جيوز ذلك على غًن اإلماـ، وأّما جوازه لنفس اإلماـ فهذا ٣نّا ال إشكاؿ فيو وقد أمر اإلماـ )عليو السبلـ( ُب 
 ء الكبلـ فيو إف شاء اللَّو تعاذل. ببيع حّصتو من الوقف كما سيجي «ٔ» رواية ابن مهزيار

مضافًا إذل عدـ ثبوت صّحة سند ما ُب االحتجاج وال ديكن  -ة أيضاً، وذلكوكيف كاف، ال ديكن االستدالؿ هبذه الرواي
أّف الرواية ليست ُب مقاـ بياف ما ىو اجملّوز  -االستدالؿ بالروايات اٞنوجودة ُب ذلك الكتاب نعم ال بأس باتياهنا بوجو التأييد

ىي ساكتة من بياف ما ىو اجملّوز واٞنسوّغ. وبعبارة لبيع الوقف بل ُب مقاـ بياف أّف أّي وقف يصّح بيعو بعد عروض اٞنسوّغ و 
واضحة أّف الرواية ُب مقاـ بياف أّف بيع الوقف مع فرض وجود اٞنسوّغ لو ىل يصّح من بعض اٞنوقوؼ عليهم أو يعترب ُب 

دّؿ على جواز بيع جوازه اجتماعهم عليو، وأّما ما يكوف ٠نّوزًا أو مسّوغًا فليست ُب مقاـ بيانو وعلى فرض التسليم إّّنا ت
 الوقف مطلقاً ألّف األصلحية إّّنا ذكرت ُب كبلـ السائل فبل توجب تقييداً.

سّلمنا كوهنا قيداً للحكم إاّلأّف اٞنراد هبا على ما يظهر من إسناد البيع إذل أرباب الوقف كوف البيع أصلح ُناٟنم ال ُناؿ ٗنيع 
ٟنم دائماً، فاٞنستفاد من الرواية على ىذا جواز بيع الوقف للبطوف اٞنوجودة  البطوف، وبيع الوقف وٕنّلك ٖننو يكوف أعود وأنفع

ُب ٗنيع اٞنوارد، فحينئذ ال تكوف أخّص من أدلّة منع بيع الوقف بل يكوف بينهما التباين فتتعارضاف، وبديهي أّف تلك 
 الروايات اٞنانعة عن بيع الوقف متقّدمة

______________________________ 
 .٘ح  ٙ/ كتاب الوقوؼ والصدقات ب ٚٛٔ: ٜٔلوسائل ( أ)

 ٖٜٕ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج



على رواية اٜنمًني لضعفها سنداً، مضافًا إذل أّف انقبلب النسبة جيعل تلك الروايات اٞنانعة أخّص من رواية اٜنمًني، وذلك 
بو وعدـ إمكاف االنتفاع بو مع بقائو ٔنتّص بغًن ألّف الروايات اٞنانعة بعد ما خّصصت ّنا يدّؿ على جواز بيع الوقف عند خرا

ء دل  صورة خراب الوقف فتكوف أخّص فتقّيد هبا رواية اٜنمًني. ولو أغمضنا النظر عن ٗنيع ذلك أّف الرواية تدّؿ على شي
من أّف الظاىر منها أف يكوف الثمن بعد البيع  «ٔ» يفت بو أحد ويقطع ِنبلفو وىي عبارة عّما ذكر الشيخ )قّدس سرّه(

 ملكاً للموجودين من اٞنوقوؼ عليهم وأف يتصّرفوا فيو كيف شاؤوا، فعليو ال ديكن االستدالؿ هبا ُب اٞنقاـ كما ال خيفى فافهم.

، واّدعى ُب ما إذا أصاب اٞنوقوؼ عليهم حاجة شديدة، وقد ذىب بعض إذل جواز البيع ُب ىذه الصورة الصورة اٝنامسة:
اإلٗناع على ذلك، إاّلأّف اإلٗناع اٞننقوؿ غًن معترب ُب نفسو مضافًا إذل كونو معارضًا بإٗناع  «ٖ» والغنية «ٕ» االنتصار

على عدـ جواز البيع. وقد ذىب ٗنع من القدماء واٞنتأخرين إذل عدـ اٛنواز ُب ىذه الصورة،  «ٗ» آخر منقوؿ عن السرائر
الدالّة على جواز البيع عند اٜناجة وعدـ   «٘» ديكن االستدالؿ بو إاّلرواية جعفر بن حّياف اٞنتقّدمة فلم يبق ُب اٞنقاـ ما

كفاية الغّلة للموقوؼ عليهم، ولكن فيو ما ال خيفى وذلك أنّو مضافاً إذل ضعف سند الرواية أّف ظاىرىا جواز البيع عند عدـ  
 ا أقّل مراتب اٜناجة والفقر الشرعي.كفاية غّلة األرض ٞنؤونة سنة اٞنوقوؼ عليهم وىذ

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٕٛ: ٗاٞنكاسب 

 .ٕٕٚ -ٕٕٙ( االنتصار: ٕ)

 .ٜٕٛ( الغنية: ٖ)

 .ٖ٘ٔ: ٖ( السرائر ٗ)

 .ٜٕٛ( ُب الصفحة ٘)

 ٜٕٗ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

بٌن اٜناجة والفقر الشرعي وبٌن الضرورة واٜناجة  والذي يظهر من عبارات القـو اعتبار الضرورة واٜناجة الشديدة، والنسبة
الشديدة عمـو من وجو كما ذكره الشيخ )قّدس سرّه( فراجع. فالرواية بظاىرىا غًن معموؿ هبا حيث إنّو دل يفت أحد َنواز 

 البيع عند اٜناجة الكذائية يعين فيما إذا دل يكفهم ما خيرج من الغّلة.



« وما اضطّروا عليو»االستدالؿ على صّحة البيع ّنا ُب قولو )صّلى اللَّو عليو وآلو( ُب حديث الرفع وتوّىم أنّو ال مانع من 
ء ُب مقابلو،  فاسد، أّما أّواًل فؤلّف االضطرار ال يكوف إاّل على اٞناؿ ال على البيع فعليو ال مانع من إعطاء الوقف وأخذ شي

رمة التكليفية ٟنذا العمل. وثانياً: أنّو على ىذا ال خيتّص ذلك بالوقف بل لو أف إاّلأّف اٞنعاملة ال تكوف صحيحة بل ترتفع اٜن
يسرؽ ماؿ الغًن. وثالثاً: أّف ىذا يتصّور بالنسبة إذل كل فرد من أفراد اٞنوقوؼ عليهم إذا اضطّر إذل بيعو بل ال خيتّص 

ع الوقف وكيف كاف أّف االضطرار ال يوجب صّحة باٞنوقوؼ عليهم ويصّح من الغًن أيضًا إذا اضطّر ودل يتمّكن إاّلمن بي
البيع، نعم ال مانع من القوؿ بأّف االضطرار يرفع اٜنكم التكليفي يعين يرفع اٜنرمة عن بيع الوقف كما تقّدـ وأّما صّحة البيع 

 فبل.

ذل اٛنواز مطلقاً، أف يشرتط الواقف بيعو عند اٜناجة، وقد ذىب بعض إذل عدـ اٛنواز مطلقًا وبعض إ الصورة السادسة:
وبعضهم فّصل ولكّنو ُب اٜنقيقة ليس تفصيبًل وحاصل التفصيل جواز البيع عند الشرط ُب اٞنوارد الِت جيوز بيعو فيها ألّف 
الشرط على ىذا يكوف مؤّكدًا ٛنواز البيع، وعدـ اٛنواز ُب اٞنوارد الِت ال جيوز بيعو لكوف الشرط باطبًل، وىو كما ترى ليس 

 اٞنقاـ، ألّف مورد الكبلـ أف يستند جواز البيع إذل نفس الشرط كما ال خيفى، وأيضًا من يقوؿ بفساد الشرط على تفصيبًل ُب
 قولٌن قوؿ بفساد نفس الشرط فقط وقوؿ بفساد الشرط مع كونو مفسداً للوقف أيضاً.

 ٜٕ٘، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

ٞنقتضى الوقف واخرى ُب كونو ٢نالفًا للسّنة. أّما الكبلـ ُب اٛنهة وكيف كاف، أّف الكبلـ يقع تارة ُب كوف الشرط ٢نالفًا 
االوذل فقد يقاؿ إّف الشرط فاسد ويصًن مفسدًا للوقف أيضاً، ألّف الشرط ٢نالف ٞنقتضى الوقف الذي ىو عبارة عن التأبيد 

 أف يكوف ببل ٖنن.فيكوف اشرتاط جواز البيع عند احتياج اٞنوقوؼ عليهم نظًن أف يشرتط ُب ضمن عقد البيع 

وفيو: أّف الشرط إف كاف بنحو أف يكوف البدؿ أيضًا كاٞنبدؿ وقفًا فهذا ليس ٢نالفًا ٞنقتضى العقد بل الشرط حينئذ يكوف 
مقّيدًا الطبلؽ الوقف من جهة أّف مقتضى إطبلقو ٓنبيس العٌن عن اٜنركة باألسباب االختيارية، والشرط أيضًا موافق ٟنذا 

جهة خاّصة وىي عبارة عن جواز تبديل العٌن وجعل بدٟنا كاٞنبدؿ وقفاً، وىذا أيضًا ال مانع منو كما ذكرناه اٞنقتضى إاّلمن 
 مراراً وُب خصوص ذكر كبلـ صاحب اٛنواىر )قّدس سرّه(.

وا فيو كيف وإف كاف الشرط بنحو أف يصًن ٖنن العٌن اٞنوقوفة بعد بيعها ملكًا طلقًا للموجودين من اٞنوقوؼ عليهم وأف يتصّرف
شاؤوا فهو فاسد ألنّو ٢نالف ٞنفهـو اٞنبادلة والبيع، ٞنا ذكرناه مرارًا من أّف مفهـو اٞنبادلة والبيع أف يكوف العوض قائمًا مقاـ 
اٞنعّوض من ٗنيع اٛنهات، وٞنّا كاف اٞنعّوض ملكًا غًن طلق فبلبّد أف يكوف العوض أيضًا ىكذا، نعم لو كاف مفاد الشرط 

ف قبل البيع وكوف الوقف ملكًا طلقًا للموجودين منهم ٍّب يبيعونو كما ىو الظاىر من الشرط فبل يكوف ٢نالفاً بطبلف الوق
ٞنقتضى الوقف إاّلمن حيث التأبيد، ولكن الظاىر أّف التأبيد ليس مقتضى عقد الوقف ومن مقّوماتو بل ىو أمر آخر ثبت 



بأف يشرتط جواز بيع الوقف بعد عشرين سنة وبعبارة اخرى أف يوقف  باإلٗناع، فحينئذ إف كاف الشرط شرطًا ُب األزماف
عشرين سنة فهذا ىو القدر اٞنتيّقن من مورد اإلٗناع القائم على بطبلف الوقف اٞننقطع، وإف كاف الشرط راجعًا إذل تضييق 

  دائرة الوقف بالنسبة إذل

 ٜٕٙ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

٣نّا ينقطع ال ١نالة بأف يوقف العٌن لزيد ولعقبو إذل اٞنرتبة اٝنامسة مثبًل، وىذا ىو  اٞنوقوؼ عليهم أي يكوف موضوع الوقف
 ١نّل اٝنبلؼ بٌن األعبلـ )قّدس سّرىم( واٞنشهور ذىبوا إذل بطبلنو.

اً ء وقف قد اختار ُب اٞنقاـ صّحة الوقف إف كاف الشرط بنحو جعل اٝنيار للموقوؼ عليهم بأف جيعل الشي «ٔ» ولكن اٞنًنزا
دائمًا ولكّنو جعل للموقوؼ عليهم اٝنيار ُب فسخو بأف يكوف ٟنم الفسخ مّت شاؤوا، فهذه الصورة ال إٗناع فيها على 

الوقوؼ على »البطبلف بل ذىب ٗنع إذل اٛنواز، وليس ٢نالفًا ٞنقتضى العقد أيضًا بل مقتضى عمـو قولو )عليو السبلـ( 
لم يثبت كوف شرط البيع عند اٜناجة ٢نالفًا ٞنقتضى عقد الوقف سواء اريد بو نفوذ ىذا الشرط، ف« حسب ما يوقفها أىلها

 تبديلو وجعل بدلو وقفاً أو بيعو وأكل ٖننو.

وأّما الكبلـ ُب اٛنهة الثانية: أي ُب كوف الشرط ٢نالفًا للسّنة، فبل يبعد القوؿ بفساد ىذا الشرط من جهة كونو ٢نالفًا للسّنة 
حيث يدّؿ باطبلقو على صورة االشرتاط أيضاً، ولكّنو ليس مثل الشرط « ال جيوز شراء الوقف»من قولو )عليو السبلـ( 

اٞنخالف ٞنقتضى العقد فإنّو فاسد ومفسد للعقد لكونو مناقضًا لو، بل يبتين فساد العقد بالشرط اٞنخالف للسّنة على ما 
أـ ال فعلى األّوؿ يكوف مفسداً للوقف ُب اٞنقاـ، وأّما سيأٌب ُب باب الشروط من أّف الشرط الفاسد ىل يكوف مفسداً للعقد 

على اٞنختار من عدـ كوف الشرط الفاسد مفسداً ألّف الشرط التزاـ آخر فبل يكوف مفسداً للوقف. والعجب من اٞنًنزا )قّدس 
ضى العقد، اللهّم إاّلأف يقاؿ  سرّه( حيث دل يتعّرض لكوف الشرط ٢نالفًا للسّنة واكتفى باٛنهة االوذل أي عدـ كونو ٢نالفًا ٞنقت

 اخل ليس حكماً تعّبدياً بل امضاءً « ال جيوز شراء الوقف»كما قلناه آنفاً إّف قولو )عليو السبلـ( 

______________________________ 
 .ٜٕٛ -ٕٛٛ: ٕ( منية الطالب ٔ)

 ٜٕٚ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

 اخل وغًن ذلك من أدلّة اإلمضاء.« الوقوؼ»مشمواًل لقولو )عليو السبلـ( ٞنا أنشأه الواقف، فعليو يكوف الوقف الكذائي 



ُب الصحيح عن وقف أمًن اٞنؤمنٌن )عليو السبلـ( حيث اشرتط ُب الوقف أّف  «ٔ»  ويؤيّد ما ذكرناه ويؤّكده ما رواه ُب الكاُب
أي مثل اٞنلك من دوف احتياج إذل البيع  للحسن واٜنسٌن )عليهما السبلـ( بيع الوقف إذا شاءا بل ٟنما جعلو شروى اٞنلك

حيث جعل تأويل الرواية مشكبًل والعمل هبا أشكل، إذ ال إشكاؿ ُب العمل هبا بعد   «ٕ» والعجب من الشيخ )قّدس سرّه(
 كوهنا موافقة للقواعد وذىاب ٗنع من الفقهاء إذل صّحة ذلك.

من الصدقة الوصية ٢نالف لظاىرىا بل صرحيها كما ال خيفى على وال خيفى أّف تأويل ىذه الرواية بالوصية بأف يكوف اٞنراد 
 الناقد البصًن فتأّمل.

 ما إذا علم أو خيف وظّن أف يكوف بقاء العٌن اٞنوقوفة على حاٟنا مؤّدياً إذل تلفها وعدـ إمكاف االنتفاع هبا. الصورة السابعة:

عو من تلف اٞناؿ أو األنفس، وظاىر ىذا الكبلـ أنّو جيوز بيع أف يقع بٌن اٞنوقوؼ عليهم اختبلؼ ال يؤمن م الصورة الثامنة:
 العٌن اٞنوقوفة عند وقوع االختبلؼ بينهم ُنيث ال يؤمن من تلف اٞناؿ ولو كاف اٞناؿ اٞنخوؼ تلفو غًن العٌن اٞنوقوفة.

 أف يكوف بقاؤىا مؤّدياً إذل الضرر على اٞنوقوؼ عليهم. الصورة التاسعة:

 ّجو عليهم الضرر من بقاء العٌن اٞنوقوفة.وبعبارة اخرى أف يتو 

  أف يلـز من بقاء العٌن اٞنوقوفة فساد يستباح منو األنفس الصورة العاشرة:

______________________________ 
 .ٖح  ٓٔ/ كتاب الوقوؼ والصدقات ب ٜٜٔ: ٜٔ، الوسائل ٚ/ ٜٗ: ٚ( الكاُب ٔ)

 .ٛٛ: ٗ( اٞنكاسب ٕ)

 ٜٕٛ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

وقد ذكر بعض ُب ىذه الصور أنّو جيوز بيع العٌن اٞنوقوفة. وذكر الشيخ )قّدس سرّه( بعد التعّرض ٟنذه الصور أّف اٜنّق جواز 
البيع ُب الصورة االوذل أي فيما إذا علم أو خيف أّف بقاءىا يؤّدي إذل تلف العٌن اٞنوقوفة وعدـ إمكاف االنتفاع هبا، وعدـ 

صورة لعدـ الدليل على ذلك، وال خيفى أّف ملّخص كبلمو )قّدس سرّه( ينحّل إذل قضيتٌن إجيابية جواز البيع ُب غًن ىذه ال
وسلبية، واالوذل عبارة عن جواز البيع فيما إذا علم أو ظّن أّف بقاءه يؤّدي إذل خرابو وعدـ إمكاف االنتفاع بو، والثانية عبارة 

 عن عدـ جواز بيعو ُب غًن ىذه الصورة.



ا فاعلم أّف الكبلـ اآلف يقع ُب الصورة االوذل وقد قاؿ )قّدس سرّه( إّف اٞنقتضي ٛنواز البيع موجود واٞنانع منو إذا عرفت ىذ
مفقود وملّخص استداللو: أّف اٞنلكية مقتضية للبيع وإّّنا خرجنا عنو ُب الوقف بدليل خارجي فبلبّد من االكتفاء ّنوارد وجود 

ال تدخل »و « ال جيوز شراء الوقف»منحصر ُب امور أربعة: اإلٗناع وقولو )عليو السبلـ(  اٞنانع واٞنانع عن البيع ُب الوقف
اخل وإف استشكل الشيخ )قّدس سرّه( ُب داللتو وأّف البيع « الوقوؼ على حسب»وقولو )عليو السبلـ( « الغّلة ُب ملكك

ًن متحّقق بل عدمو ١نّقق ألنّو ذىب بعض إذل مناؼ لغرض الواقف وحّق اٞنوقوؼ عليهم. وبديهي أّف اإلٗناع ُب اٞنقاـ غ
 جواز البيع ُب صورة كوف البقاء مؤّدياً إذل اٝنراب وعدـ إمكاف االنتفاع بو.

وأّما الروايات اٞنذكورة فهي منصرفة عن ىذه الصورة بالبداىة، وأّما مقالة كوف البيع منافيًا لغرض الواقف فهي ال تتّم لكوف 
 قوفة مع فرض اٝنراب إذل غًنىا موافقاً لغرض الواقف وحّق اٞنوقوؼ عليهم.البيع وتبديل العٌن اٞنو 

  ُب اٞنقاـ أّف ىذه الصورة داخلة ٓنت الصورة االوذل «ٔ» وقد ذكر اٞنًنزا

______________________________ 
 .ٜٕٛ: ٕ( منية الطالب ٔ)
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اع بو مع بقائو بعد ما كاف العلم طريقاً ١نضاً. وبعبارة اخرى إذا احتمل احتمااًل وىي صورة خراب الوقف وعدـ إمكاف االنتف
عقبلئيًا تأديتو إذل اٝنراب على ٥نو لو كاف خرابًا فعبًل ٛناز بيعو، فحكم االحتماؿ حكم نفس اٝنراب الفعلي ولكن من 

 خراباً فعبًل. حيث كونو طريقاً ألنّو بعد اعتبار ىذا االحتماؿ عند العقبلء فكأنّو صار

وال خيفى أّف ما ذكره اٞنًنزا )قّدس سرّه( من العجائب، بداىة أنّو فرؽ بٌن اٝنراب الفعلي وبٌن ما يصًن خرابًا فيما بعد، 
والثابت من جواز بيع الوقف ىو األّوؿ والدليل منصرؼ عنو، وأّما الثاشل فبل وجو ٛنواز البيع فيو بعد ما كاف مشمواًل لقولو 

خصوصاً فيما إذا كاف ُب البيع ضرر على اٞنوجودين من اٞنوقوؼ عليهم من جهة عدـ « ال جيوز شراء الوقف»السبلـ( )عليو 
 إمكاف انتفاعهم من بدٟنا فعبًل مثبًل.

وفيما ذكره الشيخ )قّدس سرّه( أيضًا ٠ناؿ للمناقشة بعٌن الكبلـ الذي ذكرنا ُب جواب اٞنًنزا من مشوؿ أدلّة عدـ جواز بيع 
الوقف وشرائو وعدـ دخوؿ الغّلة ُب ملكو وأنّو ال دليل على جواز البيع بعد ما كانت العٌن اٞنوقوفة اآلف قابلة لبلنتفاع فعبًل، 

ء بالصورة الِت  وكوهنا معدومة االنتفاع فيما بعد ال يكوف موجباً ٛنواز بيعو إاّلُب ظرفو كما ىو الظاىر، وىذه الصورة أشبو شي
طوف البلحقة من العٌن اٞنوقوفة ١نتاجًا إذل أف يصرؼ البطوف اٞنوجودة حّقهم من االنتفاع ُب عمراف العٌن يكوف انتفاع الب

اٞنوقوفة، وقد ذكرنا سابقًا أنّو ال يلـز على البطوف اٞنوجودة صرؼ أمبلكهم ٜنفظ الوقف على غًنىم فإف صرؼ اٞننافع  



بالنسبة إذل ما ذكره الشيخ )قّدس سرّه( ُب ضمن كبلمو وىو ما إذا كصرؼ غًنىا من أمواؿ اٞنوقوؼ عليهم، وىكذا الكبلـ 
علمنا بعدـ وجود من يشرتي العٌن اٞنوقوفة فيما بعد وعند خراهبا فإّف عدـ وجداف اٞنشرتي فيما بعد ال يكوف موجبًا ٛنواز 

 بيعو فعبًل بعد ما كانت العٌن اٞنوقوفة قابلة لبلنتفاع هبا فعبًل فافهم.

  ستدّؿ على جواز بيع الوقف فيما إذا أّدى بقاؤه إذل خرابو بوجوهوباٛنملة ا
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 أربعة:

ما ذكره الشيخ )قّدس سرّه( بقولو: ٞنا مّر من الدليل على جواز بيع ما سقط عن االنتفاع، وحاصلو انصراؼ األدلّة  األّوؿ:
 اٞنانعة عن ىذه الصورة.

 قّدس سرّه( وقد عرفت اٞنناقشة فيو وفيما ذكره الشيخ )قّدس سرّه(.ما ذكره اٞنًنزا ) الثاشل:

ما عن العبّلمة )قّدس سرّه( وحاصلو: أّف األمر دائر بٌن إبقائو واالنتفاع بو ما داـ باقيًا وتلف العٌن بعده، وبٌن  الثالث:
 ظر الواقف وأوفق ّنراده.ء آخر وبقاؤه واالنتفاع إذل األبد، وبديهي أّف الثاشل أوذل ُب ن تبديلو إذل شي

أنّو ال ديكن أف جيعل األوفقية ّنقصود الواقف دليبًل مستقبًل على جواز بيع الوقف بعد ما كانت العٌن اٞنوقوفة قابلة  وفيو:
ٝنراب لبلنتفاع فعبًل، ألّف أدلّة اٞننع عن بيع الوقف شاملة للمقاـ وقد ذكرنا آنفًا أّف انصراؼ دليل اٞننع إّّنا ىو ُب صورة ا

ء أحسن منو، ولو كاف مبلحظة نظر الواقف ُب ىذه اٞنوارد دليبًل لكاف ىذا  الفعلي ولذا قلنا بعدـ جواز تبديل الوقف إذل شي
جائزاً، نعم لو قلنا بوجود اٞنقتضي ٛنواز البيع وعدـ اٞنانع عنو ألجل انصراؼ أدلّة اٞننع عن ىذه الصورة كما عليو الشيخ 

 عل ىذا الوجو أي األوفقية بغرض الواقف مؤيّداً لو إاّلأّنك قد عرفت ما فيو أيضاً.)قّدس سرّه( ال بأس َن

وملّخصو: أّف عدـ جواز البيع ُب صورة العلم أو الظّن بأّف بقاءه يؤّدي إذل خرابو أو غًن ذلك  «ٔ»  ما عن التنقيح الرابع:
 راـ، فعليو البّد من القوؿ َنواز بيعو ُب ىذه الصور بل وجوبو.من االمور اٞنذكورة اٞنتقّدمة موجب لتضييع اٞناؿ وتبذيره وىو ح

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٖٖٓ: ٕالتنقيح الرائع 
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أّف ترؾ اٞناؿ ولو ماؿ اإلنساف نفسو الذي لو السلطنة عليو إذل أف خيرب بنفسو وطبعو ال يعّد إضاعة وال إسرافاً وإاّل لـز  وفيو:
 تعمًن األوقاؼ اٞنشرفة على اٝنراب ولو بغًن البيع وىو كما ترى، بل جيري ذلك ُب أمواؿ نفس اإلنساف الِت ديلكها طلقاً.

 اٞنذكورة ال ينهض على ْنويز البيع ُب اٞنقاـ. فتلّخص أّف شيئاً من الوجوه

كتبت إذل أيب »ُب الرواية الِت استدّؿ هبا كّل من جّوز البيع ُب ىذه الصور األربعة وىي مكاتبة ابن مهزيار قاؿ   بقي الكبلـ
ُب بيع حّصتك من  جعفر الثاشل )عليو السبلـ( إّف فبلناً ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك ُب الوقف اٝنمس ويسألك عن رأيك

فكتبت إليو )عليو السبلـ( إّف بٌن من وقف عليهم بقية ىذه الضيعة اختبلفًا شديدًا وأنّو ليس يأمن  -إذل أف قاؿ -األرض
أف يتفاقم ذلك بينهم بعده، فإف كاف ترى أف يبيع ىذا الوقف ويدفع إذل كّل إنساف منهم ما وقف لو من ذلك أمرتو فكتب 

و وأعلمو أّف رأيي، إف كاف قد علم االختبلؼ بٌن أرباب الوقف أّف بيع الوقف أمثل فليبع فإنّو رّنا جاء ُب )عليو السبلـ( ِنطّ 
 اٝنرب. «ٔ» «االختبلؼ تلف األمواؿ والنفوس

ّنبلحظة اخل وىذه الرواية معتربة السند، إاّلأّف الظاىر « فإنّو رّنا جاء»ومورد االستدالؿ ىو قولو )عليو السبلـ( ُب آخر اٝنرب 
القرائن كوهنا أجنبية عن بيع الوقف رأساً، بل البّد من ٘نلها على ما قبل القبض وعدـ ٕنامية الوقف وإاّل دل يكن وجو ألمر 
اإلماـ )عليو السبلـ( ببيع حّصتو مع أّف االختبلؼ كاف بٌن اٞنوقوؼ عليهم غًن اإلماـ )عليو السبلـ(، مضافاً إذل أّف مباشرة 

 بل وجو، إذ الواقف بعد ٕناـ الوقف يكوف أجنبياً فبل وجو الحالة البيع إليو.الواقف لبيعو ب

______________________________ 
 .ٙ، ٘ح  ٙ/ كتاب الوقوؼ والصدقات ب ٚٛٔ: ٜٔ( الوسائل ٔ)
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بل كاف )عليو السبلـ( ُب مقاـ بياف حكم اٞنسألة  والظاىر أّف حكم اإلماـ )عليو السبلـ( ببيعو دل يكن إذناً لو بعنواف الوالية
بطبعها، كما أّف دفع ٖنن الوقف إذل اٞنوجودين من اٞنوقوؼ عليهم ُنسب حّصتهم ال وجو لو حيث إنّا قد ذكرنا مرارًا أّف 

وز إتبلفو للبطن مقتضى قانوف اٞنبادلة قياـ الثمن مقاـ اٞنثمن كما كاف، وحيث كانت العٌن اٞنوقوفة ملكًا غًن طلق ال جي
اٞنوجود بل البّد من إبقائو للبطوف البلحقة فبلبّد وأف يكوف ٖننها أيضاً كذلك، فبلبّد من ٘نلها على صورة عدـ ٕنامية الوقف 
من حيث عدـ القبض بأف تكوف ىذه االمور اٞنذكورة قرينة على أّف االختبلؼ و٥نوه كاف قبل قبض اٞنوقوؼ عليهم فتندفع 

 ردة كما ٘نلها عليها بعض.اإلشكاالت الوا

ولو سّلمنا ذلك كّلو فبل داللة ٟنا على الصورة السابقة وما بعدىا أصبًل، وذلك ألّف الظاىر أّف وجود االختبلؼ بٌن اٞنوقوؼ 
عليهم ال موضوعية فيو أصبًل بل اٞنناط ىو تلف األمواؿ واألنفس واالختبلؼ طريق ١نض، فلو كاف بقاء الوقف على حالو 



لتلف األمواؿ والنفوس ولو دل يكن من جهة االختبلؼ بٌن اٞنوقوؼ عليهم لكاف بيعو جائزًا وىذا ٣نّا ال ديكن أف  موجباً 
 ينسب إذل أحد من العلماء )قّدس سّرىم( ىذا أّواًل.

فيما إذا دل يكن وثانياً: أّف الظاىر من تعبًن اإلماـ )عليو السبلـ( باألمواؿ عدـ اٝنصوصية ٞناؿ الوقف فيجوز البيع حّّت 
التالف العٌن اٞنوقوفة ُب صورة اختبلؼ اٞنوقوؼ عليهم، بل كاف التالف األمواؿ االخر. وىذا أيضاً ٣نّا ال ديكن أف ينسب إذل 

 األعبلـ )قّدس سّرىم(.

إف دل حيصل العلم ُب كبلمو )عليو السبلـ( االكتفاء ُب جواز البيع باالحتماؿ العقبلئي و « رّنا»وثالثاً: أّف الظاىر من كلمة 
 أو الظّن بذلك، وىو كما ترى.

  ورابعاً: أّف مورد الرواية ىو التلف ومقامنا مورد العلم أو الظّن بأف يكوف
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و، خراباً، والتلف غًن اٝنراب فإّف التلف عبارة عن انعداـ العٌن ِنبلؼ اٝنراب وإجراء حكم التلف على اٞنقاـ على عهدة ٠نري
 فظاىر الرواية ٣نّا دل يفت بو أحد فبلبّد من رّد علمها إذل أىلو.

ال بأس بالتعّرض لو: وىو عبارة عّما ذكره بعض من أنّو لو دل يكن ُب اٞنقاـ رواية كّنا نقوؿ َنواز بيع  ء بقي ُب اٞنقاـ شي
ؼ الواقع بٌن اٞنوقوؼ عليهم ُنيث لو الوقف ُب ىذه الصورة من باب التزاحم أي تزاحم عدـ جواز بيع الوقف مع االختبل

دل يبع يقع بينهم تشاجر ينجّر إذل تلف األمواؿ والنفوس وٞنّا كاف حفظ األمواؿ والنفوس من التلف أىّم ُب نظر الشارع من 
 عدـ جواز بيع الوقف فبلبّد من القوؿ َنواز بيعو.

ومنشؤه عجز اٞنكّلف عن االتياف بكّل من التكليفٌن ُب مرحلة أّف التزاحم إّّنا ىو ُب مقاـ امتثاؿ األحكاـ التكليفية  وفيو:
االمتثاؿ، وىذا ال دخل لو ّنقاـ اٛنعل وال باألحكاـ الوضعية، نعم يتصّور التزاحم بالنسبة إذل نفس الوقف وذلك أنّو ٞنّا كاف 

تزاحم وأّما صّحة بيع الوقف الذي التصرؼ ُب الوقف غًن جائز وحرامًا فعبًل فبل مانع من القوؿ بعدـ حرمة التصرؼ عند ال
ىو من األحكاـ الوضعية فبل دخل ٟنا بباب التزاحم بل ىي منوطة ُنكم الشارع. وبعبارة اخرى: التزاحم ال يكوف بٌن 

فع األحكاـ الوضعية لعدـ اعتبار القدرة فيها وإّّنا يكوف بٌن األحكاـ التكليفية، والتزاحم بٌن األحكاـ التكليفية إّّنا يوجب ر 
 اٞنهم وال يوجب جعل الشارع حكماً وضعياً كإمضاء البيع.

 فتلّخص من ٗنيع ما ذكرناه: أنّو ال جيوز بيع الوقف اٞنؤبّد مطلقاً إاّلُب صورتٌن:



االوذل: ما إذا خرب وسقط عن قابلية االنتفاع بو أو أشرؼ على ذلك ُنيث عّد خرابًا فعبًل، النصراؼ أدلّة اٞننع عن ىذه 
  الثانية: ما إذا شرط الواقفالصورة. 
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 بيعو عند اٜناجة كما ورد ُب بعض أوقاؼ علي )عليو السبلـ( وأّما ُب غًنمها فمقتضى العمومات اٞننع عن البيع.

  الكبلـ ُب الوقف اٞننقطع

ُب جواز بيعو وعدمو، وقد ذكر ُب اٞنقاـ  -بعد القوؿ بصّحة الوقف اٞننقطع كما عليو اٞنشهور -ويقع الكبلـ ُب ىذا اٞنقاـ
شقوقًا ونعم ما ذكره وحاصلو: أنّا إف قلنا ببقاء العٌن ُب ملك الواقف وأنّو أوقف  «ٔ» شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(

منفعتها إذل زيد وعقبو ببل واسطة مثبًل بأف يكوف الوقف ُب اٜنقيقة ىو اٞننفعة دوف نفس العٌن، ومرجع ىذا القوؿ إذل إنكار 
للموقوؼ عليهم، ال ألجل اٞنانع عن البيع بل لعدـ اٞنقتضي لو،  الوقف اٞننقطع رأساً وأنّو كاٜنبس، فبل جيوز بيع العٌن اٞنوقوفة

ألّف اٞنفروض بقاء العٌن ُب ملك الواقف وعدـ كوف اٞنوقوؼ عليهم مالكٌن لو فيدخل بيعهم لو ٓنت قولو )عليو السبلـ(: 
دـ صبلحية قولو )عليو السبلـ( ، وأّما البيع بالنسبة إذل الواقف فبل مانع منو لوجود اٞنقتضي وع«ٕ» «ال تبع ما ليس عندؾ»
اخل ألف يكوف مانعاً عنو، ألّف الواقف يبيع العٌن مسلوبة عن اٞننفعة ّنقدار حياة زيد « ال جيوز شراء الوقف»اخل و « الوقوؼ»

 وعقبو ببل واسطة.

وؼ عليهم واستحقاقهم نعم ىنا مانع آخر من جواز البيع: وىي عبارة عن كوف مثل ىذا البيع غرريًا ٛنهالة مّدة حياة اٞنوق
منافع العٌن، إاّلأنّو قد وردت رواية ُب مورد السكىن ُب ىذا اٞنقاـ تدّؿ على صّحة البيع وىي عبارة عن صحيحة حسٌن ابن 

  سألت أبا اٜنسن )عليو السبلـ( عن رجل جعل داره سكىن لرجل»نعيم قاؿ 

______________________________ 
 .ٔٓٔ: ٗ( اٞنكاسب ٔ)

 )مع اختبلؼ يسًن(. ٕح  ٚ/ أبواب أحكاـ العقود ب ٚٗ: ٛٔوسائل ( الٕ)
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زماف حياتو وجعلها لو ولعقبو من بعده، قاؿ )عليو السبلـ( ىي لو ولعقبو من بعده كما شرطو. قلت أيبيع إذا احتاج إذل 
ينقض البيع السكىن ٚنعت أيب يقوؿ قاؿ أبو جعفر بيعها؟ قاؿ )عليو السبلـ( نعم. قلت فينقض البيع السكىن؟ قاؿ: ال 



)عليو السبلـ( ال ينقض البيع االجارة وال السكىن ولكن يبيعو على أّف الذي يشرتيو ال ديلك ما اشرتاه حّّت ينقضي السكىن 
 وىذه الرواية تكوف ٢نّصصة ألدلّة الغرر. «ٔ» اٝنرب« على ما شرط

اقف ما داـ وقفًا فحينئذ إف قلنا برجوعها إذل ملك الواقف بعد انقطاع الوقف فصّحة وأّما لو قلنا ِنروج العٌن عن ملك الو 
 .«ٕ» البيع وعدمها من الواقف فعبًل منوط ّنسألة من باع شيئاً ٍبّ ملكو وقد تقّدـ الكبلـ فيها

صرؼ منافعها ُب وجوه الرّب وابقاء وأّما لو قلنا بأنّو بعد انقطاع اٞنوقوؼ عليهم تكوف العٌن منتقلة إذل وجوه الرّب فبلبّد من 
 العٌن اٞنوقوفة وىذا عٌن الوقف اٞنؤبّد كما ىو واضح فحينئذ ال جيوز بيعو كما تقّدـ الكبلـ فيو مفّصبًل.

وأّما لو قلنا بانتقاؿ العٌن إذل ملك ورثة اٞنوقوؼ عليهم فبل جيوز بيعو للطبقة األخًنة فضبًل عن الوسطى والطبقة االوذل لقولو 
بداىة أّف انتقاؿ العٌن اٞنوقوفة بعد انقراضهم إذل  «ٖ» «ال جيوز شراء الوقف وال تدخل الغّلة ُب ملكك»ليو السبلـ( )ع

 الورثة وكوهنا ملكاً طلقاً ٟنم ال يكوف موجباً ٛنواز بيعو ٞنن ىو ٣ننوع عن التصرؼ فيو.

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٖح  ٕٗرة ب / كتاب االجاٖ٘ٔ: ٜٔالوسائل 

 .ٖٔ( راجع الصفحة ٕ)

 .ٔح  ٙ/ كتاب الوقوؼ والصدقات ب ٘ٛٔ: ٜٔ( الوسائل ٖ)

 ٖٙٓ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

 

 بيع العٌن اٞنرىونة

 

ومن اٞنوارد الِت قيل بعدـ جواز البيع وغًنه من التصرفات فيها العٌن اٞنرىونة وقد ذىب اٞنشهور إذل عدـ جواز بيع العٌن 
للراىن، وأّما الكبلـ بالنسبة إذل اٞنرهتن فعدـ جواز البيع لو من جهة عدـ اٞنقتضي ال لوجود اٞنانع فهو خارج عن ١نّل اٞنرىونة 

الكبلـ، ألّف البحث إّّنا ىو ُب موارد اٞننع عن بيع اٞنالك ال ُب بيع األجنيب، نعم ال إشكاؿ ُب صّحة بيعو فضولة. وقد اّدعي 



الراىن واٞنرهتن ٣ننوعاف من »ظم على عدـ جواز بيع العٌن اٞنرىونة للراىن، واستدّؿ أيضًا بالنبوي اإلٗناع ُب كبلـ بعض األعا
 .«ٔ» «التصرؼ

وال خيفى أنّو ال إشكاؿ وال خبلؼ ُب جواز التصرفات الِت يتوّقف حفظ العٌن اٞنرىونة عليها مثل إعطاء العلف للدابة 
رفات الِت ال تُعّد ُب العرؼ تصّرفًا مثل اللمس ُب األمة اٞنرىونة والتقبيل وكذا ال اٞنرىونة و٥نوه، كما أنّو ال إشكاؿ ُب التص

إشكاؿ ُب عدـ جواز التصرفات الِت تكوف منافية ٜنّق اٞنرهتن و٢نالفة ٜنقيقة الرىن مثل االستيبلد والوقف أو العتق ُب األمة 
 العٌن.اٞنرىونة، ألّف ىذه االمور ٕننع عن استيفاء اٞنرهتن حّقو من 

 والكبلـ إّّنا ىو ُب التصرفات اٞنتوسطة بينهما مثل البيع واالجارة و٥نومها

______________________________ 
 .ٙح  ٚٔ/ كتاب الرىن ب ٕٙٗ: ٖٔ( اٞنستدرؾ ٔ)

 ٖٚٓ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

إجارة العٌن اٞنرىونة أقّل من مّدة الرىن ُنيث  وكبلمنا مع اٞنشهور إّّنا ىو ُب ىذه اٞنوارد. واٜنّق أنّو ال مانع من القوؿ بصّحة
ال توجب االجارة نقصاف قيمة العٌن كما إذا آجر الدار اٞنرىونة ستة أشهر وكانت مّدة الرىن سنة واحدة، بل ال إشكاؿ ُب 

ـّ عندنا كما ىو الظاىر، وإّما ال نبوي فهو أيضًا كما ترى صّحة البيع أيضًا ألّف اٞنانع من صّحة البيع إّما اإلٗناع فهو غًن تا
لضعف سنده وعدـ وثوقنا بصدوره عن اٞنعصـو )عليو السبلـ( مضافًا إذل عدـ ٕنامية داللتو ألّف الظاىر منو أّف التصّرفات 
اٞنمنوعة ىي التصرفات اٞننافية للرىن مثل العتق واالستيبلد، وغًن خفي أنّو ال إشكاؿ ُب صّحة الرىن فيما إذا كانت العٌن 

ونة عارية كما إذا استعار الراىن شيئاً وجعلو رىناً، وال يعترب ُب الرىن أف تكوف العٌن اٞنرىونة ملكاً للراىن ابتداًء وحدوثاً، اٞنرى
 فعليو ال مانع من جواز بيعو هبذا النحو بأف يبيع العٌن مع وصف كوهنا مرىونة.

من صّحة ذلك كما أنّو لو كانت عارية من األّوؿ وحدوثًا دل  وبعبارة واضحة: أّف العٌن اٞنرىونة تكوف عارية بقاًء فبل مانع
يكن فيو إشكاؿ، فحينئذ إف كاف اٞنشرتي عاٞنًا باٜناؿ فبل خيار لو وإاّل يثبت لو خيار العيب أو ٔنّلف الشرط، ألّف كوف 

ع العقد عليهما متعّلقٌن ٜنّق الغًن، العٌن متعّلقًا ٜنّق الغًن عيب فيها، أو أّف االرتكاز يقتضي أف ال يكوف اٞناالف اللذاف وق
 ىذا كّلو فيما إذا قلنا إّف الرىن عبارة عن جعل الراىن العٌن وثيقة عند اٞنرهتن الستيفاء حّقو.

 وأّما إذا قلنا إّف الراىن يسقط ملكو عن العٌن اٞنرىونة مثل الوقف مّدة معّينة فعدـ اٛنواز ىنا لعدـ اٞنقتضي أي اٞنلكية.



نا عدـ جواز بيع العٌن اٞنرىونة فهل يصّح البيع مع االجازة أو أنّو ال يصّح أصبًل؟ ذىب بعض إذل عدـ الصّحة ٍّب لو سّلم
  مطلقاً وبعض آخر إذل الصّحة مع

 ٖٛٓ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

 .«ٔ» االجازة كما عن شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(

( ألّف اٞنانع عن صّحة البيع إّما اإلٗناع فهو غًن متحّقق، وإّما النبوي واٜنّق أيضًا ما ذىب إليو شيخنا األنصاري )قّدس سرّه
أف يكوف اٞنمنوع تصرؼ كل واحد منهما « ٣ننوعاف من التصرؼ»فهو مضافًا إذل عدـ ثبوتو عندنا أّف الظاىر من قولو 

يهي أنّو دل يستشكل أحد ُب مستقبًل وأّما مع االجازة من اآلخر فبل، والشاىد على ذلك عطف اٞنرهتن على الراىن وبد
صّحة بيع اٞنرهتن العٌن اٞنرىونة من قبل الراىن فضولة مع إجازة الراىن بعده. وقد استدّؿ على صّحتو كما عن الشيخ )قّدس 

ّيده العبد الذي تزّوج لنفسو ببل إذف من سّيده من أنّو دل يعص اللَّو وإّّنا عصى س «ٕ» سرّه( ّنا ورد من التعليل ُب ذيل رواية
فإذا أجاز جاز، وىذه العّلة ْنري ُب اٞنقاـ أيضًا بأف يقاؿ إّف الراىن دل يعص اللَّو ُب بيعو العٌن اٞنرىونة وإّّنا عصى اٞنرهتن 

 فإذا أجاز جاز.

وقد استدّؿ أيضًا لصّحة البيع مع االجازة كما عن الشيخ )قّدس سرّه( بفحوى الروايات الواردة ُب بيع الفضورل حيث قاؿ: 
ىذا كّلو مضافًا إذل فحوى أدلّة صّحة الفضورل وأنّو إذا قلنا بصّحة العقد الفضورل فيما تقّدـ مع أنّو كاف ببل مقتٍض ففي 

 اٞنقاـ الذي يقع العقد من نفس اٞنالك فبلبّد من القوؿ بصّحتو بطريق أوذل.

ا ببطبلف الفضورل ىناؾ يكوف البيع ُب اٞنقاـ باطبًل ورّنا يّدعى األولوية ُب عكس ذلك أي ُب ناحية البطبلف فيقاؿ إنّو لو قلن
  بطريق أوذل، ولكن ُب كلتا األولويتٌن نظر وال مبلزمة بينهما أصبًل حيث ال مانع من القوؿ بصّحة البيع ُب اٞنقاـ

______________________________ 
 .ٗ٘ٔ: ٗ( اٞنكاسب ٔ)

 .ٕ، ٔح  ٕٗب / أبواب نكاح العبيد واالماء ٗٔٔ: ٕٔ( الوسائل ٕ)

 ٜٖٓ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

ألّف  «ٔ» «ال بيع إاّلُب ملك»ألجل مشوؿ أدلّة صّحة العقد والقوؿ ببطبلف الفضورل ىناؾ ألجل قولو )عليو السبلـ( 
 اٞنفروض وقوع العقد ىنا من اٞنالك وُب ملك، وعدـ وقوعو من اٞنالك وُب ملك ىناؾ فبل مبلزمة بٌن األمرين، كما أنّو من
اٞنمكن أف نقوؿ بصّحة الفضورل ىناؾ ٞنا ذكرناه ُب موطنو من أّف صّحة العقد الفضورل على القاعدة من حيث إّف العقد 



يكوف مشمواًل ألدلّة الوفاء بالعقد وأدلّة البيع بعد االجازة، وأف نقوؿ بالبطبلف ُب اٞنقاـ ببياف أّف البيع ُب اٞنقاـ وإف كاف 
و من حٌن وقوعو كاف باطبًل ألجل كونو متعّلقًا ٜنّق الغًن ومنهّيًا عنو مثل بطبلف العقد على بنت أخ صادرًا من اٞنالك إاّلأنّ 

الزوجة وبنت اختها حّّت مع ٜنوؽ إجازة العّمة واٝنالة، وصّحة العقد بعد االجازة ُب ىذه اٞنوارد ٓنتاج إذل دليل وىو مفقود 
)قّدس سرّه( ولكّنو قد عرفت اٛنواب عنو ىناؾ من أنّو ال مانع من أف  «ٕ»  بسُب اٞنقاـ، وىذا الوجو ىو الذي ذكره ُب اٞنقا

 .«ٖ»  يكوف العقد مشمواًل لعمـو األدلّة بقاًء بعد ما دل يكن مشمواًل لو حدوثاً وتفصيلو ُب موطنو فراجع باب الفضورل

من القوؿ بصّحة الفضورل ىناؾ وببطبلف العقد ُب اٞنقاـ وكيف كاف، إّف مرادنا نفي اٞنبلزمة واألولوية بٌن القولٌن ألنّو ال مانع 
 أو بالعكس.

فتحّصل من ٗنيع ما ذكرناه بعد تسليم أنّو ال يصّح بيع الراىن العٌن اٞنرىونة استقبلاًل، أنّو ال مانع من صّحتو مع إجازة 
أدلّة ٣ننوعية الراىن واٞنرهتن عن التصرؼ  اٞنرهتن، وال فرؽ بينو وبٌن البيع الفضورل من ىذه اٛنهة، ألّف غاية ما يستفاد من

أهّنما ٣ننوعاف عن التصرؼ استقبلاًل، وبديهي أّف االجازة والرضا من االمور التعّلقية الِت قابلة ألف تتعّلق بأمر سابق بداىة أنّو 
  يقاؿ بعد إجازة اٞنرهتن ورضاه

______________________________ 
 )مع اختبلؼ يسًن(. ٖح  ٔقد البيع وشروطو ب / أبواب عٖٕٓ: ٖٔ( اٞنستدرؾ ٔ)

 .ٛٛٔ( اٞنقابس: ٕ)

 .ٖٔٗ( راجع اجملّلد األوؿ من ىذا الكتاب الصفحة ٖ)

 ٖٓٔ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

بعقد الراىن بعد زماف أنّو عقد مرضي بو، وليست االجازة والرضا مثل سائر الشروط من البلوغ والعقل وغًنمها من االمور الِت 
وجودىا عند إجياد العقد وصدوره، وقد عرفت أيضًا أّف القوؿ بأّف العقد الواقع من الراىن دل يكن مشمواًل ألدلّة صّحة يعترب 

البيع عند صدوره وبعُد دل يقع عقد آخر حّّت حيكم بالصّحة ُب غًن ١نّلو ٞنا ذكرناه مرارًا عند التعّرض لعقد الفضورل من أنّو 
شمواًل ألدلّة صّحة العقد بقاًء بعد ما دل يكن كذلك حدوثًا وتفصيل الكبلـ قد تقّدـ ُب ال مانع من أف يكوف العقد م

 موطنو.

عن بعض معاصريو )قّدس سرّه( أنّو قّوى القوؿ ببطبلف بيع الراىن حّّت  «ٔ» ٍّب إنّو قد نقل شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
نفس العقد ال األمر اٝنارج منو يوجب فسادىا، وحيث إّف بيع الراىن مع إجازة اٞنرهتن، ألّف النهي ُب اٞنعامبلت إذا تعّلق ب



ابة، العٌن اٞنرىونة كاف منهّيًا عنو يقع باطبًل، كما أّف بيع غًن الراىن العٌن اٞنرىونة يقع أيضاً باطبًل فيما إذا دل يكن بعنواف الني
ـّ الولد ُب كو  نو ٣ننوعًا ومنهّيًا عنو، وال ديكن التمّسك لصّحة بيع الراىن وقاؿ إنّو ال فرؽ بٌن بيع الراىن وبٌن بيع الوقف وا

ُب نكاح العبد من أنّو دل يعص اللَّو وإّّنا عصى سّيده، ألّف مورد ىذا التعليل إّّنا ىو فيما إذا  «ٕ» بالتعليل اٞنذكور فيما ورد
و دل يعص اللَّو وإّّنا عصى سّيده، وأّما دل يكن الشخص مالكًا كما أّف العبد ال ديلك أمر نفسو فحينئذ يصّح أف يقاؿ إنّ 

 بتصّرفو وال يقاؿ إنّو عصى اٞنرهتن لعدـ كونو مالكاً. اٞنالك احملجور عليو فهو عاص للَّو

وجود الفرؽ بٌن بيع ملك الغًن على  أّواًل:  وقد أجاب عنو شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( بوجوه كّلها متينة وذلك أنّو منع
 وجو االستقبلؿ وبيعو على وجو النيابة

______________________________ 
 .٘٘ٔ: ٗ( اٞنكاسب ٔ)

 .ٕ، ٔح  ٕٗ/ أبواب نكاح العبيد واالماء ب ٗٔٔ: ٕٔ( الوسائل ٕ)

 ٖٔٔ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

 رؽ بينهما وإاّل فبل وجو للبطبلف.بداىة أّف نفس اجراء العقد لو عّد من التصرفات فبل ف

منع كوف مطلق النهي ال ألمر خارج موجبًا لفساد اٞنعاملة ما دل يكن إرشادياً، بداىة أنّو ال مبلزمة بٌن اٜنرمة  وثانياً:
 التكليفية وفساد اٞنعاملة كما أّف البيع ُب وقت النداء حراـ مع أنّو ال يقع فاسداً.

لة أّف التصّرؼ ُب ماؿ الغًن إف كاف بنحو االستقبلؿ حراـ والبيع باطل وإف كاف بنحو النيابة ال أّف ما ذكره من مقا وثالثاً:
حرمة فيو ويقع صحيحًا يتصّور ُب بيع الراىن أيضاً، ألنّو قد يبيع رجاًء الجازة اٞنرهتن وال ينوي االستقبلؿ وقد يبيع ال  

 كذلك.

أّف ما ذكره من منع جرياف التعليل ُب روايات العبد فيما ٥نن فيو قائبًل بالفرؽ بينهما ُب غًن ١نّلو، ألّف الظاىر كوف  ورابعاً:
النهي ُب كل منهما ٜنّق الغًن فإف منع اللَّو )جّل ذكره( ثابت ُب كّل ما كاف ٜنّق الغًن من غًن فرؽ بٌن بيع الفضورل ونكاح 

 العبد وبيع الراىن.

ـّ الولد ُب غًن ١نّلو، ألّف عدـ اٛنواز ُب بيع الوقف  اً:وخامس أّف ما ذكره )قّدس سرّه( من قياس بيع الراىن على بيع الوقف وا
ـّ الولد والولد ال يصّح البيع أيضًا ِنبلفو  ـّ الولد قد ثبت بالتعّبد ولذا لو رضي ٗنيع اٞنوقوؼ عليهم والواقف أو رضيت ا وا



ضيًا ببيعو بداىة أّف بيع الراىن ُب صورة رضا اٞنرهتن صحيح ببل إشكاؿ وال خبلؼ وال يلتـز ببطبلف فيما إذا كاف اٞنرهتن را
 العقد ُب ىذه الصورة نفس ىذا اٞنعاصر فافهم.

ورّنا يشكل ُب صّحة بيع الراىن حّّت مع إجازة اٞنرهتن بناًء على كوف االجازة كاشفة من جهة أنّو لو قلنا بأّف االجازة تكوف  
 شفة عن صّحة البيع يلـز أف يكوف البيع ٠نتمعاً مع الرىن ومها متنافياف وال جيتمعاف نظًن ما تقّدـ ُب مسألةكا
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 من باع شيئاً ٍبّ ملكو من أنّو على تقدير صّحة البيع يلـز اجتماع مالكٌن على ملك واحد ُب زماف واحد.

من أّف االجازة كما تكوف كاشفة عن صّحة البيع تكوف كاشفة عن عدـ  «ٔ» قّدس سرّه(وجوابو ما ذكره شيخنا األنصاري )
الرىن أيضاً. وبعبارة اخرى أّف االجازة ُب بيع الفضورل كما تكوف كاشفة عن صّحة وقوع العقد من زمانو وعن الزمو وىي 

كاشفة عن صّحة البيع وعن عبارة عن كوهنا كاشفة أيضًا عن خروج العٌن عن ملكو من زماف العقد، كذا تكوف ُب اٞنقاـ  
الزمو الذي ىو عدـ الرىن نعم ٟنذا الكبلـ ٠ناؿ ُب صورة فّك العٌن عن الرىن بأداء حّق الرىانة أو بإسقاط اٞنرهتن حّقو 

 ء الكبلـ فيو مفّصبًل إف شاء اللَّو تعاذل. وسيجي

خنا األنصاري )قّدس سرّه( ُب اٞنقاـ أّف الظاىر من ٍّب إنّو يقع الكبلـ ُب كوف االجازة كاشفة أو ناقلة ُب اٞنقاـ، وقد ذكر شي
بعض األخبار كوف االجازة كاشفة وإف كاف مقتضى القاعدة ىو النقل كما تقّدـ ُب بيع الفضورل، فإذا كانت االجازة كاشفة 

ل رفع اٞنانع ولذا جّوزوا ء َنزء اٞنقتضي وُب اٞنقاـ من قبي ىناؾ ففي اٞنقاـ بطريق أوذل، ألّف إجازة اٞنالك ىناؾ كانت أشبو شي
عتق الراىن ىنا مع تعّقب االجازة من اٞنرهتن مع أهّنم قائلوف بعدـ جرياف الفضورل ُب االيقاعات واالعتذار عنو ببناء العتق 

 مناٍؼ لتمّسكهم ُب ذلك بعمومات أدلّة العتق، ىذا ملّخص مرامو )قّدس سرّه(. «ٕ» على التغليب كما فعلو جامع اٞنقاصد

ي ينبغي أف يقاؿ: إنّو لو قلنا إّف مقتضى القاعدة كوف االجازة ناقلة فبلبّد ُب اٞنوارد الِت تكوف االجازة كاشفة من إقامة والذ
  الدليل عليو، وٞنّا كاف

______________________________ 
 .ٓٙٔ: ٗ( اٞنكاسب ٔ)

 .ٙٗٔ: ٘( جامع اٞنقاصد ٕ)
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رداً ُب مورد تزويج الصغًنين اللذين مات أحدمها قبل بلوغ اآلخر وحكم اإلماـ )عليو السبلـ( بتحليف اآلخر وا «ٔ»  الدليل
بأنّو لو كاف اآلخر باقياً لكاف خيتاره حّّت يرثو منو، وقلنا ُب بيع الفضورل إنّو ال فرؽ بٌن تزويج الصغًنين وبيع الفضورل بالقطع 

 اٞنوارد إذل مثل اٞنقاـ فبلبّد من إقامة الدليل عليو.الوجداشل، وأّما التعّدي من ىذه 

وبعبارة واضحة: أّف الدليل على كاشفية االجازة إّّنا كاف ُب اٞنوارد الِت دل يكن اٞنباشر للعقد فيها ىو طرؼ العقد ومن يكوف 
لعقد ىو نفس من ينتسب إليو العقد كما العقد منتسباً إليو بل العقد ينتسب إليو بعد االجازة، وأّما اٞنوارد الِت يكوف اٞنباشر ل

ُب اٞنقاـ فبلبّد ُب التعّدي إذل ىذه اٞنوارد من إقامة الدليل وحيث ال دليل ُب اٞنقاـ فبلبّد من القوؿ بالنقل على تقدير كونو 
ه ُب بيع الفضورل مقتضى القاعدة، وأّما إذا قلنا إّف مقتضى القاعدة كوف االجازة كاشفة بالكشف اٜنقيقي باٞنعىن الذي ذكرنا

 تكوف االجازة ُب اٞنقاـ أيضاً بنحو الكشف على القاعدة.

ومن ىنا يظهر أّف مقالة األولوية ُب اٞنقاـ ُب غًن ١نّلها، ألنّو بناًء على النقل ال ديكن القوؿ بالكشف ىنا كما ذكرناه، وأّما 
ـ ّنقتضى القاعدة فبل أولوية. وأّما عتق العبد اٞنرىوف بناًء على أّف مقتضى القاعدة ىو الكشف تكوف االجازة كاشفة ُب اٞنقا

فبل يكوف دليبًل لؤلولوية ٞنا ذكرناه ُب بيع الفضورل من أّف اٞنانع من عدـ وقوع الفضورل ُب اإليقاعات كاف ىو اإلٗناع 
ه كما ُب عتق الراىن فتشملو واٞنتيّقن منو ما كاف اإليقاع من األجنيب فبل يعّم ما إذا كاف من اٞنالك وتوّقف على إجازة غًن 

 العمومات.

 وأّما الكبلـ ُب تأثًن االجازة بعد الرّد ّنعىن أنّو ىل يكوف الرد موجباً 

______________________________ 
 .ٗ، ٔح  ٔٔ/ أبواب مًناث األزواج ب ٜٕٔ: ٕٙ( الوسائل ٔ)
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فيو  «ٔ» رهتن بعد الرّد ال يؤثّر أـ ال يكوف كذلك فقد ذكر الشيخ )قّدس سرّه(لسقوط العقد عن التأثًن ُنيث لو أجاز اٞن
وجهٌن: من أّف الرّد ُب اٞنقاـ ّننزلة عدـ رفع اليد عن حّقو فلو إسقاطو بعد ذلك، وال يقاس ذلك بالرّد ُب بيع الفضورل ألّف 

اقدين يوجب إبطاؿ إنشاء العاقد اآلخر، ِنبلفو ُب اٞنقاـ بداىة اجمليز ىناؾ أحد اٞنتعاقدين وقد ذكرنا ُب ١نّلو أّف رّد أحد اٞنتع
ن أّف اٞنرهتن أجنيب عن طرُب العقد بل ليس لو إاّلحّق الرىانة ُب العٌن، ومن أّف اإلجياب اٞنؤثّر ال يتحّقق إاّلبرضا اٞنالك واٞنرهت

 لسقوط العقد عن التأثًن. فكما أّف رّد اٞنالك يبطل العقد ُب الفضورل كذا رّد اٞنرهتن يكوف موجباً 

ولعمري أّف اٜنّق ىو األّوؿ، ال ٞنا ذكره الشيخ )ر٘نو اللَّو( بل من جهة أنّو دل يكن دليل على عدـ تأثًن االجازة بعد الرّد 
ن يكوف إاّلاإلٗناع على التفصيل الذي ذكرناه ُب موطنو وبديهي أّف القدر اٞنتيّقن منو إّّنا ىو العقد الذي يكوف فيو الراّد ٣نّ 



مثبًل، وأّما ُب اٞنقاـ الذي دل يكن الراّد ىو أحد اٞنتعاملٌن  «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ » العقد منتسبًا إليو على تقدير االجازة ومشمواًل ؿ
ومن يكوف العقد منتسبًا إليو بل يكوف لو حّق قد تعّلق بالعٌن فلم يتحّقق اإلٗناع فبل مانع من القوؿ بعدـ كوف رّد اٞنرهتن 

 رهتن ُب صّحة العقد.موجباً لسقوط العقد عن التأثًن على تقدير االجازة بعده بناًء على اعتبار إجازة اٞن

بل لعّلو ديكن أف يقاؿ بقياـ الدليل على نفوذ االجازة وصّحة العقد بعد الرّد وىي رواية ١نّمد بن قيس الواردة ُب من باع 
 .«ٕ»  وليدة كما تقّدـ ُب بيع الفضورل وإف كاف االستدالؿ بتلك الرواية ١نّل اٞننع واٞنناقشة كما ذكرناه ىناؾ فراجع

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٔٙٔ: ٗاٞنكاسب 

 .ٕٖٛ -ٖٓٛ( راجع اجملّلد األوؿ من ىذا الكتاب الصفحة ٕ)
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ٍّب إنّو قد وقع الكبلـ ُب كوف فّك الرىن بل مطلق السقوط اٜناصل باالسقاط أو االبراء أو غًنىا من أسباب السقوط بعد 
جازة ُنيث يقع عقد الراىن صحيحًا أو أنّو ليس كذلك، وقد ذىب بعض إذل الفرؽ بٌن االجازة وبٌن فّك البيع ّننزلة اال

الرىن بل مطلق السقوط، وحكم بالصّحة ُب االجازة دوف غًنىا، ألّف االجازة إمضاء وإنفاذ للعقد السابق ُب زماف ثبوت 
راىن وإمضائو وتصّرؼ من اٞنرهتن ُب حاؿ ثبوت حّقو ِنبلؼ حّقو. وبعبارة واضحة أّف االجازة متعّرضة إلنفاذ عقد ال

االسقاط أو السقوط ضرورة أنّو ليس متعّرضًا ٞنعىن العقد وإنفاذه فالعقد باٍؽ على حالو، وحيث كاف العقد عند وقوعو من 
عقد آخر من الراىن فعليو ال الراىن متعّلقًا ٜنّق الغًن ودل يعّقب باجازة من لو حّق فهو باٍؽ كما وقع، واٞنفروض عدـ وقوع 

 ء ّنسألة من باع شيئاً ٍبّ ملك. يكوف صحيحاً وىو أشبو شي

)قّدس سّرمها( بأّف عدـ صّحة البيع عند وقوع عقد الراىن ليس ألجل قصور  «ٕ» وتبعو اٞنًنزا «ٔ»  وقد أجاب عنو الشيخ
جل اٞنانع واٞنفروض ارتفاع اٞنانع باالسقاط أو السقوط اٞنقتضي ُب العقد كما ىو اٜناؿ ُب من باع شيئًا ٍّب ملك، بل كاف أل

 فاٞنقتضي بعد ارتفاع اٞنانع يؤثّر أثره.

وفيو: أنّو قد ذكرنا مرارًا أّف مقالة اٞنقتضي واٞنانع ال ْنري ُب األحكاـ الشرعية واالمور االعتبارية بل القيود والشرائط فيها 
قًا ٜنّق الغًن قيد ُب اٞنوضوع كسائر الشرائط اٞنأخوذة ُب موضوع البيع، ىذا بناًء ترجع إذل قيود اٞنوضوع فعدـ كوف اٞنبيع متعلّ 

 على مسلك اٞنشهور من أّف الراىن واٞنرهتن ٣ننوعاف من التصرؼ.



______________________________ 
(ٔ) 

 .ٗٙٔ: ٗاٞنكاسب 

 .ٖٖ٘: ٕ( منية الطالب ٕ)
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ما سلكناه من صّحة بيع الراىن ببل حاجة إذل إجازة اٞنرهتن فاألمر واضح. وكيف كاف فعلى مسلك اٞنشهور وأّما بناًء على 
ىذا الشرط مثل الشرائط االخر مأخوذ ُب اٞنوضوع فبلبّد من أف يكوف ما يقع عليو العقد طلقًا إّما من حٌن وقوعو أو 

 باالجازة اٞنتأّخرة الكاشفة عن وقوعو طلقاً.

سقوط حّق الرىانة بعد البيع باالجازة ألّف اٜنكم بصّحة البيع مع االجازة كاف من جهة أّف غاية ما يستفاد من وال يقاس 
عدـ نفوذ تصرفاهتما باالستقبلؿ، وبعد االجازة ال  «ٔ» «الراىن واٞنرهتن ٣ننوعاف من التصرؼ»قولو )صّلى اللَّو عليو وآلو( 

ل تعّمو عمومات صّحة البيع وىذا الوجو غًن جاٍر ُب اٞنقاـ، كما أنّو ال جيري ُب يصدؽ االستقبلؿ فبل يعّمو دليل اٞننع ب
حيث ذكر )سبلـ  «ٕ» «فإنّو دل يعص اللَّو وإّّنا عصى سّيده فإذا أجاز جاز»اٞنقاـ أيضاً التعليل اٞنذكور ُب ذيل رواية العبد 

اـ عدـ االجازة فعليو ال مانع من مشوؿ إطبلؽ قولو )صّلى اللَّو عليو اللَّو عليو( نفوذ العقد باالجازة اٞنتأّخرة، واٞنفروض ُب اٞنق
ٞنا ٥نن فيو بداىة أّف إسقاط حّق الرىانة أو سقوطها ال يكوف موجبًا ٝنروج العقد الواقع من الراىن ُب ...« الراىن »وآلو( 

 ظرفو عن كونو عقد الراىن فقط من دوف رضا اٞنرهتن.

ـّ ال من باب  «ٖ» ٞنا ذكره الشيخ )قّدس سرّه(ومن ىنا يظهر أنّو ال ٠ناؿ  من أّف اٞنقاـ من باب وجوب العمل بالعا
اخل باطبلقو يشمل موارد فّك الرىن « الراىن واٞنرهتن»استصحاب حكم اٝناص اخل، وذلك ألّف قولو )صّلى اللَّو عليو وآلو( 

  وليس «ا بِاْلُعُقودِ أَْوفُو »  واالسقاط، وقد تقّدـ أّف ىذا الكبلـ ٢نّصص ألدلّة عمـو

______________________________ 
 .ٙح  ٚٔ/ كتاب الرىن ب ٕٙٗ: ٖٔ( اٞنستدرؾ ٔ)

 .ٕ، ٔح  ٕٗ/ أبواب نكاح العبيد واالماء ب ٗٔٔ: ٕٔ( الوسائل ٕ)

 .ٗٙٔ: ٗ( اٞنكاسب ٖ)
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توىم فاضل صّحة العقد الواقع غرريًا بعد زواؿ الغرر كبّل ٍّب كبّل، وإف   اٞنقاـ إاّلمثل البيع الغرري إذا زاؿ الغرر بعد البيع وىل
كاف ما ذكره )قّدس سرّه( من عدـ صّحة التمّسك باالستصحاب حّقاً خصوصاً على مسلكنا من عدـ جرياف االستصحاب 

 ُب األحكاـ التكليفية اإلٟنية.

الرىن وسقوط حّق الرىانة فبلبّد من القوؿ بالنقل دوف الكشف، وذلك  ٍّب إنّو لو تنزّلنا وقلنا بصّحة بيع الراىن مع ٜنوؽ فكّ 
أنّو لو قلنا إّف الكشف على خبلؼ القاعدة والقوؿ بو كاف ألجل الروايات الدالّة على الكشف فاألمر واضح بداىة عدـ 

القاعدة ألنّو كاف ُب االجازة من وجود رواية ُب اٞنقاـ بل الروايات كانت ُب االجازة، وكذا إذا قلنا إّف الكشف على مقتضى 
حيث إّف االجازة من االمور التعّلقية الِت ديكن تعّلقها باألمر السابق، والفّك ومطلق السقوط باألداء واإلبراء ليس من ىذا 

 القبيل كما ىو واضح، فبلبّد من القوؿ بالنقل وأّف عقد الراىن يكوف صحيحاً من حٌن الفّك واالسقاط والسقوط.

 «ٔ» نّو على القوؿ بالكشف ىل يكوف للراىن فسخ العقد قبل الفّك و٥نوه أـ ال، ذىب شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(ٍّب إ
ُب بيع الفضورل إذل عدـ جواز فسخ العقد بالنسبة إذل اٞنشرتي األصيل، ألنّو )قّدس سرّه( اّدعى مشوؿ أدلّة الوفاء بالعقد لو، 

بعدـ جواز الفسخ للراىن وال إبطالو، ولكّنو قد عرفت فيما تقّدـ أنّو ال ديكن اٞنساعدة عليو وُب اٞنقاـ أيضاً قاؿ )قّدس سرّه( 
 .«ٕ»  ٞنا ذكرناه من أّف العقد قائم بالطرفٌن وال يشملو عمـو األدلّة إاّلبعد ٕناميتو، وتفصيل الكبلـ ُب بيع الفضورل فراجع

  الراىن فّكووعلى فرض تسليم اللزـو وعدـ جواز الفسخ ىل جيب على 

______________________________ 
 .ٕٓٗ -ٔٔٗ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)
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 ٖٛٔ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

ّف الواجب على وتسليمو إذل اٞنشرتي أـ ال؟ ذكر شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( ُب اٞنقاـ وجهٌن إاّل أّف اٜنّق عدـ الوجوب أل
الراىن عدـ نقض العقد ووجوب الوفاء بو وأّما دفع حقوؽ الغًن عن العٌن اٞنبيعة وإحياء مقّدمات ٕنّلك الغًن واٞنشرتي مثبًل 
فبل. وغًن خفي أيضاً أنّو ال ديكن أف يكوف دليل واحد إرشادياً وتكليفياً معاً وقد ذكرنا مراراً أّف وجوب الوفاء بالعقد ُب أدلّة 

لبيع إرشادي ١نض وإرشاد إذل عدـ نفوذ فسخو العقد ومع ذلك كيف ديكن أف يتكّفل وجوب الفّك الذي ىو من األحكاـ ا



التكليفية، وتوىم أّف الفّك مقّدمة لتسليم ملك الغًن إذل مالكو فيجب لذلك، يدفعو أّف اٞنبيع دل يدخل بعُد ُب ملك اٞنشرتي 
 ليجب تسليمو بل ىو بعد مراعى.

رض تسليم وجوب الفّك تكليفًا ىل جيرب اٜناكم ومن بيده األمر الراىن ُب صورة امتناعو عن أداء حّق الرىانة ُب وعلى ف
صورة ا٥نصار مالو ُب العٌن اٞنرىونة وعدـ ا٥نصاره أـ ال، الظاىر إجباره ألنّو ورل اٞنمتنع غاية األمر يقّدـ حّق اٞنرهتن ُب صورة 

 نة ويرتّتب عليو بطبلف العقد من باب السالبة بانتفاء اٞنوضوع.ا٥نصار اٞناؿ ُب العٌن اٞنرىو 

  الشرط الثالث من شروط العوضٌن

القدرة على التسليم، وكوهنا شرطًا ُب العوضٌن ُنيث لو دل يكن ىذا الشرط موجودًا يبطل البيع، ٣نّا تسادل عليو الفقهاء من 
الفاضل القطيفي ُب ذلك، نعم قد استثىن اٝناّصة عن ذلك بيع العبد اآلبق  اٝناّصة والعاّمة ُب اٛنملة وسيأٌب الكبلـ ُب ٢نالفة

 مع الضميمة وقالوا بصّحتو.

ٍّب إّف اٞنراد من القدرة على التسليم اٞنعتربة ُب صّحة البيع ليس قدرة خصوص البائع على تسليم اٞنبيع، بل اٞنراد نتيجة ذلك 
  أي إمكاف وصوؿ اٞنبيع ُب

 ٜٖٔص:  ،ٕ مكاسب البيع، ج

يد اٞنشرتي حٌن البيع ولذا ٥نكم بصّحة البيع فيما إذا كاف اٞنشرتي قادرًا على التسّلم ولو دل يكن البائع قادرًا على التسليم  
كما إذا كاف اٞناؿ ُب يد غاصب وكاف اٞنشرتي قادراً على أخذه من يده، ولكن يثبت للمشرتي اٝنيار إذا كاف جاىبًل باٜناؿ 

ضمين، إذ ليس عليو التسّلم بل جيب على البائع التسليم وللمشرتي أخذ االجرة على تسّلم اٞنبيع وٓنصيلو. لتخّلف الشرط ال
وأيضًا نقوؿ بصّحة البيع مع اٝنيار فيما إذا طرأ عليهما العجز بعد ما كانا قادرين على التسّلم والتسليم لوجود الشرط حٌن 

فينفسخ البيع بعد ما وقع « كل مبيع تلف قبل قبضو فهو من ماؿ بائعو»ت قاعدة البيع إاّلأنّو إذا كاف ّننزلة التلف يدخل ٓن
 صحيحاً.

وكيف كاف، قد استند الفقهاء لكوف ىذا شرطًا ُب العوضٌن على ما ىو اٞنشهور بٌن الفريقٌن من هني النيب )صّلى اللَّو عليو 
 السند واخرى من حيث الداللة. ويقع الكبلـ ُب ىذا النبوي تارة من حيث «ٔ» وآلو( عن بيع الغرر

 أّما األّوؿ فهو مبين على ما ذىب إليو اٞنشهور من ا٤نبار اٝنرب الضعيف بعمل اٞنشهور، ولكّنو ال يتّم صغرًى وكربًى.

ولو سّلمنا ىذه اٞنقالة منهم فالرواية ُنسب الداللة عقيمة، وذلك أّف الغرر ُب اصطبلح الفقهاء وأىل اللغة على معنيٌن 
.أحدمه  ا اٝنديعة والثاشل اٝنطر، والغرر ُب األوؿ متعٍد ويقاؿ غرّه أي خدعو وُب الثاشل الـز



من تفسًن الغرر ّنا يكوف ١نبوب الظاىر و٠نهوؿ الباطن  «ٖ» وما عن الشهيد )قّدس سرّه( «ٕ» ويؤيّد األوؿ ما عن النهاية
 أو مكروه الباطن. وأيضاً يؤيّده ما

______________________________ 
 .ٖح  ٓٗ/ أبواب آداب التجارة ب ٛٗٗ: ٚٔ( الوسائل ٔ)

 .ٖٙ٘ -ٖ٘٘: ٖ( النهاية البن األثًن ٕ)

 .ٖٛٔ -ٖٚٔ: ٕ( القواعد والفوائد ٖ)

 ٕٖٓ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

 .«ٔ» ذكره بعض أىل اللغة

يكوف معىن الغرر اٝنديعة فنهي النيب )صّلى وكيف كاف، أنّو مع ىذين اٞنعنيٌن ال ديكن االستدالؿ بو، بداىة أنّو بناًء على أف 
اللَّو عليو وآلو( عن بيع الغرر يكوف حكمًا تكليفيًا ١نضًا ال وضعيًا وإرشادًا إذل بطبلف البيع ولذا نقوؿ باٝنيار ُب التدليس 

سو، نعم لو ثبت اٞنعىن وارتكاب اٞندّلس للحراـ دوف بطبلف العقد، ألّف من حّق اٞنؤمن على أخيو اٞنؤمن أف ال خيدعو وال يدلّ 
الثاشل فداللتو تاّمة ولكن إثباتو على عهدة قائلو، ألنّو مع ىذا اٞنعىن أي اٞنعىن األوؿ ُب كلمات الفقهاء وأىل اللغة كيف 

ُب ديكن إثبات اٞنعىن الثاشل، وأّما القوؿ بأنّو يستكشف من استدالؿ الفقهاء بالنبوي اٞنذكور واستناد اٝناّصة والعاّمة إليو 
 اشرتاط ىذا ُب العوضٌن أنّو اريد منو اٞنعىن الثاشل فهو كما ترى، لعدـ كوف استدالٟنم موجباً النعقاد الظهور ُب اٞنعىن الثاشل.

من  «ٕ» ولو فرضنا وسّلمنا أّف الرواية دالّة على بطبلف البيع الغرري فاٜنّق ما ذىب إليو شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
ّلق اٛنهل بأصل وجود اٞنبيع أو ُنصولو ُب يد اٞنشرتي وبصفاتو من حيث الكيفية أو الكّمية، وأّما بطبلف البيع سواء تع

ّنوارد اٛنهل بصفات اٞنبيع مثبًل من  «ٗ»  الغرر ّنوارد اٛنهل باٜنصوؿ ؤنصيص بعضهم «ٖ» ٔنصيص الشهيد )قّدس سرّه(
و لو كاف اٛنهل باٜنصوؿ غررياً وموجباً لبطبلف البيع يلـز أف يكوف حيث الكمية والكيفية ونقضو على الشهيد )ر٘نو اللَّو( بأنّ 

 بيع الغائب باطبًل 

______________________________ 
 .ٖٕٗ: ٖ، ٠نمع البحرين ٛٙٚ: ٕ( الصحاح ٔ)

 .ٜٚٔ -ٛٚٔ: ٗ( اٞنكاسب ٕ)



 ( تقّدـ مصدره ُب الصفحة السابقة.ٖ)

 .ٖٛٛ: ٕٕ( اٛنواىر ٗ)

 ٕٖٔ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

وىذا مقطوع الفساد، فبل ديكن اٞنساعدة عليو، وذلك ألّف احتماؿ اٝنطر موجود ُب ٗنيع ما ذكره الشيخ )قّدس سرّه( كما 
 ىو واضح.

وأّما عدـ صّحة نقض ذلك البعض فؤلّف بيع الغائب على قسمٌن: قسم ١نتمل اٝنطر كما إذا دل يوثق ُنصولو فيكوف داخبًل 
 مثل ىذا البيع، وقسم ال حيتمل فيو اٝنطر أصبًل كما إذا كاف موثوؽ اٜنصوؿ فيقع صحيحاً. فيما ٥نن فيو و٥نكم ببطبلف

وأيضًا ما ذكره الشهيد )قّدس سرّه( من أّف الغرر شرعًا ىو جهل اٜنصوؿ، ُب غاية اٝنفاء بداىة عدـ ثبوت حقيقة شرعية 
 ال خيفى.للغرر بل ىو على اٞنعنيٌن اللذين ذكرمها أىل اللغة والفقهاء كما 

ٍّب إنّو ىل تكوف موارد العلم باٝنطر أيضًا مثل موارد اٛنهل واحتماؿ اٝنطر أـ ال؟ ديكن أف يقاؿ بالثاشل وأنّو ال يبطل البيع 
ألنّو قد اخذ ُب مفهـو الغرر اٛنهل وموارد العلم باٝنطر خارجة عن مورد النبوي، ولكن اٜنّق بطبلف البيع ُب صورة العلم 

م العرؼ، بداىة عدـ اٞنوضوعية للجهل باٝنطر حّّت يقاؿ باٞنقالة اٞنذكورة بل اٞنناط ُب البطبلف ىو اٝنطر بطريق أوذل بفه
 وإّّنا حكموا ببطبلف البيع ُب صورة احتماؿ اٝنطر ألجل أف ال يقع اٞنتبايعاف ُب اٝنطر.

باطل ففي غًن ١نّلو، ٞنا ذكرناه مراراً من عدـ الدليل ىذا البيع بلزـو السفاىة أو بأنّو أكل اٞناؿ بال  وأّما االستدالؿ على بطبلف
على بطبلف البيع السفهي والدليل إّّنا ىو على بطبلف بيع السفيو، وأيضًا ال ربط ٞنقالة أكل اٞناؿ بالباطل باٞنقاـ ٞنا ذكرناه 

وف ناظرة إذل األسباب وأجنبية عن مراراً من أّف الظاىر من اآلية الشريفة حرمة أكل اٞناؿ لسبب باطل مثل القمار و٥نوه، فتك
 شرائط العوضٌن.

  على كوف القدرة على التسليم شرطاً ُب «ٔ» )قّدس سرّه( وقد استدّؿ اٞنًنزا

______________________________ 
 .ٖٓٗ -ٜٖٖ: ٕ( منية الطالب ٔ)

 ٕٕٖ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج



اٞنالية ُب اٞناؿ الذي ال ديكن التسليم والتسّلم فيو وال يكوف مالكو  العوضٌن وبطبلف البيع عند عدمها: بأّف العقبلء ال يروف
قادرًا ومتمّكنًا على قلبو وانقبلبو بأي ٥نو من أ٥ناء التصّرؼ كالطًن ُب اٟنواء والسمكة ُب اٞناء والبحر. وىذا الوجو ال بأس 

تبار مالية اٞنبيع ُب صّحة البيع وقد ذكرنا ُب اٞنباحث السابقة فيو ُب اٛنملة بناًء على اعتبار اٞنالية ُب اٞنبيع، وإّّنا الكبلـ ُب اع
أنّو ال يعترب ُب البيع أف يكوف اٞنبيع مااًل، مضافًا إذل أنّو كيف تكوف مالية اٞناؿ معدومة عند عدـ القدرة على التسليم 

مثل الطًن ُب اٟنواء والسمكة ُب اٞناء ٣نّا يعّد  والتسّلم ما دل يعّد ُب العرؼ تالفاً، وما ذكره اٞنًنزا )قّدس سرّه( ال بأس فيو ُب
 .«ٔ» تالفاً عند العرؼ، وأّما ُب مثل الدار اٞنغصوبة و٥نوىا فبل يعّد تعالفاً بل يعّد مااًل عند العقبلء

ال تبع ( »أيضًا على اٞنقاـ بالنبوي اٞنستفيض من قولو )صّلى اللَّو عليو وآلو «ٕ» )قّدس سرّه(  وقد استدّؿ شيخنا األنصاري
 بناًء على عدـ إرادة اٜنضور من قولو )صّلى اللَّو عليو وآلو( عندؾ ٛنواز بيع الغائب والسلف إٗناعاً. «ٖ» «ما ليس عندؾ

وال خيفى أّف قولو )قّدس سرّه( والسلف لعّلو سهو من القلم، ألّف بيع السلف بيع الكّلي وبيع ما ال ديلكو فهو صحيح وخارج 
اخل، وأيضًا ليس اٞنراد من كلمة عندؾ ٠نّرد اٞنلك وإاّل  « ال تبع»بأي معىن فّسرنا قولو )صّلى اللَّو عليو وآلو( عن ١نّل الكبلـ 

كاف اٞنناسب أف يقوؿ )صّلى اللَّو عليو وآلو( ما ليس لك، وأيضًا ليس معناه ٠نّرد السلطنة عليو والقدرة على تسليمو ٞننافاتو 
اٞنذكور على عدـ جواز بيع العٌن الشخصية اٞنملوكة للغًن ولو كاف اٞنبيع ٓنت قدرتو وكاف مع ٕنّسك العلماء طرا بالنبوي 

  قادراً على

______________________________ 
 [. مزيد التوضيح لذلك ٕٖٚ( ]سيأٌب ُب الصفحة ٔ)

 .ٖٛٔ: ٗ( اٞنكاسب ٕ)

 .)مع اختبلؼ يسًن( ٕح  ٚ/ أبواب أحكاـ العقود ب ٚٗ: ٛٔ( الوسائل ٖ)

 ٖٕٖ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

تسليمو خصوصاً إذا كاف وكيبًل عن مالكو ُب بيعو ولو من نفسو، مضافاً إذل ما ذكره العبّلمة )قّدس سرّه( ُب التذكرة كما نقل 
رتي، من أّف مورد الرواية بيع ما ال ديلك ٍّب شراؤه من صاحبو والرّد إذل اٞنش «ٔ»  عنو الشيخ )قّدس سرّه( ُب باب الفضورل

 فاٜنّق ُب معناه أف يقاؿ إّف اٞنراد منو السلطنة التاّمة الفعلية اٞنتوقّفة على اٞنلك والقدرة على التسليم.

ء غًن اٞنملوؾ ٍّب ٓنصيلو بشرائو ودفعو  ٍّب قاؿ: ودعوى أّف اٞنراد بو االشارة إذل ما ىو اٞنتعارؼ ُب تلك األزمنة من بيع الشي
شاىد على اختصاصو هبذا اٞنورد، ٍّب استدرؾ وقاؿ إنّو ديكن أف يقاؿ إّف غاية ما يدّؿ عليو ىذا إذل اٞنشرتي فمدفوع بعدـ ال



النبوي بل النبوي اٞنتقّدـ فساد البيع ّنعىن عدـ كونو عّلة تاّمة فبل مانع من وقوعو مراعى بانتفاء صفة الغرر وتبّدؿ عدـ القدرة 
فساد العقد رأسًا يعين كونو لغوًا باٞنرّة فبلبّد إّما من ارتكاب خبلؼ الظاىر وإّما بالقدرة، ولو سّلمنا أّف الظاىر من النبويٌن 

من إخراج بيع الراىن العٌن اٞنرىونة ٞنا ذكرناه من صّحة عقده بعد إجازة اٞنرهتن مع أنّو كاف غًن قادر على تسليمها، وكذا بيع 
 و رّؽ بعد إجازة سّيده أو فلس بعد ارتفاع حجره.العبد اٛناشل عمداً واحملجور عليو لسفو بعد إجازة ولّيو أ

وللمناقشة فيما ذكره )قّدس سرّه( ٠ناؿ واسع، أّما ما ذكره )قّدس سرّه( أّواًل ُب معىن النبوي من قولو فيتعٌّن أف يكوف كناية 
زماننا ىذا أيضًا كما يقاؿ:  تعبًن متعارؼ ُب« عندؾ»عن السلطنة التاّمة الفعلّية اخل فغًن سديد، وذلك ألّف ىذا التعبًن أي 

ء ما عندي  عندي من األمبلؾ كذا ومن النقدين كذا، ويراد منو كوف ىذه األشياء ملكًا لو، ويُعرّب عند عدـ كونو مالكًا لشي
 ء. وبعبارة واضحة أنّو تارة شي

______________________________ 
 .ٖٚٙ: ٖ( اٞنكاسب ٔ)

 ٕٖٗ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

 كلمة عندؾ معناه االبتدائي وُب بدو النظر فعليو يكوف معناه عدـ كونو حاضراً عنده كما يقاؿ ما عندي ساعة ُب نبلحظ ُب
جواب من يسأؿ عن مقدار الساعة من النهار مع كونو مالكًا لساعات وىي غائبة عنو، واخرى نبلحظ معناه غًن االبتدائي 

ء يعين لست ّنالك  ا يكوف ُب موارد عدـ كونو مالكًا كما يقاؿ ليس عندي شيفهو عبارة عّما ذكرناه من أّف ىذا التعبًن إّنّ 
 ء ٣نلوكاً رل، فعليو يكوف اٞنراد من النبوي النهي عن بيع ما ليس ملكاً للبائع. وليس الشي

ُب تلك األزمنة اخل، فمناؼ  وأّما ما ذكره )قّدس سرّه( بقولو: وأّما اإليراد عليو بدعوى أّف اٞنراد بو االشارة إذل ما ىو اٞنتعارؼ
ء غًن اٞنملوؾ  ٞنا ذكره ىو )قّدس سرّه( ُب بيع الفضورل ونقلو عن العبّلمة )قّدس سرّه( ُب التذكرة من أّف مورد الرواية بيع الشي

 ٍبّ ٓنصيلو من صاحبو ودفعو إذل اٞنشرتي.

من االلتزاـ بوقوع البيع مراعى ُب كّل مورد يعجز  وأّما ما ذكره )قّدس سرّه( من عدـ الرجحاف ٟنذه التخصيصات وعدـ اٞنانع
 عن تسليمو اخل فبل ديكن اٞنساعدة عليو، وذلك.

 أّواًل: أّف االلتزاـ هبذه التخصيصات ال ١نذور فيو لعدـ االستهجاف ِنروج ثبلثة موارد من ٓنت الرواية.

لتخصيصات فالثاشل أوذل، بداىة أّف الظهور حّجة وال يرفع وثانياً: أنّو لو دار األمر بٌن ارتكاب خبلؼ الظاىر وااللتزاـ هبذه ا
اليد عنو إاّلباٞنقدار اٞنتيّقن منو ولذا دل يتوّىم أحد ُب داللة قولنا أكـر العلماء على الوجوب بعد ورود التخصيصات عليو 



اٜنمل بأنّو لو دل حيمل على بقولنا وال تكـر زيدًا وال عمرًا وال بكرًا ودل حيملو على االستحباب مع االعتذار عن ىذا 
 االستحباب يلـز التخصيصات.

  وثالثاً: أّف ما ذكره من اٞنوارد إّّنا يكوف ٔنصيصاً بالنسبة إذل قولو )صّلى اللَّو

 ٕٖ٘، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

لعدـ ٓنّقق الغرر ُب « بيع الغررهنى النيب )صّلى اللَّو عليو وآلو( عن »اخل دوف قولو )صّلى اللَّو عليو وآلو( « ال تبع»عليو وآلو( 
تلك اٞنوارد اٞنذكورة، بداىة أّف اٞنرهتن والورل إّما أف جييزا العقد أو ال، فعند االجازة يكوف اٞنبيع للمشرتي وعند عدـ االجازة 

و عليو وآلو( يبقى الثمن ُب ملكو فبل يتحّقق اٝنطر كما ىو الظاىر، ولذا دل يتمّسك أحد لبطبلف الفضورل بقولو )صّلى اللَّ 
 «.هنى النيب )صّلى اللَّو عليو وآلو( عن بيع الغرر»

ورابعاً: أّف خروج ىذه اٞنوارد من باب التخّصص دوف التخصيص، وذلك ألّف عقد احملجور لرّؽ وصغر و٥نومها ليس إاّلمثل 
ب إليو العقد إّّنا ىو الورل وبديهي أّف العقد الفضورل ُب عدـ كونو مشمواًل لعمومات أدلّة البيع إاّلبعد اجازة الورل، واٞننتس

الورل قادر على تسليمو عند كونو مشمواًل ألدلّة البيع، واٞنناط ىو عقد الورل مثل اٞنالك ُب الفضورل، فكما أّف العقد بالنسبة 
اىة أّف مالكو يبيع إذل الفضورل ملغى كذا بالنسبة إذل احملجور. وأّما مسألة العبد اٛناشل فخروجو بالتخّصص من الواضحات بد

العبد هبذه الصفة أي كونو ُب معرض االسرتقاؽ والقتل ويسّلمو إذل اٞنشرتي، فالعقد من األوؿ صحيح ومشموؿ لعمومات 
على عدـ « ال تبع»أدلّة االمضاء. وأّما مسألة بيع الراىن فخروجو بالتخصيص موقوؼ على داللة قولو )صّلى اللَّو عليو وآلو( 

أيضاً، وأّما إذا قلنا إنّو ال يدّؿ إاّلعلى اشرتاط قدرة التسليم خارجًا فهو أيضًا خارج بالتخّصص، ألّف الراىن  القدرة الشرعية
 قادر على تسليمو خارجاً مع قطع النظر عن عدـ القدرة شرعاً.

ووجوب التسليم وبالقياس على اشرتاط قدرة التسليم ُب العوضٌن دعوى اٞنبلزمة بٌن صّحة العقد  ومن االمور الِت استدّؿ هبا
االستثنائي يثبت عدـ صّحة العقد عند عدـ القدرة على تسليمو حيث إنّو يقاؿ لو صّح العقد لوجب التسليم لكن التسليم 

 ال جيب ُب صورة العجز عنو فالعقد ال يصّح.

 ٕٖٙ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

منو الوجوب اٞنطلق فاٞنبلزمة ٣ننوعة ألنّو ال مانع من أف بأنّو إف اريد  «ٔ» وقد أجاب عنو شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
يكوف العقد صحيحًا وال يكوف التسليم واجبًا لعذر، وإف اريد منو مطلق الوجوب ولو بنحو الوجوب اٞنشروط بالتمّكن 

طلق مسا١نة ظاىرة، بداىة فنسّلم اٞنبلزمة فنقوؿ إنّو جيب التسليم عند القدرة عليو، وُب تعبًن الشيخ )قّدس سرّه( بالوجوب اٞن
عدـ تعّقل الوجوب اٞنطلق ُب نفسو لكوف التكليف مشروطًا بالقدرة من دوف أف يشّك فيو أحد الستحالة التكليف ّنا ال 



يطاؽ، فبل معىن ٛنعل الوجوب اٞنطلق طرؼ االحتماؿ، وكاف لو )قّدس سرّه( أف يعرّب هبذا التعبًن بأف يقوؿ إف اريد منو 
 منعنا اٞنبلزمة اخل. الوجوب الفعلي

ٍّب ذكر )قّدس سرّه( أنّو قد يعرتض بأصالة عدـ تقّيد الوجوب ٍّب يدفع ّنعارضتو بأصالة عدـ تقّيد البيع هبذا الشرط، ٍّب قاؿ 
وُب االعرتاض واٞنعارضة نظر واضح، ولكّنو كاف األوذل أف ال يذكر االعرتاض وال اٞنعارضة ألنّو ال يرجع إذل ١نّصل، ألّف 

تضى األصل ُب ناحية الوجوب عند الشّك ُب تقّيده التقييد بداىة أنّو لو كاف ُب اٞنقاـ إطبلؽ نتمّسك بو وال تصل النوبة مق
إذل األصل، وإاّل فاٞنرجع ىو أصل الرباءة عن التكليف لرجوعو إذل الشّك ُب التكليف الزائد عند فقد القيد، مع أنّو ال شّك 

بالقدرة ٞنا ىو الواضح عند الكّل من استحالة التكليف ّنا ال يطاؽ، وكذا ال ١نّصل ٞنقالة لنا ُب كوف التكليف مشروطًا 
اٞنعارضة أيضًا بداىة أنّو عند عدـ وجود االطبلؽ ُب باب اٞنعامبلت فاألصل ىو الفساد كما ذكرناه ُب موطنو دوف الصّحة 

 وىو نتيجة التقييد.

 لغرض من البيع انتفاع كّل من اٞنتبايعٌن ّنا يصًن إليو وال يتّم ىذا إاّلبالتسليم.أّف ا  ومن االمور اٞنستدّؿ هبا ُب اٞنقاـ

______________________________ 
(ٔ) 

 .٘ٛٔ: ٗاٞنكاسب 

 ٕٖٚ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

عتق العبد  وقد أجاب عنو الشيخ )قّدس سرّه( بوجهٌن ونعم ما أجاب: أحدمها منع توّقف مطلق االنتفاع على التسليم ٛنواز
اآلبق ُب الكّفارة. وثانيهما: أّف الغرض منو االنتفاع بعد التسليم وىو حاصل. ويضاؼ إذل ما ذكره )قّدس سرّه( أّف ٔنّلف 

 الغرض ال يكوف موجباً لعدـ صّحة العقد كما ىو الواضح.

اً. وقد أجاب عنو شيخنا األنصاري )قّدس أّف بذؿ الثمن على غًن اٞنقدور سفهي فيصًن ٣ننوع و٣نّا استدّؿ بو أيضاً ُب اٞنقاـ:
سرّه( بأّف بذؿ اٞناؿ القليل ُب مقابل اٞناؿ الكثًن احملتمل حصولو ال يكوف سفهيًا بل رّنا يعّد تركو اعتذاراً بعدـ العلم ُنصوؿ 

لى بطبلف البيع السفهائي العوض سفهياً. ويضاؼ إذل ما ذكره )قّدس سرّه( ما ذكرناه مراراً وحّققناه مفّصبًل من أنّو ال دليل ع
قد استدّؿ  «ٔ» وإّّنا الدليل على بطبلف بيع السفيو فافهم وتأّمل جّيداً، وقد ذكرنا ُب أّوؿ البحث أّف اٞنًنزا )قّدس سرّه(

على اعتبار القدرة على التسليم والتسّلم ُب صّحة العقد بوجو آخر وحاصلو: أّف اٞنبيع الذي ال يكوف البائع قادرًا على 
ليمو وال اٞنشرتي على تسّلمو ال يعّد ُب العرؼ مااًل ويسقط عن اٞنالية، ٍبّ أورد على نفسو أّف الـز ذلك أف يقاؿ بانفساخ تس

كل مبيع »البيع ُب صورة طرّو عدـ القدرة على التسليم والتسّلم ألنّو يكوف من قبيل التلف قبل القبض فيدخل ٓنت قاعدة 



مع أّف الفقهاء ال يلتزموف بذلك بل يقولوف باٝنيار لتعّذر التسليم، ٍّب أجاب عنو بأّف « تلف قبل قبضو فهو من ماؿ بائعو
تلك القاعدة ٔنتّص بالتلف اٜنقيقي وال تعّم التلف اٜنكمي وذكر أنّو فرؽ بٌن اٞنقاـ وبٌن ىذا اٞنورد بداىة أنّو لو دل يكن 

ّد ُب العرؼ مااًل، ِنبلفو ما لو طرأ عليو العجز أو كاف اٞننتقل إليو قادراً التسليم وال التسّلم من األّوؿ مقدوراً فهذا اٞناؿ ال يع
 على تسّلمو دوف اٞننتقل عنو فاٞنالية موجودة ويتدارؾ نقصها باٝنيار.

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٕٕٖتقّدـ ُب الصفحة 

 ٕٖٛ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

ل نقوؿ بعدـ اٞنالية عند عدـ القدرة على التسليم والتسّلم، فهذا اٞنناط أي مناط اٞنالية وبعبارة اخرى: أنّا ال نقوؿ بالتلف ب
 موجود ُب الصورة الثانية أي ُب صورة طرّو عدـ القدرة.

ء عن اٞنالية وعدـ  ولكن الذي ينبغي أف يقاؿ ُب اٞنقاـ: إنّو ال مبلزمة بٌن عدـ القدرة على التسليم والتسّلم وبٌن خروج الشي
ء قد ال ديكن فيو التسّلم من اٞنشرتي وال التسليم من البائع ومع ذلك ديكن االنتفاع منو بالعتق  إمكاف االنتفاع بو، ألّف الشي

و٥نوه ويعتربه العقبلء مااًل من األّوؿ كالعبد اآلبق واٛنارية اآلبقة، بداىة أنّو وإف دل يتمّكن البائع وال اٞنشرتي عن تسليمو 
و ديكن االنتفاع بو ُب العتق، وال إشكاؿ ُب كونو مااًل عند العرؼ أيضاً، وليس مثل العبد اآلبق إاّلمثل العبد وتسّلمو إاّلأنّ 

 اٞنريض الذي حيتمل فيو الصّحة واٞنوت من حيث كونو معيباً فيباع هبذا الوصف.

وال يقدر البائع وال اٞنشرتي على تسليمو  ء من االمور الِت ال ديكن االنتفاع هبا إاّلمع التسليم والتسّلم واخرى يكوف الشي
وتسّلمو وال شخص آخر من الناس، فإف دل حيتمل رجوعو أيضًا كما إذا شرد الغزاؿ الوحشي أو طار الطًن الوحشي بعد 

لية ُب اٞنبيع اصطيادمها فإذف ال يصّح بيعو لكونو ُب نظر العرؼ ّننزلة التلف وال يروف فيو اٞنالية وال اٞنلكية، فلو دل تعترب اٞنا
يكوف بيعو باطبًل أيضًا ألّف مثل ىذا اٞناؿ يعّد ُب العرؼ تالفًا خارجًا عن اٞنلك، وأّما إف كاف مرجّو اٜنصوؿ والرجوع 
اطمئنانًا أو علمًا فحينئذ ال مانع من بيعو وال إشكاؿ ُب صّحتو لكونو مااًل وماليتو ١نفوظة عند العرؼ، وإف كاف ٣نّا حيتمل 

قدرة على تسليمو وتسّلمو وحيتمل عدـ ذلك فحينئذ ال ديكن اٜنكم بصّحة بيعو، وال ديكن التمّسك بعمومات الرجوع وال
أدلّة البيع ألنّو من الشبهة اٞنصداقية. نعم لو وقع العقد وحصلت القدرة بعده فنحكم بصّحتو بداىة أّف االطمئناف والعلم دل 

 يكن ٟنما موضوعية ُب صّحة العقد

 ٜٕٖ، ص: ٕ البيع، جمكاسب 



 بل كانا طريقاً ١نضاً، وُب اٞنقاـ أيضاً إذا حصلت القدرة نستكشف كونو مااًل وماليتو ١نفوظة حٌن العقد أيضاً.

ء ٣نّا ال يقدر البائع واٞنشرتي فقط على تسليمو وتسّلمو ولكّنو كاف الثالث قادرًا عليو كما إذا كانت الدار  وثالثة يكوف الشي
غصبها مقتدر ولكّنو يقدر على أخذىا منو شخص آخر دوف البائع واٞنشرتي، فحينئذ أيضًا ال مانع من جواز مغصوبة وقد 

 البيع وصّحتو ألنّو ماؿ ُب نظر العرؼ ببل إشكاؿ.

ا ال فتحّصل من ٗنيع ما ذكرناه: عدـ صّحة البيع ُب الصورة االوذل من القسم الثاشل ولو دل نعترب اٞنالية ُب اٞنبيع أيضًا كم
كّل مبيع تلف »نعتربه، وُب ىذه الصورة إذا طرأ العجز بعد البيع ٥نكم بانفساخ اٞنعاملة لصدؽ التلف عرفًا فتشملو قاعدة 

 وأّما ُب باقي الصور فالبيع ١نكـو بالصّحة، ىذا كّلو ُنسب القاعدة.« قبل قبضو فهو من ماؿ بائعو

بقة روايات على عدـ صّحة البيع عند عدـ القدرة على تسليمو وتسّلمو ببل ولكّنو قد وردت ُب بيع العبد اآلبق واٛنارية اآل
ضميمة، ويستفاد من العّلة اٞنذكورة ُب ذيل بعض تلك الروايات اشرتاط القدرة على التسليم أو التسّلم ولو ُب بعض اٞنبيع 

 «ٔ» «كاف الذي نقده فيما اشرتى معوفإف دل يقدر على العبد  »وىي عبارة عن قولو )عليو السبلـ( ُب ذيل موثّقة ٚناعة 
اٝنرب، وال خيفى أّف مفاد ىذا الكبلـ جواز بيع غًن اٞنقدور على تسليمو وتسّلمو مع الضميمة ُب غًن العبد اآلبق كالدابة 

 ء آخر مقدور، ولكّنو دل يلتـز بو اٞنشهور ُب غًن العبد اآلبق. الشاردة إذا ضّم إليها شي

  أّف الظاىر من كلمات «ٕ» ألنصاري )قّدس سرّه(ٍبّ إنّو قد ذكر شيخنا ا

______________________________ 
 «.فيما اشرتى منو»وفيو  ٕح  ٔٔ/ أبواب عقد البيع وشروطو ب ٖٖ٘: ٚٔ( الوسائل ٔ)

 .ٙٛٔ: ٗ( اٞنكاسب ٕ)

 ٖٖٓ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

بعد ما حكم بعدـ صّحة بيع ما ال ديكن  «ٔ» ك ُب الغنيةاألصحاب )رضواف اللَّو عليهم( كوف القدرة شرطاً، وقد صرّح بذل
من ىذه العبارة كوف عدـ القدرة مانعاً  «ٕ» التسليم فيو قاؿ فينتفي اٞنشروط بانتفاء شرطو، ومع ذلك قد استظهر ُب اٛنواىر

بصّحة  «ٖ» س سرّه(ال شرطًا واستشهد على ما ذىب إليو ّنسألة بيع الضاّؿ والضالّة حيث حكم بعض منهم العبّلمة )قدّ 
بيعو، ألّف األصل عدـ اٞنانع عند العقد، ٍّب قاؿ )قّدس سرّه( وتظهر الثمرة بينهما ُب موارد الشّك بداىة أنّو لو قلنا بكوف 

 القدرة شرطاً فبلبّد من إحرازىا عند العقد، وإف قلنا بكوهنا مانعاً فيصّح التمّسك بأصالة عدـ اٞنانع.



خ )قّدس سرّه( أّواًل: بأّف القوؿ باٞنانعية خيالف ظواىر كلمات األصحاب. وثانياً: أنّو ال معىن ألف وقد أورد على ىذا الشي
يكوف عدـ القدرة والعجز مانعاً، ألّف عدـ القدرة والعجز أمر عدمي فبل يصلح ألف يكوف مانعاً، ألّف اٞنانع أمر وجودي فما 

لقدرة أو عدـ العجز، فبل وجو للدوراف بٌن الشرطية واٞنانعية ُب اٞنقاـ، نعم معىن قولنا إّف صّحة العقد يعترب فيو عدـ عدـ ا
فرض الشرطية أو اٞنانعية يصّح ُب مثل العدالة أو الفسق بأف يقاؿ إّف العدالة شرط ُب إماـ اٛنماعة أو الفسق مانع وأيضاً 

كوؿ أو من غًنه بأف يقاؿ: إّف اٞنأكولية شرط أو ٟنذا النزاع وجو ُب اللباس اٞنشكوؾ لو شّك ُب لباس ىل ىو مأخوذ من اٞنأ
لبس غًن اٞنأكوؿ مانع وملّخصو: أّف ىذا النزاع إّّنا ىو ُب موارد أمرين وجوديٌن ال فيما إذا كاف أحد الشيئٌن وجودياً واآلخر 

 عدمياً.

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٕٔٔالغنية: 

 .ٖ٘ٛ: ٕٕ( اٛنواىر ٕ)

 .ٜٗ: ٓٔ( التذكرة ٖ)

 ٖٖٔ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

وثالثاً: أنّو ال ٖنرة بينهما أصبًل، بداىة أنّو لو كاف الشخص مسبوقًا باٜنالة السابقة من القدرة وعدمها يكوف اٞنورد من موارد 
فبل ربط ٟنما جرياف االستصحاب سواء قلنا بأّف القدرة شرط أو أّف العجز وعدـ القدرة مانع، وأّما مسألة الضاّؿ والضالّة 

 باٞنقاـ فإّف اختبلؼ األصحاب فيهما من جهة اختبلفهم ُب ٓنّقق الغرر وعدمو كما سيأٌب الكبلـ فيها إف شاء اللَّو تعاذل.

وفيما ذكره الشيخ )قّدس سرّه( ما ال خيفى، أّما ما ذكره من مقالة تسادل الفقهاء على كوف القدرة شرطاً، ففيو: أنّو مضافاً إذل 
كبلمهم حّجة أهّنم ال يذكروف ىذه الكلمات إاّلمن باب التعبًن من دوف مبلحظة اٞنعاشل اٞنصطلحة للشرط واٞنانع عدـ كوف  

ء ُب اٜنكم بل يعرّبوف ّنثل ىذه الكلمات ُب موارد عديدة من غًن ٓنقيق وتفّكر ُب  أصبًل وإّّنا يريدوف هبما ٠نرد دخل الشي
سألة، واٞنستفاد من النبوي الذي هنى النيب فيو عن بيع الغرر على فرض ٕناميتو كوف أطرافها، فبلبّد من النظر إذل دليل اٞن

 العجز مانعاً، فإّف النهي فيو إرشاد إذل اٞنانعية وقد اخرج البيع الغرري عن ٓنت عمومات الباب بالتخصيص.

االجياب والسلب ال ُب مثل اٞنوارد الِت يكوف  وأّما ما ذكره ُب جوابو الثاشل فهو متٌن فيما إذا كاف التقابل بٌن الشيئٌن تقابل
التقابل بالعدـ واٞنلكة، بداىة أنّو ال مانع من أف يكوف اٞنانع ُب ىذه اٞنوارد أمرًا عدمياً، وضروري أنّو ال نعين باٞنانع ُب ىذه 



البيع أف ال يكوف غرريًا وغًن اٞنوارد إاّلأف يكوف عدمو مأخوذًا ُب اٞنوضوع، واٞنقاـ أيضًا كذلك حيث إنّو يعترب ُب صّحة 
مقدور على تسليم اٞنبيع فيو، وليس اٞنقاـ إاّلمثل قولنا إّف العمى مانع عن صّحة اٛنماعة ويعترب أف ال يكوف اإلماـ أعمى، 

انع ومن ىنا يظهر أّف ما قد يرتاءى من كبلـ بعض من عدـ إمكاف تأثًن اٞنعدـو ُب اٞنوجود ليس كما ينبغي، ألّف مرادنا باٞن
 ليس ىو معناه اٞنصطلح بل اٞنراد منو كما ذكرنا ما يكوف عدمو مأخوذاً ُب موضوع اٜنكم.

ـّ لكن ال ٞنا ذكره من الرجوع إذل االستصحاب   وأّما جوابو الثالث فهو تا
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أو مسبوقًا ُنالتٌن وشّك ُب التقّدـ على كبل الفرضٌن ألنّا نفرض الكبلـ فيما إذا كاف الشخص جاىبًل باٜنالة السابقة 
والتأّخر، بل الوجو ُب إنكار الثمرة أنّو كما البّد من إحراز الشرط البّد من إحراز عدـ اٞنانع أيضاً، فبل ٖنرة بٌن القولٌن 

ّنو قد ذكرنا إاّلعلى القوؿ بقاعدة اٞنقتضي واٞنانع بأف يقاؿ إّف العقد مقتضي الصّحة وعدـ القدرة مانع فاألصل عدمو، ولك
ُب موطنو أنّو ال أصل ٟنذه القاعدة، بل ديكن أف يقاؿ إنّو ال شّك لنا أصبًل بناًء على ما ذكره شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( 

 ُب معىن الغرر من احتماؿ اٝنطر، بداىة أنّا ُب موارد الشّك ٥نتمل اٝنطر فاٞنانع ١نرز فبل يصّح العقد.

رة بٌن القولٌن مردودة ألنّو كما يعترب إحراز الشرط يعترب إحراز عدـ اٞنانع أيضاً. وبعبارة اخرى أّف وباٛنملة: أّف الثمرة اٞنذكو 
اٞنناط ُب القدرة والعجز ليس وجودمها الواقعي بل وجودمها االحرازي، فبلبّد من إحرازمها سواء قلنا بكوف القدرة شرطًا أو 

القدرة مسبوقًا باٜنالة السابقة نستصحب و٥نرز عدمها و٥نكم ببطبلف العقد، العجز وعدـ القدرة مانعاً، فعليو إذا كاف عدـ 
ولكن ىذا مبين على ما ذىب إليو الشيخ )قّدس سرّه( وقّواه اٞنًنزا )قّدس سرّه( واخرتناه من أنّو ال يعترب ُب جرياف 

جريانو عدـ اللغوية من جريانو، االستصحاب أف يكوف اٞنستصحب حكمًا شرعيًا أو موضوعًا ٜنكم شرعي، بل اٞنعترب ُب 
خبلفًا لصاحب الكفاية حيث اعترب ُب جريانو أف يكوف حكمًا شرعيًا أو موضوعًا ٜنكم شرعي، بداىة أنّو بناًء على ما 
ذىب إليو ال جيري االستصحاب اٞنذكور لعدـ كوف القدرة وعدمها الواقعي حكمًا وال موضوعًا ٜنكم شرعي، لعدـ ترّتب 

 ودىا الواقعي بل على وجودىا االحرازي.األثر على وج

وتفصيل الكبلـ ُب اٞنقاـ: أّف الشّك ُب القدرة على التسليم وعدمها تارة يكوف من جهة الشبهة اٜنكمية اٞنفهومية واخرى 
  لية بأفمن جهة الشبهة اٞنوضوعية، فإف كاف بالوجو األّوؿ كما إذا دل نعلم أّف اٞنراد من القدرة على التسليم القدرة العق
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ال يكوف التسليم متعّذرًا أو أّف اٞنراد منها العرفية بأف ال يكوف متعّسراً، فحينئذ ال فرؽ بٌن القوؿ بشرطية القدرة أو أّف عدـ 
من أنّو ال  القدرة أو العجز مانع من كوف العقد صحيحًا من جهة التمّسك بعمومات أدلّة صّحة البيع، ٞنا حّقق ُب موطنو

 يرفع اليد عن عمـو العاـ وإطبلؽ اٞنطلق إذا كاف دليل اٞنخّصص أو اٞنقّيد ٠نمبًل إاّل باٞنقدار اٞنتيّقن.

وإف كانت الشبهة موضوعية بأف يشّك ُب وجود القدرة وعدمها، فحينئذ إف قلنا إّف الدليل على اعتبار القدرة ىو هني النيب 
ال شرطية  -بناء على كوف اٞنراد من الغرر احتماؿ اٝنطر -الغرر فظاىره مانعية احتماؿ اٝنطر )صّلى اللَّو عليو وآلو( عن بيع

القدرة وال مانعية العجز. فحينئذ أيضًا ال فرؽ بينهما ُب بطبلف العقد وذلك لوجود ىذا االحتماؿ وجدانًا وخروج اٞنورد من 
باٜنالة السابقة نستصحب ونثبت القدرة فعبًل فيحكم بصّحة العقد ُب موارد الشبهة رأساً. وتوّىم أنّو لو كانت القدرة مسبوقة 

غاية السقوط، ألّف اٞنوجب لبطبلف العقد وعدـ صّحتو ىو احتماؿ اٝنطر فهو موجود وجداناً، وليست القدرة موضوعاً 
بديهي أّف استصحاب القدرة للحكم بل اٞنوضوع ىو عدـ احتماؿ اٝنطر كما ىو اٞنستفاد من النبوي )صّلى اللَّو عليو وآلو( و 

ال يثبت عدـ احتماؿ اٝنطر إاّلعلى القوؿ باألصل اٞنثبت وىو كما ترى، نعم لو قامت البّينة على القدرة فعبًل تثبت لوازمها 
 تعّبداً.

دـ السلطنة بع« ما ليس عندؾ»وفّسرنا  «ٔ» «ال تبع ما ليس عندؾ»وأّما إذا كاف دليل االعتبار قولو )صّلى اللَّو عليو وآلو( 
والقدرة ال عدـ اٞنلك، فحينئذ إف كانت القدرة مسبوقة باٜنالة السابقة نستصحب فنحكم بصّحة البيع، وكذا نستصحب 

 عدـ القدرة أو العجز و٥نكم ببطبلف العقد إذا كاف عدـ القدرة أو العجز

______________________________ 
 )مع اختبلؼ يسًن(. ٕح  ٚ/ أبواب أحكاـ العقود ب ٚٗ: ٛٔ( الوسائل ٔ)
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مسبوقًا باٜنالة السابقة ببل فرؽ بٌن شرطية القدرة أو مانعية العجز، وأّما إذا كاف كّل منهما مسبوقًا باٜنالة السابقة ولكّنو قد 
وىو عبارة عن أصالة الفساد ُب اشتبو اٞنتقّدـ واٞنتأخر فيتعارض االستصحاباف ويرجع إذل األصل اآلخر اٞنوجود ُب اٞنقاـ 

 اٞنعاملة وعدـ انتقاؿ الثمن من ملك مالكو إذل البائع وأصالة عدـ انتقاؿ اٞنثمن من ملك صاحبو إذل اٞنشرتي.

وأّما إف دل يكن ٟنما حالة سابقة أصبًل فقد ذكرنا ُب موطنو أنّو يرتّتب األثر ُب موارد دوراف األمر بٌن شرطية أحد الضّدين 
الضّد اآلخر كالعدالة والفسق إذا شككنا ُب كوف العدالة شرطًا أو الفسق مانعًا ودل يكن لواحد منهما حالة سابقة،  ومانعية

فحينئذ لو قلنا بكوف العدالة شرطًا ُب اٛنماعة نستصحب عدمها باستصحاب العدـ األزرل فيرتّتب عليو عدـ جواز الصبلة 
ب عدمو ويرتّتب عليو جواز الصبلة خلفو أو قبوؿ شهادتو مثبًل، إاّلأنّو ال ٖنرة خلفو، وإف قلنا بكوف الفسق مانعًا فنستصح

بينهما ُب مثل اٞنقاـ الذي يكوف التقابل بينهما تقابل العدـ واٞنلكة، وذلك ٛنرياف استصحاب عدـ القدرة األزرل على كل 



وعدـ القدرة مانعاً، نعم لو قلنا إّف العجز أمر بسيط تقدير ويرتّتب عليو بطبلف العقد سواء قلنا بكوف القدرة شرطاً أو العجز 
وجودي منتزع من عدـ القدرة تكوف الثمرة موجودة، ألنّو بناء على كوف ذلك األمر البسيط مانعًا فنستصحب عدمو 

طاً ال من باستصحاب العدـ األزرل فنثبت عدـ العجز فيصّح العقد، كما ال يبعد أف يكوف العمى من ىذا القبيل أي أمراً بسي
قبيل العدـ واٞنلكة، فالعمى ليس عدـ البصر ُب مورد من شأنو البصر بل العمى عنواف بسيط منتزع من عدـ البصر، إاّلأّف 
األمر ُب اٞنقاـ ليس كذلك، لعدـ كوف ىذا العنواف أي عنواف العجز مأخوذاً ُب لساف دليل بل اٞنأخوذ ُب األدلّة عنواف عدمي 

بناًء على أف يكوف ىو اٞندرؾ ُب اٞنقاـ، فاٞنانع أمر عدمي « ما ليس عندؾ»صّلى اللَّو عليو وآلو( وىو عبارة عن قولو )
 واالستصحاب األزرل يقتضي ٓنّققو وحيكم بفساد العقد،

 ٖٖ٘، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

 فبل فرؽ بٌن اٞنسلكٌن من حيث نتيجة األصل العملي على ٗنيع التقادير.

لقدرة على التسليم إّّنا يعترب بالنسبة إذل من ينتسب إليو العقد ويصًن العقد عقدًا لو وال اعتبار لقدرة ٍّب إّف ىذا الشرط أي ا
األجنيب وعدـ قدرتو، كما أّف هني النيب )صّلى اللَّو عليو وآلو( عن بيع الغرر موقوؼ على ٓنّقق موضوعو خارجًا بأف يكوف 

 الغرر فعلياً ال شأنياً.

بناًء على كوف اٞنراد منو عدـ جواز بيع ما ال سلطنة عليو ُب تسليمو « ال تبع ما ليس عندؾ»ليو السبلـ( وأيضًا إّف قولو )ع
خطاب ٞنن يكوف مأمورًا بالتسليم، ألّف اعتبار القدرة من جهة كوهنا مقّدمة على التسليم والتسّلم، وأّما فيما دل يكن البائع 

ٟنذا اٝنطاب، فإذف يرتّتب عليو صّحة البيع فيما ال يكوف اٞنبيع عند مالكو، بل اٞناؿ مثبًل مأموراً بالتسليم فبل يكوف مشمواًل 
موجود ُب يد اٞنشرتي كما إذا كاف اٞنبيع عند اٞنشرتي ولكن البائع دل يكن متمّكنًا من أخذه منو فلو أف يبيعو لنفس اٞنشرتي 

ن البائع قادرًا على التسليم، ألّف اٞنفروض حصوؿ اٞناؿ عند ال لغًنه، فحينئذ ال مانع وال إشكاؿ ُب صّحة البيع وإف دل يك
 اٞنشرتي، وقد ذكرنا أّف اعتبار القدرة كانت مقّدمة لذلك، وليس ُب اٞنقاـ غرر أيضاً كما ىو واضح.

 اٞنقاـ لعدـ ويرتّتب عليو أيضًا صّحة بيع العبد الذي ال يكوف البائع قادرًا على تسليمو ٞنن ينعتق عليو، ألّف الغرر مفقود ُب
ال يكوف شامبًل ٟنذا اٞنورد، ألّف التسليم مع قطع النظر عن « ال تبع»احتماؿ اٝنطر، كما أّف قولو )صّلى اللَّو عليو وآلو( 

الغرر دل يكن الزمًا ُب ىذا اٞنورد ودل يكن البائع مأمورًا بالتسليم وال اٞنشرتي قاببًل للتسّلم لفرض انعتاؽ العبد ّنجرد ٓنّقق 
 بيع.ال

ومن ىنا ظهر فساد ما قد يتوّىم من أّف انعتاؽ العبد فرع صّحة العقد وصّحتو أيضًا منوط بقدرة البائع على التسليم 
 واٞنفروض انتفاء الثاشل فيصًن اٞنقّدـ مثلو.



 وجو الفساد: أنّو قد ذكرنا أّف اشرتاط القدرة ال موضوعية ٟنا، بل ىي مقّدمة
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اخل « ال تبع»تسليم فيما يكوف البائع مأموراً بالتسليم، واٞنفروض ُب اٞنقاـ أنّو مع قطع النظر عن قولو )صّلى اللَّو عليو وآلو( لل
دل يكن التسليم واجباً على البائع، ألّف العبد ّنجّرد العقد ينعتق وكاف العقد الكذائي مع قطع النظر عن قولو )صّلى اللَّو عليو 

مشمواًل لعمومات صّحة العقود، كما ال يلـز الغرر ىنا لعدـ احتماؿ اٝنطر ّنبلحظة حكم الشارع باالنعتاؽ، « بعال ت»وآلو( 
 نعم لوال ىذا اٜنكم لكاف البيع غررياً إاّلأنّو غرر شأشل ال يدور اٜنكم مداره، وكيف كاف إّف ىذا التوّىم فاسد باٞنرّة.

ُب ىذا الشرط إّّنا ىو مرحلة زماف استحقاؽ التسليم والتسّلم، فإذف لو كاف العقد  وقد ظهر من مطاوي ما ذكرناه أّف اٞنعترب
من العقود الِت ال يعترب فيو التسليم إاّل بعد مّدة كما إذا اشرتط البائع أف يكوف تسليم اٞنبيع بعد شهر يصّح العقد فيما إذا دل 

على ىذا أي على  «ٔ» وقد رّتب شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(يكن البائع قادراً على تسليمو إاّلعند حلوؿ وقت التسليم، 
أّف اٞنناط ُب اشرتاط القدرة على التسليم إّّنا ىو زماف استحقاؽ التسليم والتسّلم صّحة بيع الفضورل من الطرفٌن ألنّو ال 

كل ُب صّحتو بناًء على كوف االجازة يستحّق التسليم إاّلبعد إجازة اٞنالك فبل يعترب القدرة على التسليم قبل االجازة، ٍب استش
ء ال  كاشفة وكاف العقد فضوليًا من طرؼ واحد من حيث لزومو على األصيل، فيحصل الغرر من جهة أنّو قد انتقل إليو شي

 يقدر على ٓنصيلو.

بالنسبة إذل من يكوف العقد ولكّنو ال خيفى ما فيو أصبًل وإشكااًل. أّما أصبًل فلما ذكرناه من أّف اعتبار ىذا الشرط إّّنا ىو 
عقدًا لو ومنسوبًا إليو، وغًن خفي أّف العقد ليس عقدًا للبائع الفضورل، وىو خارج عن دائرة ىذا الشرط لكونو أجنبيًا عن 

 العقد كما ىو واضح. وبعبارة واضحة أّف من لو العقد وينتسب إليو العقد قادر

______________________________ 
 .ٛٛٔ: ٗ( اٞنكاسب ٔ)
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 على تسليمو ُب ظرفو وعند االنتساب، ىو عبارة عن وقت االجازة، وأّما البائع فهو أجنيب عن العقد وعن ساحة ىذا الشرط.

 وأّما عدـ ورود اإلشكاؿ فظاىر، أّما عدـ لزـو الغرر فمن جهة أّف العقد إف كاف صحيحًا باجازة اٞنالك يصًن اٞنثمن ملكاً 
للمشرتي واٞنفروض قدرة اٞنالك أيضاً على تسليمو حٌن االجازة، وقد ذكرنا أّف ىذا شرط ُب مرحلة االستحقاؽ وليست ىذه 



اٞنرحلة إاّلعند اجازة اٞنالك، ألّف وقت االنتساب ىو ىذا اٜنٌن واٞنالك مأمور بالتسليم من وقت االجازة ال قبلها كما ذكرنا 
 الو يبقى ُب ملكو فأين احتماؿ اٝنطر.آنفاً، وإف دل جيز اٞنالك فم

للمقاـ فيظهر ٣نّا ذكرناه مرارًا من أّف ىذا خطاب ٞنن « ال تبع ما ليس عندؾ»وأّما عدـ مشوؿ قولو )صّلى اللَّو عليو وآلو( 
ب إليو وعقد لو يكوف مأموراً بالتسليم ويكوف العقد منسوباً إليو وضروري أّف اٞنالك مأمور بالتسليم بعد االجازة والعقد منسو 

 بعد االجازة، وذكرنا أيضاً أّف البائع الفضورل أجنيب وخارج عن ساحة ىذه االمور كما ال خيفى.

وأيضاً يرتّتب على ما ذكرنا صّحة بيع الراىن قبل اجازة اٞنرهتن وال يلـز غرر ألنّو لو أجاز اٞنرهتن تكوف العٌن اٞنرىونة للمشرتي 
إذا قلنا إّف « ال تبع ما ليس عندؾ»غرر ُب بيعو وال يكوف مشمواًل لقولو )صّلى اللَّو عليو وآلو( وإاّل يبقى مالو ُب ملكو فبل 

اٞنناط ُب القدرة وعدمها ىي القدرة اٝنارجية، واٞنفروض قدرتو على التسليم خارجًا غاية األمر قد منع الشارع عنو قبل إجازة 
عجز الشرعي مثل العقلي واٞنفروض أّف الراىن ُب اٞنقاـ غًن قادر على التسليم اٞنرهتن ألجل تعّلق حّقو بو، نعم لو قلنا إّف ال

ولكّنو قد ذكرنا آنفًا أنّو نلتـز ُب ىذا اٞنقاـ بالتخصيص « ال تبع»شرعًا يكوف اٞنقاـ مشمواًل لقولو )صّلى اللَّو عليو وآلو( 
  العبد من التعليل اٞنذكور فيها من قولو ألجل ما استفدناه من القاعدة الكّلية من الروايات الواردة ُب عقد
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 .«ٔ» «فإنّو دل يعص اللَّو وإّّنا عصى سّيده فإذا أجاز جاز»)عليو السبلـ( 

ٍّب إنّو يقع الكبلـ ُب العقود الِت يكوف القبض من مقّوماهتا مثل بيع الصرؼ والسلم ونفس عقد الرىانة، وقد وقع الكبلـ ُب 
عدـ اشرتاط القدرة على  «ٕ» و لو تعّذر التسليم ُب ىذه العقود يكوف العقد باطبًل أو ال، واختار الشيخ )قّدس سرّه(أنّ 

التسليم ُب ىذه اٞنوارد وعدـ كوف التعّذر مانعًا عن صّحة العقد، ألّف تعّذر التسليم مانع عن صّحة العقد الذي يكوف 
مقّوماتو، بداىة كوف التسليم والقبض ُب ىذه اٞنوارد جزء ناقل، واالعتبار بالقدرة التسليم من أحكامو ال من شروط تأثًنه و 

إّّنا ىو بعد ٕنامية العقد، واٞنفروض أّف العقد قبل التسليم ُب ىذه اٞنوارد دل يتم، وليس اٞنقاـ إاّلمثل موارد عجز اٞنوجب قبل 
ا كاف قادرًا بعد القبوؿ، فاٞنقاـ أيضًا كذلك يعين ال دينع عجز القبوؿ فكما أّف عجزه قبل القبوؿ ال دينع عن صّحة العقد إذ

اٞنالك عن التسليم لعدـ ٕنامية العقد قبل التسليم، واٞنفروض أّف اٞنبيع بعد ٓنّقق اٛنزء األخًن من الناقل وىو ُب ىذه اٞنوارد 
نقل، وأوذل منها بناًء على الكشف ألنّو ال عبارة عن القبض حاصل ُب يد اٞنشرتي، فالقبض ليس إاّلمثل االجازة بناًء على ال

 حيتمل أف يكوف القبض كاشفاً بل ىو ناقل من حينو، ىذا حاصل مرامو )قّدس سرّه( ورفع ُب اٝنلد مقامو.

ّنا حاصلو: أنّو فرؽ بٌن االجازة ُب الفضورل وبٌن القبض ُب ىذه االمور وال يقاس ىذا  «ٖ» ٍّب أورد عليو اٞنًنزا )قّدس سرّه(
  ذاؾ، ألّف العقد ُب باب الفضورل ال ارتباط لو بالفضورل لكونو أجنبياً عنو وال اعتبار بقدرتو وعدـ قدرتوب



______________________________ 
 .ٕ، ٔح  ٕٗ/ أبواب نكاح العبيد واالماء ب ٗٔٔ: ٕٔ( الوسائل ٔ)

 .ٛٛٔ: ٗ( اٞنكاسب ٕ)

 .ٖٖ٘ -ٕٖ٘: ٕ( منية الطالب ٖ)
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كما أنّو ليس العقد عقدًا للمالك لعدـ كونو مستندًا إليو قبل االجازة وإّّنا يستند إليو بعد االجازة، والعقد إّّنا يتّم ويصًن 
عقدًا للمالك بعد االجازة، فإذف ال يعترب قدرة اٞنالك على التسليم إاّلبعد االجازة واٞنفروض وجودىا، ِنبلفو ُب ىذه االمور 

أّف القبض ُب ىذه االمور وإف كاف شرطًا إاّلأنّو ليس جزءًا للسبب الناقل بل ىو شرط للملكية، ألّف االلزاـ وااللتزاـ بداىة 
العقدي قد ٓنّقق ّنجرد العقد ولذا اختار اٞنشهور وجوب التقابض، فعليو يكوف العقد فاسدًا عند التعّذر وعدـ القدرة على 

 سرّه(.التسليم، ىذا ملّخص مرامو )قّدس 

وفيو: أّف ما ذكره )قّدس سرّه( من عدـ ٕنامية العقد إاّلبعد االجازة ُب عقد الفضورل وٕناميتو ُب اٞنقاـ قبل القبض وكوف 
القبض شرطًا للملكية، وإف كاف متينًا إاّل أّف ما ذىب إليو من اعتبار القدرة على التسليم وفساد العقد عند عدـ القدرة عليو 

نقلو عن اٞنشهور من وجوب التقابض ُب ىذه االمور ال أصل لو، وذلك ألّف الدليل على اعتبار القدرة لو   فاسد، كما أّف ما
كاف هني النيب )صّلى اللَّو عليو وآلو( عن بيع الغرر فهو مفقود ُب اٞنقاـ، ألّف األمر دائر بٌن الصّحة وفساد العقد، ألنّو لو 

ويبقى ماؿ كّل مالك ُب ملكو فأين الغرر، كما أنّو لو كاف قولو )صّلى اللَّو  حصل القبض فقد صّح العقد وإاّل يقع فاسداً 
اخل ال يتّم ُب اٞنقاـ ٞنا ذكرناه مرارًا من أّف اعتبار القدرة من باب اٞنقّدمة على التسليم فبل تكوف معتربة « ال تبع»عليو وآلو( 

 لك قبل القبض.إاّلإذا كاف البائع مأموراً بالتسليم واٞنفروض عدـ كونو كذ

وأّما حكم اٞنشهور بوجوب التقابض فكبلـ ال أصل لو، بداىة أّف وجوبو لو كاف من باب لزـو دفع اٞنلك إذل صاحبو وعدـ 
جواز التصرؼ ُب ملكو فغًن صحيح، ألّف اٞنلك إّّنا حيصل بعد صّحة العقد. وبعبارة واضحة حصوؿ اٞنلك فرع صّحة العقد 

 لقبض. وإف كاف الدليل عليو قولو تعاذل:واٞنفروض عدـ صّحتو قبل ا
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فبديهي أّف موضوع ىذا العمـو ىو العقد الصحيح اٝنارجي ودل يتحّقق ىذا اٞنوضوع قبل القبض،  «ٔ» «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »
مضافاً إذل ما ذكرناه من عدـ داللة ىذه اآلية الشريفة ومثلها من عمومات أدلّة البيع على اٜنكم التكليفي بل ىي إرشاد إذل 

 ناه ُب مورده فراجع.لزـو العقد وعدـ كونو منفسخاً بفسخ اٞنتبايعٌن كما حّقق

فإف نزى حائطاً »والعجب كّل العجب من اٞنًنزا )قّدس سرّه( حيث استدّؿ على وجوب التقابض ّنا ُب قولو )عليو السبلـ( 
الوارد ُب من تفّرؽ بدوف رضا صاحبو، بداىة أّف اإلماـ )عليو السبلـ( ُب مقاـ بياف أنّو لو تفّرؽ أحد  «ٕ» «فانز معو

يع الصرؼ مثبًل يكوف العقد باطبًل وأّف العقد إّّنا يصّح لو دل يتفّرؽ وىل يتوّىم أف يكوف مراده )عليو السبلـ( اٞنتبايعٌن ُب ب
أنّو جيب على أحد اٞنتعاملٌن أف ديشي مع اآلخر، كبّل ٍبّ كبّل. وكيف كاف إّف اعتبار القدرة على فرض تسليم كوهنا معتربة إّّنا 

 رة على التسليم من أحكامو ال من مقّوماتو ومن شروط اٞنلكية ىذا.ىي ُب اٞنوارد الِت تكوف القد

أنّو دل خيالف ُب اعتبار ىذا الشرط إاّلالفاضل القطيفي اٞنعاصر للمحّقق الثاشل حيث  «ٖ» وقد ذكر الشيخ )قّدس سرّه(
قطيفي فيما أفاده من عدـ كوف ذىب إذل عدـ كوف القدرة على التسليم شرطاً ُب أصل صّحة البيع، وال خيفى أنّو قد أجاد ال

 القدرة شرطاً ُب صّحة البيع كما ذكرناه ُب أّوؿ البحث، إاّلأنّو قد أخطأ ُب خصوص العبد

______________________________ 
 .ٔ: ٘( اٞنائدة ٔ)

 .ٛح  ٕ/ أبواب الصرؼ ب ٜٙٔ: ٛٔ( الوسائل ٕ)

 .ٜٓٔ: ٗ( اٞنكاسب ٖ)
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إّّنا ىو مع عدـ رضا اٞنشرتي أو « لو باع اآلبق منفردًا دل يصحّ »حيث قاؿ: إّف قولو أي احملّقق )قّدس سرّه( ُب النافع اآلبق 
مع عدـ علمو اخل، بداىة ورود الرواية ُب خصوص العبد اآلبق بعدـ جواز بيعو منفردًا بل البّد ُب صّحة بيعو من الضميمة 

 ور.وقد أٜنقنا غًنه بو خبلفاً للمشه

 بقي ُب اٞنقاـ فروع:

أنّو ال إشكاؿ ُب صّحة البيع فيما إذا دل يكن البائع قادرًا على التسليم ولكّنو كاف اٞنشرتي قادرًا على التسّلم، لعدـ  األّوؿ:
اعتبار  ٞنا ذكرناه من أفّ  «ٔ» «ال تبع ما ليس عندؾ»الغرر كما ىو الظاىر وعدـ كونو مشمواًل لقولو )صّلى اللَّو عليو وآلو( 

 ء عند اٞنشرتي واٞنفروض ٓنّققو عنده. القدرة على التسليم ليس إاّلمن جهة حصوؿ الشي



إذا دل يكن كّل من البائع واٞنشرتي قادرًا على التسّلم والتسليم ولكّنو علما ُنصوؿ النتيجة كما إذا باع أحد طًنًا وقد  الثاشل:
ظاىر صّحتو كما عليو الشيخ وٗناعة )قّدس سّرىم( واإلشكاؿ بأنّو ال قدرة طار ولكّنو كاف من الطيور الِت تعتاد العود، فال

على التسليم وأّف عود الطائر غًن مؤثّر فيو إذ ليس لو عقل باعث ُب غًن ١نّلو ألّف اٞنانع عن صّحتو إّما لزـو الغرر اٞنفروض 
ٞنا ذكرناه « ال تبع ما ليس عندؾ»ّلى اللَّو عليو وآلو( انتفاؤه ألّف اٞنفروض علمنا بالعود وليس اٞنورد أيضًا مشمواًل لقولو )ص

ء عند اٞنشرتي واٞنفروض  من عدـ اٞنوضوعية للقدرة وإّّنا اعتربناىا من باب اٞنقّدمة على التسليم والتسّلم وألجل حصوؿ الشي
 أنّو سيحصل كما ىو مورد الكبلـ.

يم والتسّلم مّدة ال يتسامح فيها عرفًا كسنة أو شهر أو شهرين ففي إذا دل يكن البائع وال اٞنشرتي قادرًا على التسل الثالث:
 ىذا اٞنقاـ تكوف اٞنّدة تارة مضبوطة واخرى غًن مقّدرة بقدر بل كانت ٠نهولة، ففي الصورة االوذل يكوف اٞنشرتي تارة

______________________________ 
 .ٖٖٖ( تقّدـ مصدره ُب الصفحة ٔ)
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بصّحة العقد ُب صورة العلم ببل خيار وُب صورة  «ٔ» عاٞنًا بذلك واخرى يكوف جاىبًل بو، وقد حكم الشيخ )قّدس سرّه(
 اٛنهل مع اٝنيار ألجل فوات منفعة اٞنلك عليو مّدة.

اشرتاط التأخًن ُب وال خيفى أّف ما ذكره )قّدس سرّه( من صّحة العقد ببل خيار ُب صورة العلم متٌن لكوف اٞنقاـ ّننزلة 
التسليم، يعين مرجع ىذه الصورة إذل تلك الصورة أي صورة اشرتاط تأخًن التسليم، إاّلأّف ما ذكره ُب صورة جهل اٞنشرتي 
باٜناؿ من صّحة البيع مع اٝنيار ال وجو لو، بل البيع باطل لكونو غررياً، بداىة أّف الغرر ليس إاّلعبارة عن احتماؿ اٝنطر 

اخل بداىة أّف البائع ليس لو سلطنة حٌن « ال تبع»وأيضًا يكوف ىذا اٞنورد مشمواًل لقولو )صّلى اللَّو عليو وآلو( وىو موجود، 
العقد عليو كما ىو واضح، وأّما فيما إذا دل تكن اٞنّدة مضبوطة كالعبد اٞننفذ إذل اٟنند ألجل حاجة ال يعلم زماف قضائها 

كما ىو غًن خفي. ومثل ذلك ُب « ال تبع ما ليس عندؾ»ولو )صّلى اللَّو عليو وآلو( فالظاىر بطبلنو، لوجود الغرر وصدؽ ق
 عدـ جواز البيع الدار الِت تكوف مسلوبة اٞننفعة مّدة ال يعلم أمدىا.

ما يعتقد  ٍّب إّف اٞنعترب ُب القدرة ىي القدرة اٞنعلومة للمتبايعٌن ال القدرة الواقعية فقط وقاؿ الشيخ )قّدس سرّه( أنّو لو باع
التمّكن منو فتبٌّن عجزه ُب زماف البيع وْنّددىا بعد ذلك صّح، ولو دل تتجّدد بطل، وال خيفى أنّو دل نفهم ما يريده الشيخ 

 )قّدس سرّه( وذلك ألّف الصور ُب ىذا اٞنقاـ أربعة:



ًا عاٞنٌن بذلك، ففي ىذه الصورة ال إشكاؿ ما إذا كاف البائع ُب الواقع قادرًا على التسليم وكاف اٞنتبايعاف أيض الصورة االوذل:
 ُب صّحتو وال خبلؼ.

  ما إذا دل يكن البائع قادراً على التسليم وكاف اٞنتبايعاف الصورة الثانية:

______________________________ 
 .ٕٜٔ: ٗ( اٞنكاسب ٔ)
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خبلؼ ُب بطبلنو سواء قلنا إّف الدليل على اعتبار القدرة هني النيب )صّلى أيضًا عاٞنٌن بذلك، فحينئذ أيضًا ال إشكاؿ وال 
 كما ال خيفى.« ال تبع ما ليس عندؾ»اللَّو عليو وآلو( عن بيع الغرر أو قولو )صّلى اللَّو عليو وآلو( 

فحينئذ إف قلنا بأّف الدليل على اعتبار ما إذا كاف البائع ُب الواقع قادراً ولكن اٞنتبايعٌن دل يكونا عاٞنٌن بذلك،  الصورة الثالثة:
اخل فبل مانع من القوؿ بصّحة البيع لكوف البائع قادراً ومسّلطاً عليو ُب الواقع وإف « ال تبع»القدرة قولو )صّلى اللَّو عليو وآلو( 

فاٜنّق بطبلف العقد لوجود دل يكن عاٞنًا بذلك، وإف قلنا إّف الدليل عليو هني النيب )صّلى اللَّو عليو وآلو( عن بيع الغرر 
احتماؿ اٝنطر الذي ىو عبارة عن الغرر وبديهي أّف وجود القدرة ُب الواقع مع عدـ علمهما بو ال يكوف موجباً لرفع احتماؿ 

 اٝنطر الذي ىو حالة نفسانية كما ال خيفى.

ما إذا دل يكن اٞنبيع ُب الواقع مقدور التسليم ولكن كاف اٞنتبايعاف معتقدين أنّو مقدور، فحينئذ إف قلنا بأّف  الصورة الرابعة:
فبلبّد من اٜنكم ببطبلف العقد لعدـ كوف البائع مسّلطاً « ال تبع»الدليل على اعتبار ذلك ىو قولو )صّلى اللَّو عليو وآلو( 

حاؿ البيع، وبديهي أّف « ال تبع ما ليس عندؾ»وف مشمواًل لقولو )صّلى اللَّو عليو وآلو( عليو وقادرًا على تسليمو واقعًا فيك
ْنّدد القدرة بعد ذلك ال خيرج البيع عّما وقع عليو من كونو من بيع ما ليس عندؾ، فما ذكره شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( 

 من التفصيل بٌن ْنّدد القدرة بعد البيع وعدمو ال وجو لو.

ا إذا قلنا بكوف الدليل عليو هني النيب )صّلى اللَّو عليو وآلو( عن بيع الغرر فاٜنّق صّحة البيع إف قلنا إّف قواـ الغرر باٛنهل. وأمّ 
وبعبارة اخرى أف يكوف احتماؿ اٝنطر لو موضوعية ُب ذلك لعدـ صدؽ الغرر حينئذ ألّف اٞنفروض اعتقاد اٞنتبايعٌن بالقدرة، 

ال موضوعية للجهل واحتماؿ اٝنطر بل ىو طريق ١نض إذل اٟنبلؾ الواقعي كما ذكرناه قببًل فيما إذا علما  وأّما إذا قلنا إنّو
  بعدـ القدرة، فالظاىر بطبلف البيع ألفّ 
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 اٞنفروض عدـ قدرة البائع على التسليم كما ال خيفى، ىذا كّلو فيما إذا كاف البيع من اٞنالك.

ذا كاف من الغًن كما إذا كاف البائع وكيبًل عن اٞنالك فحينئذ يكوف الغًن تارة وكيبًل ُب إجراء الصيغة فقط بأف يكوف وأّما إ
ّننزلة اآللة واخرى يكوف وكيبًل مفّوضاً، فإف كاف بالوجو األّوؿ فاٞنناط ُب القدرة وعدمها ىو اٞنوّكل لعدـ كوف قدرة الوكيل 

 دمها، بداىة أّف اٞنفروض أنّو أجنيب عنو.دخيبًل ُب صّحة اٞنعاملة وع

وأّما إذا كاف بالوجو الثاشل بأف يكوف وكيبًل مفّوضاً، فحينئذ إف كاف الوكيل قادرًا على التسليم يكفي ُب صّحة العقد سواء  
ىة انتفاء الغرر ألّف اٞنفروض كاف اٞنوّكل أيضاً قادراً أو دل يكن قادراً، وسواء كاف اٞنشرتي عاٞناً بعدـ قدرة اٞنوّكل أو جاىبًل بدا

اخل، ألّف اٞنفروض كوف اٞناؿ ٓنت يده « ال تبع»قدرة الوكيل على التسليم وعدـ كونو مشمواًل لقولو )صّلى اللَّو عليو وآلو( 
ة العقد علم من حيث إنّو وكيل مفّوض وأّما إذا دل يكن الوكيل قادراً عليو ولكّنو كاف اٞنوّكل قادراً على التسليم فبلبّد ُب صحّ 

 اٞنشرتي بقدرة اٞنالك حّّت يرتفع احتماؿ اٝنطر وإاّل يكوف العقد باطبًل ألجل كونو غررياً.

وبعبارة واضحة: أنّو يعترب علم اٞنشرتي بقدرة اٞنالك ُب صورة عدـ قدرة الوكيل اٞنفّوض وال يعترب علمو بقدرة اٞنالك عند قدرة 
ؿ ُب صورة عدـ قدرة الوكيل إنّو يعترب ُب صّحة البيع ُب ىذه الصورة مضافًا إذل علم الوكيل اٞنفّوض على التسليم. ورّنا يقا

اٞنشرتي بقدرة اٞنالك أف يكوف اٞنالك راضيًا برجوع اٞنشرتي عليو وكذا اٞنشرتى راضيًا برجوعو عليو، وعلى ىذا بىن فساد 
وقدرة اٞنالك إّّنا يؤثّر لو بين العقد عليها وكاف اٞنالك العقد الفضورل لعدـ كوف الفضورل قادرًا على التسليم قبل االجازة، 

 راضياً بو حاؿ العقد واٞنفروض عدـ رضاه حاؿ العقد.
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ٍّب أورد على نفسو بأنّو ال يقاؿ بأنّا نفرض الكبلـ فيما إذا حصل للفضورل اطمئناف ووثوؽ بإرضاء اٞنالك ويطمئن أّف اٞنالك 
ن رأيو وكبلمو، فعليو يكوف الفضورل حاؿ العقد قادرًا على التسليم، ٍّب أجاب عنو بوجهٌن: أحدمها: أّف ىذا ال خيرج ع

الفرض خارج عن بيع الفضورل ٞنصاحبة اإلذف للبيع وكونو مقارنًا معو فيخرج عن الفضولية. وثانيهما: أّف اٞنّدعى أعّم من 
 رل ال يقصروف اٜنكم على ىذا الفرض، ىذا ملّخص كبلمو.ىذه الصورة، بداىة أّف القائلٌن بصّحة الفضو 

أّف ما ذكره من اٞنبىن وما فرّع عليو من بطبلف الفضورل واالعرتاض الذي ذكره  «ٔ» وذكر شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
 بعده ٍبّ أجاب عنو كّلها ١نّل نظر وتأّمل.

صّحة العقد إاّلالقدرة على التسليم والتسّلم وأّما رضا اٞنشرتي بالرجوع أقوؿ: أّما عدـ صّحة أصل اٞنبىن فبداىة أنّو دل يعترب ُب 
على اٞنالك عند عدـ قدرة الوكيل وكذا رضا اٞنالك برجوع اٞنشرتي عليو فبل دليل عليو، بل ليس للمشرتي إاّل التسّلم من أي 

ض ٓنّققو، وأّما اعتبار رضاه بأف يكوف شخص كاف، ويكوف نظره إذل مرحلة مبادلة مالو ّناؿ آخر وتسّلم اٞنبيع واٞنفرو 



التسليم من نفس اٞنالك فهو كما ترى، وأّما اعتبار رضا اٞنالك فهو موجود بعٌن الوكالة بداىة أّف يد الوكيل يده وبيعو بيعو، 
بطبلف  وعلى أي حاؿ يكوف اٞناؿ مطلوبًا من اٞنوّكل و١نسوبًا منو فرضاه موجود ّنحض الوكالة. وأّما عدـ صّحة تفريع

الفضورل عليو على فرض تسليم اٞنبىن فمن جهة ما ذكرناه مرارًا أّف اٞنعترب ُب باب الفضورل إّّنا ىو قدرة اٞنالكٌن عند ٕنامية 
العقد وانتساب العقد إليهما واٞنفروض أّف العقد يكوف منسوبًا إذل اٞنالك عند إجازتو، واٞنفروض قدرتو على التسليم أيضًا ُب 

 زةمرحلة االجا

______________________________ 
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والعقد الكذائي إّّنا يكوف مشمواًل لعمـو أدلّة الوفاء بالعقد من حٌن االجازة، وأّما الفضورل فهو أجنيب باٞنرّة عن العقد كما 
وحدوثو ومن األوؿ مشموؿ ألدلّة وجوب الوفاء بالعقد فكيف  ال خيفى، وىذا ِنبلؼ اٞنقاـ بداىة أّف العقد من زماف وقوعو

 يقاس اٞنقاـ بباب الفضورل.

وأّما عدـ صّحة االعرتاض على نفسو، فؤلّف قدرة الفضورل على التسليم غًن مؤثّرة لكونو أجنبياً كما عرفت، وأّما عدـ صّحة 
أّف مقارنة العقد بالرضا ال يكوف موجبًا ٝنروج البيع عن  جوابو األوؿ عن االعرتاض فلوجهٌن: أحدمها أنّو قد ذكرنا مراراً 
 الفضولية ما دل يكن ُب اٞنقاـ إذف سابق أو إجازة مقارنة مع العقد.

وثانيهما: أنّو على فرض تسليم ذلك أيضًا فاٞنقاـ ليس من ىذا القبيل ألّف اٞنفروض أّف الفضورل يطمئن بارضائو فيما بعد ال 
 ٞنالك مقارناً مع العقد بل ىو متأّخر عنو.حٌن العقد، وليس رضا ا

وال خيفى أنّو لو سّلمنا ٗنيع ما ذكره ىذا القائل فبلبّد من تسليم ما ذكره أخًناً بقولو إّف القائلٌن بصّحة الفضورل ال يقصروف 
أف يكوف مراده )قّدس اٜنكم على ىذا الفرض، ودل يظهر لنا وجو التأّمل ُب ىذا لشيخنا األنصاري )قّدس سرّه( ومن احملتمل 

سرّه( من قولو: وفيما ذكره من مبىن مسألة الفضورل إذل آخر كبلمو رفع ُب اٛنّنة مقامو التأّمل واٞنناقشة ُب اجملموع من حيث 
 اجملموع ال كّل واحد واحد باٝنصوص حّّت اٛنواب األخًن أيضاً فافهم وتأّمل جّيداً.

  الكبلـ ُب بيع العبد اآلبق

  أّف اٞنشهور بٌن علمائنا عدـ جواز بيع «ٔ» األنصاري )قّدس سرّه(ذكر شيخنا 



______________________________ 
 .ٜ٘ٔ: ٗ( اٞنكاسب ٔ)
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بأّف الضميمة تقع ُب مقابل ما نقده ُب صورة عدـ رجوع اآلبق، وعّلل  «ٔ» اآلبق إاّلمع الضميمة، وقد عّلل ذلك ُب الرواية
جواز بيع اآلبق بأنّو مع اليأس عن الظفر ّننزلة التالف، ومع احتمالو بيع غرر منفي إٗناعًا نّصًا وفتوى، ٍّب بعد ذلك  عدـ

تعّرض )قّدس سرّه( ٛنعل اآلبق ٖنناً إذل آخر ما أفاده ُب اٞنقاـ، وتوضيح ما ذكره )قّدس سرّه( ُب ىذه اٞنسألة يظهر ُب ضمن 
 مسائل.

أنّو صرّح ُب ضمن كلماتو ُب اٞنقاـ بأّف اٞننفي ُب حديث الغرر ىو ما كاف غررًا ُب نفسو عرفًا مع قطع النظر عن  االوذل:
األحكاـ الشرعية الثابتة للبيع، وعليو فبل يفيد اشرتاط اٝنيار ُب مثل بيع اآلبق أو اشرتاط ضماف البائع إذل أيّاـ معّينة، ألّف 

، وٕنّكن اٞنشرتي من فسخ العقد باٝنيار أو باشرتاط الضماف حكم شرعي ثبت عليو وال اعتبار بيع اآلبق ١نكـو بالغرر عرفاً 
 بو ُب اٜنكم بالبطبلف باٜنديث، ىذا.

وال خيفى أّف هنيو )صّلى اللَّو عليو وآلو( عن بيع الغرر من قبيل القضايا اٜنقيقية وإّّنا يتوّجو مع ٓنّقق موضوعو وىو الغرر، 
لى مصاديقو أمر غًن راجع إذل العرؼ، ألنّو إّّنا يتّبع نظره ُب خصوص مفاىيم األلفاظ دوف باب التطبيقات، وتطبيق الغرر ع

ألهّنا ثابتة على واقعها وٓنّقق مواردىا ومصاديقها، ومن اٞنعلـو أّف اٞنشرتي إذا اشرتط اٝنيار على البائع أو اشرتط ضمانو عليو 
ا توّجو عليو غرر أبداً، ألّف اٞنفروض أنّو على خيار ولو أف يفسخ اٞنعاملة إذا كانت ضررية إف دل يوجد إذل عشرة أيّاـ مثبًل ٞن

عليو فبل يشملو هنيو )صّلى اللَّو عليو وآلو( عن بيع الغرر ألنّو أمر خارج عن موضوعو، وال يفرؽ ُب ذلك بٌن أف يصدؽ عليو 
   التطبيقات، وعليو فبل مانع من صّحة البيعالغرر عرفاً أو ال يطلق عليو ذلك لعدـ االعتبار بنظره ُب

______________________________ 
 .ٜٕٖ( تقّدمت ُب الصفحة ٔ)
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فتكوف اٞننافع الفائتة ُب اٞنّدة اٞنشرتط ضمانو بعدىا نظًن  «ٔ»  عند اشرتاط اٝنيار أو الضماف كما حكي ذلك عن االسكاُب
 اٞننفعة ُب اٞنّدة اٞنشروطة وىو ال يضّر بالبيع.ء مسلوب  بيع الشي



ال خيفى أّف الوجو ُب اٜنكم بعدـ جواز بيع اآلبق ليس ىو الغرر لعدـ الغرر مع ٕنّكن اٞنشرتي من عتقو واالنتفاع بو  الثانية:
نظًن بيع العبد اٞنريض فإنّو  بذاؾ، وال يلـز ُب صّحة البيع أف يكوف اٞنشرتي قادرًا على االنتفاع باٞنبيع َنميع منافعو، وذلك

يتمّكن من عتقو ولذا صّح بيعو وإف كاف ال يعلم أنّو يربأ من مرضو حّّت ينتفع َنميع منافعو أو ديوت، كما ال يعلم ُب اٞنقاـ 
لغرر وإّّنا أنّو يرجع إليو حّّت ينتفع بو بسائر منافعو أو ال يرجع إليو، وكيف كاف فبل حيكم بالبطبلف ُب اٞنقاـ مستندًا إذل ا

قلت أليب اٜنسن »الوجو ُب اٜنكم بعدـ اٛنواز ىو النّص الوارد ُب عدـ جواز بيع اآلبق كما ُب رواية رفاعة النّخاس قاؿ 
ال يصلح شراؤىا إاّلأف تشرتي منهم  -إذل أف قاؿ )عليو السبلـ( -)عليو السبلـ( أيصلح أف أشرتي من القـو اٛنارية اآلبقة

 .«ٕ» «فتقوؿ ٟنم: أشرتي منكم جاريتكم فبلنة وىذا اٞنتاع بكذا وكذا درمهاً فإّف ذلك جائز معها ثوباً أو متاعاً 

ُب الرجل قد يشرتي العبد وىو آبق عن أىلو؟ قاؿ )عليو السبلـ( ال يصلح »وُب موثّقة ٚناعة عن أيب عبداللَّو )عليو السبلـ( 
دؾ بكذا وكذا درمهًا فإف دل يقدر على العبد كاف الذي نقده فيما ء وعب إاّلأف يشرتي معو شيئاً فيقوؿ أشرتي منك ىذا الشي

 .«ٖ» «اشرتى معو

______________________________ 
 .ٕٓٗ: ٘( حكاه عنو َب اٞنختلف ٔ)

 .ٔح  ٔٔ/ أبواب عقد البيع و شروطو ب ٖٖ٘: ٚٔ( الوسائل ٕ)

 «.فيما اشرتى منو»فيو و لكن  ٕح  ٔٔ/ أبواب عقد البيع و شروطو ب ٖٖ٘: ٚٔ( الوسائل ٖ)
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وذلك ألّف الشهيد بعد ما جـز  «ٕ» والعبّلمة ُب التذكرة «ٔ» وبذلك يرتفع التناُب اٞنرتاءى ُب كلمات الشهيد ُب اللمعة
ّؿ أو اجملحود مع أهّنما بعدـ جواز جعل اآلبق مثمنًا ترّدد ُب جواز جعلو ٖنناً، قّرب اٛنواز أخًنًا وحكم أيضًا َنواز بيع الضا

مشرتكاف مع األوؿ أي العبد اآلبق ُب عدـ القدرة على التسليم واستلزامو الغرر، ولكّنك عرفت أّف الوجو ُب اٜنكم بعدـ 
 اٛنواز ُب بيع اآلبق إّّنا ىو النّص وليس مستنداً إذل الغرر لعدـ الغرر ُب بيع اآلبق، وّنا أنّو ورد ُب خصوص بيع اآلبق فلذا ال
 يتعّدى عنو إذل صورة جعلو ٖنناً أو إذل بيع الضاّؿ واجملحود، وحكم بصّحتهما النتفاء الغرر لتمّكنو من االنتفاع هبما بالعتق.

وأّما العبّلمة فقد اّدعى أّواًل اإلٗناع على اشرتاط القدرة على التسليم ليخرج البيع عن كونو بيع غرر، ٍّب ذكر ُب مسألة بيع 
هور عدـ اٛنواز ودل يدّع اإلٗناع فيها على البطبلف، ٍّب ذكر الضاّؿ ودل حيتمل فيو إاّلجواز البيع، فبل يرد عليو أّف اآلبق أّف اٞنش

اٞنسائل كّلها مشرتكة ُب اٜنكم بالبطبلف للغرر والبّد من دعوى اإلٗناع على عدـ جوازىا، وٞناذا فّرؽ بينها واّدعى اإلٗناع 
ة عليو ُب بعضها اآلخر واختار أو احتمل اٛنواز ُب ثالثها، والوجو ُب عدـ ورود ذلك عليو أّف على البطبلف ُب بعضها والشهر 



الوجو ُب اٜنكم بعدـ اٛنواز ُب مسألة بيع اآلبق ىو النّص دوف الغرر فبل يشملها اإلٗناع القائم على بطبلف بيع الغرر، وال 
  ٗناع، كما ال مانع من احتماؿ اٛنواز ُب الضاّؿ ألنّومانع من دعوى الشهرة فيها لتغايرىا عّما انعقد عليو اإل

______________________________ 
 [.ٕٔ٘: ٖ( ]ال خيفى أّف الشهيد ُب اللمعة الدمشقية قّرب اٞننع من جعل العبد اآلبق ٖنناً، اللمعةالدمشقية ٔ)

 .ٜٗ -ٛٗ: ٓٔ( التذكرة ٕ)
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 ٢نتّص باآلبق.غًن غرري والنّص 

ٍّب إنّو ظهر ٣نّا ذكرناه ُب اٞنقاـ أّف بيع الضاّؿ واٞنغصوب ال يقاس باآلبق، ألّف النّص ٢نتّص بو وال ديكن التعّدي منو إذل 
ُب جعل اآلبق ٖنناً، ألّف النهي إّّنا اختّص ببيعو وجعلو مثمنًا وال يشمل ما إذا  «ٔ» الضاّؿ، ولذا ترّدد الشهيد ُب اللمعة

ٖنناً فكيف ببيع الضاّؿ واٞنغصوب. وباٛنملة أّف بيعهما ٣نّا ال يشملو النّص، وإف أمكن التعّدي منو إذل صورة جعلو ٖنناً  جعلو
بيع إلمكاف استفادة اٞننع عن مطلق اٞنبادلة الواقعة عليو ولو َنعلو ٖننًا أو مورداً لبلجارة و٥نوه، إاّلأنّو ال ديكن التعّدي منو إذل 

 غصوب بوجو، ومن الواضح أّف بيعهما ليس غررياً إلمكاف االنتفاع بعتقهما فبل ١نالة يقع بيعهما صحيحاً.الضاّؿ واٞن

ىل يلحق بالبيع الصلح على ما يتعّذر تسليمو فيعترب فيو القدرة على التسليم أو أنّو ال يلحق بالبيع أو فيو تفصيل؟  الثالثة:
وجوه وأقواؿ، بعد التسادل على أّف سائر اٞنعامبلت كاالجارة واٞنزارعة واٞنساقاة بل الوكالة الِت ىي من غًن اٞنعاوضات كالبيع 

 تسليم.ُب االشرتاط بالقدرة على ال

فرّنا يقاؿ بأّف الصلح كالبيع ُب اٜنكم باالشرتاط ألّف الدائر على األلسنة ىو نفي الغرر من غًن اختصاص بالبيع، بل قد 
ظاىراً أنّو )صّلى اللَّو عليو وآلو( هنى عن الغرر ودل  «ٕ» أرسل ُب كلماهتم عن النيب )صّلى اللَّو عليو وآلو( واٞنرسل ىو العبّلمة

 بيع فيشمل الصلح أيضاً ال ١نالة.يقّيده بال

 واخرى يقاؿ بأّف النهي خيتّص باٞنبادلة الواقعة على اٞنالٌن وال يشمل الصلح الذي ىو أمر آخر وراء اٞنبادلة بٌن اٞنالٌن.

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٕٔ٘: ٖاللمعة الدمشقية 



 .ٔ٘: ٓٔ( التذكرة ٕ)
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ثة يفّصل بٌن الصلح اٞنبين على اٞنغالبة والتدقيق نظًن صلح الداللٌن الذي ىو ُب اٜنقيقة بيع وقد أبرز بلفظ الصلح وثال
للتخّلص عن بعض اإلشكاالت ولكن الغرض ىو بيع ىذا بذاؾ وغرض كّل من اٞنتصاٜنٌن ىو الغلبة على اآلخر فحكم 

السماح واٞنسا١نة ال على اٞنغالبة كاٞنصاٜنة بٌن اٞنالٌن من دوف نظر إذل أّف كبًل  باٜناقو بالبيع، وبٌن الصلح احملاباٌب اٞنبين على
 منهما يسوى كذا مقدار فحكم بعدـ إٜناقو بالبيع.

والتحقيق أف يقاؿ: إّف إٜناؽ الصلح بالبيع أو عدمو متوّقف على مبلحظة مدرؾ ذلك االشرتاط ُب البيع، فإف كاف اٞندرؾ 
اإلٗناع اٞننعقد على اشرتاط البيع بالقدرة على التسليم فبل ١نالة ٥نكم بعدـ اإلٜناؽ ألّف اإلٗناع دليل  لبلشرتاط ُب البيع ىو

 ليّب فيكتفى فيو باٞنقدار اٞنتيّقن، والقدر اٞنتيّقن منو ىو البيع فبل يشمل الصلح حينئذ.

( عن بيع الغرر فبل مانع من اٜنكم باإلٜناؽ، وذلك وإف كاف مدركو ُب البيع ىو اٜنديث أعين هني النيب )صّلى اللَّو عليو وآلو
ألّف ىذا النهي حينئذ نظًن هنيو )صّلى اللَّو عليو وآلو( عن بيع اٞنبلمسة أو اٜنصاة وغًنمها ٣نّا اريد منو البيع باٞنعىن األعّم 

وف منو إذل ٗنيع اٞنوارد الغررية، ويستفيد منو العرؼ أّف اٞنعاملة الغررية باطلة ألجل غررىا من دوف خصوصية للمعاملة ويتعدّ 
وىذا نظًن ما إذا وىب أحد مالو لزيد واشرتط عليو أف ال يبيعو فإّف العرؼ يستفيد منو عدـ جواز نقلو إذل الغًن من دوف 

 خصوصية للبيع بوجو، وعليو فبل مانع من مشوؿ اٜنديث للصلح.

الغرر أصبًل فهو خارج عن اٜنديث موضوعاً، وذلك ألّف الغرض  إاّل أّف الصلح اٞنبين على السماح واٞنسا١نة ال يأٌب فيو
اٞنعاملي يعين ما ينشأه اٞنتصاٜناف إّّنا ىو التسادل من دوف نظر وال غرض ُب أّف ىذا يسوى بكذا وكذا، فهو ليس أمراً خطريًا 

  بل ىو بنفسو صاحل اآلخر لينتقل ىذا اٞناؿ إليو، وعليو فبل مانع من التفصيل بٌن
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 الصلح اٞنسا١ني والصلح اٞنبين على الدقّة، ىذا كّلو فيما إذا استندنا ُب إثبات شرطية ذلك إذل اإلٗناع أو اٜنديث.

وأّما إذا استشكلنا ُب كّل واحد من اإلٗناع واٜنديث وقلنا إّف اإلٗناع اٞنوجب للقطع برأي اإلماـ غًن ثابت ألّف دوف ٓنصيلو 
ـّ من جهة السند، كما أّف قولو )عليو السبلـ( خرط  ـّ من جهة « ال تبع ما ليس عندؾ»القتاد، وأّف اٜنديث غًن تا غًن تا

الداللة فيبقى االشرتاط ُب نفس البيع خاليًا عن الدليل فضبًل عن اٜناؽ الصلح بو، وّنا أنّو ال دليل عليو غًن األمرين 



الواردة ُب خصوص بيع العبد اآلبق حّّت نرى أهّنا ُنيث ديكن استفادة ىذا الشرط منها اٞنتقّدمٌن فبلبّد من مبلحظة األدلّة 
 ٞنطلق البيع أو ال.

فنقوؿ: إنّو ورد ُب بيع اآلبق روايتاف إحدامها رواية رفاعة وثانيتهما موثّقة ٚناعة وقد نقلنامها آنفاً، ومها تداّلف على عدـ جواز 
يستفاد منهما أّف التمّلك ُب البيع ّنجّرده ال يكفي ُب صّحتو، بل البّد ُب البيع من أف بيع اآلبق إاّلُب صورة الضميمة، و 

ء يقابل ما بذلو من الثمن، فالعبد اآلبق وإف أمكن االنتفاع منو بعتقو إاّلأنّو )عليو السبلـ( مع ذلك دل  يصل إذل اٞنشرتي شي
دوف اختصاص ببيع اآلبق بل البّد ُب ٗنيع البيوع من أف يكوف ء إليو، وىذا من  يكتف بو بل اشرتط ُب صّحة بيعو ضّم شي

ء يعود إذل اٞنشرتي، فإذا دل جيز بيع العبد من دوف ضميمة مع إمكاف االنتفاع منو بعتقو فبل جيوز بيع غًنه ٣نّا ال  فيها شي
بل لبلنتفاع بوجو، فمن ىاتٌن ديكن االنتفاع منو بوجو بطريق األولوية وىذا كما ُب بيع الفرس الشارد حيث إنّو غًن قا

الروايتٌن نستفيد اشرتاط القدرة على التسليم وكوف اٞنبيع ُنيث يعود إذل اٞنشرتي ال ١نالة ُب ٗنيع البيوع بل مطلق اٞنعاوضات 
 من دوف خصوصية لبيع اآلبق.

وىو ّننزلة « الذي نقده فيما اشرتى معوفإف دل يقدر على العبد كاف »ٍبّ إّف اٞنذكور ُب ذيل موثّقة ٚناعة قولو )عليو السبلـ(: 
  التعليل للحكم باٛنواز، والـز ذلك
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التعّدي من بيع اآلبق مع الضميمة إذل بيع مثل الفرس الشارد مع الضميمة، إاّلأّف اٞنشهور دل يلتزموا بذلك وذىبوا إذل 
 بطبلنو، ىذا ٕناـ الكبلـ ُب إٜناؽ الصلح بالبيع.

 لكبلـ ُب شرائط الضميمةا

أّف ظاىر السؤاؿ ُب صحيحة رفاعة واٛنواب ُب موثّقة ٚناعة ىو االختصاص بصورة  «ٔ» ذكر شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
رجاء الوجداف، وذلك ألّف السائل ُب الصحيحة سألو )عليو السبلـ( عن شراء اٛنارية اآلبقة وإعطاء الثمن إذل قومها وطلب 

، كما أّف اإلماـ )عليو السبلـ( ُب الرواية الثانية أجاب الراوي بأّف بيع اآلبق وشراءه ال يصلح ّنجرده إاّلأف اٛنارية بنفسو
يشرتي معو شيئًا ُنيث إذا دل يقدر على العبد كاف الذي نقده فيما اشرتى معو، ومن اٞنعلـو أّف فرض السؤاؿ ُب الصحيحة 

خيتّصاف بصورة رجاء الوجداف وإاّل « إذا دل يقدر»رواية الثانية بقولو )عليو السبلـ( ، وظاىر اٛنواب ُب ال«وأطلبها»أعين قولو 
فمع القطع بعدـ الوجداف ال معىن لقوؿ السائل وأطلبها ألنّو مع القطع بالعدـ لغو، كما ال ٠ناؿ لقوؿ اإلماـ )عليو السبلـ( 

رة عليو وبأنّو ال جيده يقيناً، فهذاف التعبًناف خيتّصاف بصورة إذ اٞنفروض أنّو يقطع بعدـ القد« إف دل يقدر على العبد حينئذ»
رجاء الوجداف. ٍّب بعد ذلك عّللو )قّدس سرّه( بأّف اٞنعاملة ُب صورة اليأس والقطع بعدـ الوجداف سفهّية كما أهّنا أكل للماؿ 



بيع، نعم ال مانع من أف يكوف شرطًا ُب بالباطل ومها باطبلف، وُب بعض النسخ أهّنا غررية فبل ديكن أف يكوف جزءًا من اٞن
 البيع كما إذا اشرتى الضميمة باستقبلٟنا واشرتط على البائع ٕنّلكو لآلبق بنحو شرط النتيجة، ىذا ملّخص ما أفاده ُب اٞنقاـ.

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٕٕٓ: ٗاٞنكاسب 
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صورة رجاء الوجداف عادة، وىذه ىي اٞنقدار اٞنتيّقن من الروايتٌن وال إشكاؿ ُب صّحة اٞنعاملة   االوذل وللمسألة صور ثبلث:
 حينئذ.

صورة عدـ الوجداف عادة مع احتمالو أي احتماؿ وجدانو عقبًل ولو احتمااًل ضعيفاً، وىذه ىي الِت اّدعى شيخنا  الثانية:
كما توافق قولو )عليو السبلـ( « أطلبها»ر ليس كذلك ألهّنا توافق التعبًن ب األنصاري انصراؼ الروايتٌن عنها ولكن األم

وذلك ألنّو يطلبو لبلحتماؿ الوجداشل بالوصوؿ إليو، إذ اٞنفروض أّف الوصوؿ إليو ٣نكن عقبًل، ويصدؽ « إف دل يقدر عليو»
 ألنّو ليس ّنقطوع الزواؿ.« إف دل يقدر عليو»عليو قولو 

أو « أطلبها»ة القطع بعدـ الوجداف، وىذه الصورة وإف كانت خارجة عن الروايتٌن لعدـ صّحة إطبلؽ صور  الصورة الثالثة:
مع القطع لعدـ القدرة، إاّلأّف ذلك ال يضّر بصّحة اٞنعاملة، وذلك ألّف اإلماـ )عليو السبلـ( إّّنا كاف ُب « إف دل يقدر عليو»

ة اٞنعاملة وأنّو على تقدير عدـ الوصوؿ إليو يكوف ما نقده بازاء ما الروايتٌن بصدد بياف أّف ضّم الضميمة شرط ُب صحّ 
 اشرتى معو، وأّما أّف العبد مورد للظّن بالوجداف أو القطع بعدمو فليس ١نطّاً لنظره.

لى بطبلهنا، بل وأّما ما أورده عليو بأنّو معاملة سفهية، ففيو ما أشرنا إليو ُب أوائل كتاب البيع بأّف اٞنعاملة السفهية ال دليل ع
مقتضى العمومات صّحتها وإّّنا الباطل معاملة السفيو ال اٞنعاملة السفهية، ىذا مضافاً إذل أّف اٞنعاملة عقبلئية فيما إذا اشرتى 

 اآلبق بقيمة نازلة مع أنّو كاف يسوى بألف دينار فإّف ذلك مطمع للعقبلء واٞنعاملة عقبلئية.

طل، فهو أيضًا مندفع ّنا ذكرناه ىناؾ من أّف اٞنراد باآلية حرمة أكل اٞناؿ باألسباب الباطلة  وأّما قولو إهّنا أكل للماؿ بالبا
 كالقمار والنهب ُب مقابل التجارة عن تراض، وىذا غًن صادؽ ُب اٞنقاـ إذ اٞنفروض أنّو معاملة وْنارة عن تراض.
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غمضنا النظر عن مشوؿ الروايتٌن لصورة القطع بعدـ الوجداف وقلنا إهّنا غررية فهذا ال يفرؽ وأّما إيراد أهّنا غررية ففيو أنّا لو أ
فيو بٌن أف يكوف األمر الغرري جزءاً للمبيع أو شرطًا لو، فلماذا أجازىا فيما إذا كاف شرطًا للبيع مع أنّو صرّح ُب البحث عن 

 اٞنشروط. أّف الشرط الفاسد مفسد بأّف الشرط الغرري موجب لبطبلف

 فالصحيح أّف اٞنعاملة ُب ٗنيع ىذه الصور صحيحة، والروايتاف شاملتاف ٟنا بأٗنعها، ومعو ال يبقى لدعوى الغرر وجو.

ذكر للضميمة شرطٌن: أحدمها أف تكوف ٣نّا جيوز بيعو، فما ال يصّح بيعو شرعاً كاٝنمر واٝننزير  «ٔ»  ٍّب إّف شيخنا األنصاري
ٝننفساء لعدـ ماليتو لدى العرؼ فبل يصّح جعلو ضميمة لآلبق بوجو. وثانيهما: أف يكوف بيعها منفردة أو عند العقبلء كبيع ا

 صحيحاً، فبل يصّح ضّم اآلبق اآلخر ُب بيع العبد اآلبق لعدـ صّحة بيعو ُب حاؿ االنفراد، ىذا.

إذل آخره، فما ال جيوز « يشرتي معو شيئاً  إاّل أفّ »أّما الشرط األوؿ فاستفادتو من الرواية ظاىرة حيث ذكر )عليو السبلـ( 
 بيعو ال ديكن شراؤه معو.

وأّما الشرط الثاشل فقد ذكر شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( أّف ذلك ال يظهر من الرواية، وإليو ماؿ شيخنا االستاذ )قّدس 
لة للبيع ّنجردىا، ووافق شيخنا إاّلأنّو ذكر أّف اٞنناسبة بٌن اٜنكم واٞنوضوع تقضي أف تكوف الضميمة قاب «ٕ» سرّه(

 األنصاري )قّدس سرّه( ُب عدـ استظهاره من الرواية.

ء ينظراف ُب الرواية مع أهّنا بأعلى صوهتا تنادي باشرتاط ذلك ُب الضميمة، وذلك لقولو  ولكّنا ال ندري أهّنما إذل أي شي
  فإف دل يقدر عليو كاف»)عليو السبلـ( 

______________________________ 
 .ٖٕٓ: ٗ( اٞنكاسب ٔ)

 .ٜٖ٘ -ٖٛ٘: ٕ( منية الطالب ٕ)

 ٖٙ٘، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

فإذا فرضنا أّف الضميمة ال تقابل باٞناؿ ّنجردىا فكيف يقع ما نقده ُب مقابلها على « الذي بذلو )نقده( فيما اشرتى معو
ضّم اآلبق اآلخر إليو، وال ضّم الطائر الذي يطًن ُب اٟنواء لعدـ القدرة على  تقدير عدـ القدرة على العبد فبل يكفي فيو

 تسليمو ولعّل ذلك ظاىر.



ٍّب إّف اٞننفعة ىل تكفي ضميمتها ُب صّحة بيع اآلبق أو البّد فيها أف تكوف من األعياف اٝنارجية؟ إف استفدنا من الرواية أّف 
وأف يكوف ىناؾ ما يقابل ٖننو على تقدير عدـ القدرة على العبد فبل مانع غرض الشارع عدـ ذىاب ماؿ اٞنشرتي ببل عوض 

من أف تكوف الضميمة منفعة الدار إذل مّدة معّينة مثبًل، ألهّنا ٣نّا يقابل باٞناؿ وال يذىب مالو ىدرًا على تقدير عدـ القدرة 
 على العبد.

ء آخر معو  كن جعل اٞننفعة ضميمة، ألّف الرواية دّلت على اشرتاء شيوأّما إذا قصرنا النظر على الرواية وتعّبدنا بظاىرىا فبل دي
ء ٣نّا يصّح شراؤه وبيعو واٞننفعة ال تباع وال تشرتى، إذ البيع إّّنا ىو لنقل األعياف دوف اٞننافع  فبلبّد أف يكوف ذلك الشي

 واٞنتكّفل لنقلها أي اٞننافع ىو االجارة.

الضميمة يعترب أف تكوف قابلة للبيع ّنجردىا وُب حّد نفسها كما يعترب أف يكوف بيعها فاٞنتحّصل من ٗنيع ما ذكرناه: أّف 
 جائزاً عند الشرع والعقبلء.

ٍّب إّف الرواية ىل تدّؿ على أّف البيع يقع على الضميمة من االبتداء وعلى العبد معّلقاً على القدرة عليو، فإذا قدر عليو فينعقد 
والضميمة وأّما قبل القدرة عليو فبل بيع على اجملموع، والـز ذلك عدـ دخوؿ العبد ُب ملك  البيع على اجملموع من العبد

اٞنشرتي قبل حصوؿ القدرة عليو فإذا أتلفو أحد حينئذ كاف التلف ُب ملك البائع دوف اٞنشرتي، وىذا بعيد من ظاىر الرواية 
  إذل «ٔ»  جّداً وإف نسبو شيخنا األنصاري

______________________________ 
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ظاىر كاشف الرموز حيث ذكر أّف العبد ما داـ آبقاً ليس مبيعاً ُب اٜنقيقة )ولكن ُب كبلمو قرائن تدّؿ على عدـ إرادة ذلك( 
ٞنشرتي إذل حكمة اعتبار الضميمة ُب أو أّف البيع يقع على اجملموع من االبتداء غاية األمر أّف اإلماـ )عليو السبلـ( أرشد ا

بيع اآلبق وأنّو إذا دل يقدر عليو فيقع اٞناؿ ُب مقابل الضميمة، ال أّف بيع اآلبق معّلق على قدرتو منو، فهذا بياف لتلك اٜنكمة 
إاّلأف »السبلـ(  ودل يؤت بو ُب الرواية لتعليق البيع عليو بل البيع يقع على ٠نموعهما من االبتداء كما ىو ظاىر قولو )عليو

فيكوف العبد ملكًا للمشرتي من أّوؿ األمر، وىذا االحتماؿ ىو الصحيح دوف األّوؿ نعم الرواية تدّؿ على « يشرتي معو شيئاً 
عدـ جواز مراجعة اٞنشرتي إذل اٞنالك فيما يقابل العبد من الثمن فيما إذا تلف وتعّذر الوصوؿ إليو، وإف اقتضت القاعدة 

ّف كّل مبيع تلف قبل قبضو فهو من ماؿ بائعو والتعّذر كالتلف وىو دل يقبضو بعد، فتكوف ىذه الرواية ٢نّصصة رجوعو إليو أل
لعمـو كّل مبيع تلف قبل قبضو، وذلك ألّف اٞنشرتي بنفسو أقدـ على شراء ذلك والبائع قد أبرأ ذّمتو من ضمانو لو دل يقدر 



و فيما إذا كاف التلف بعد عدـ القدرة عليو وكاف التلف مستندًا إليو أي إذل عليو والشارع أمضى ذلك هبذه الرواية، ىذا كلّ 
 عدـ القدرة عليو.

وأّما إذا تلف قبل حصوؿ اليأس منو فهل للمشرتي أف يرجع إذل اٞنالك ألّف كّل مبيع تلف قبل قبضو فهو من ماؿ بائعو، أو 
 أّف ىذه الصورة كسابقتها ُب عدـ جواز الرجوع إذل اٞنالك؟

ىذين االحتمالٌن ُب اٞنقاـ ودل يرّجح شيئاً منهما والظاىر عدـ رجوعو إذل اٞنالك ُب ىذه الصورة  «ٔ»  ذكر شيخنا األنصاري
  ودل يقّيد ذلك ّنا إذا كاف عدـ القدرة واليأس« فإذا دل يقدر عليو كاف الذي نقده فيما اشرتى معو»أيضاً، إلطبلؽ قولو 

______________________________ 
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 ء آخر غًن التلف، ىذا فيما إذا تلف العبد. مستنداً إذل شي

وأّما إذا تلفت الضميمة قبل قبضها، فإف كاف تلفها بعد القدرة على العبد بوجدانو أو بعتقو الذي ىو ُب حكم الوجداف أو 
كالعتق والوجداف، فيتقّسط الثمن باالضافة إذل الضميمة ويأخذ اٞنشرتي ما قابلها بإرساؿ طعاـ مهلك إليو وإتبلفو بو ألنّو  

فقط، لبطبلف البيع بالنسبة إليها دوف اآلبق لوصولو على الفرض، وتلف اٞنبيع قبل قبضو إّّنا يوجب بطبلف البيع من حٌن 
 باطل ُب اٞنقاـ ليبطل بذلك بيع اآلبق أيضاً.التلف وال يكشف عن بطبلنو من االبتداء حّّت يقاؿ إّف البيع من االبتداء 

وإف كاف تلفها قبل القدرة على العبد اآلبق فهل يوجب انفساخ البيع ُب الضميمة لقاعدة كّل مبيع اخل بطبلنو باالضافة إذل 
ل ُب اآلبق أيضاً اآلبق أيضًا من جهة أّف اٞنصّحح للبيع ُب اآلبق ىو الضميمة حدوثًا فإذا انفسخ البيع فيها فبل ١نالة يبط

ألهّنا ٣نّا تعترب ُب صّحة بيع اآلبق حدوثًا كذلك تعترب ُب صّحتو بقاًء، أو أّف انفساخ البيع ُب الضميمة ال يوجب بطبلنو ُب 
 اآلبق ألهّنا إّّنا تعترب فيو حدوثًا وقاعدة كّل مبيع تلف قبل قبضو إّّنا تقتضي بطبلف البيع ُب الضميمة من حٌن تلفها ال أنّو

 يكشف عن بطبلف بيعها من االبتداء حّّت يتوّىم بطبلف البيع ُب اآلبق لعدـ انضماـ الضميمة إليو؟

فيو وجهاف ذكرمها شيخنا األنصاري ٍبّ رّجح الوجو األّوؿ منهما وذىب إذل أّف انفساخ البيع ُب الضميمة يوجب بطبلف البيع 
« فإف دل يقدر على العبد كاف الذي نقده بازاء ما اشرتى معو»السبلـ( ُب اآلبق، ولعّل ىذا ىو األرجح وذلك لقولو )عليو 

فإنّو يقتضي أف يكوف ُب اآلبق ضميمة يقع الثمن ُب مقابلها على تقدير عدـ القدرة عليو، فإذا فرضنا انفساخ البيع ُب 
 ء حينئذ ليقابل بالثمن على تقدير عدـ القدرة على العبد ولعّلو ظاىر. الضميمة فبل شي



 أحدمها: أّف الضميمة إذا كانت ملكاً لغًن بائع العبد  بقي ُب اٞنقاـ فرعاف
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ولكّنو باعها مع اآلبق فضولًة ٍّب رّده مالك الضميمة فهل يبطل البيع باالضافة إذل اآلبق، أو أّف البيع باالضافة إليو صحيح 
ؿ ُب أّف رّد اٞنالك يكشف عن عدـ صّحة البيع ُب الضميمة من االبتداء وكأنّو باع نظًن الفرع اٞنتقّدـ ذكره؟ ال ينبغي اإلشكا

 اآلبق بانفراده، وعليو فبل يبقى وجو لصّحة البيع ُب اآلبق، ىذا كّلو ُب صورة الرّد.

إليو شيخنا األنصاري وأّما إذا أجاز اٞنالك فهل يصّح البيع ُب اآلبق حينئذ أو أنّو كالسابق ُب بطبلف بيع اآلبق؟ دل يتعّرض 
)قّدس سرّه( ولكن الظاىر بطبلف البيع ُب كلتا الصورتٌن. أّما ُب صورة الرّد فلما مّر، وأّما ُب صورة االجازة فلقولو )عليو 

فإّف ظاىر ذلك أنّو على تقدير عدـ القدرة على العبد يقع ما « إف دل يقدر عليو يكوف ما نقده بازاء ما اشرتى معو»السبلـ( 
و اٞنشرتي ُب مقابل الضميمة وال يأكلو البائع ىدراً، وىذا إّّنا يتحّقق فيما إذا كانت الضميمة ملكًا للبائع، وأّما إذا كاف بذل

ملكًا لغًنه فبل ١نالة يتقّسط الثمن عليها وعلى العبد، وبعد ما أخذ مالك الضميمة ما خيّصها من الثمن ووقع ما خيّص العبد 
ء  اٞنشرتي دل يقدر على العبد فبل ١نالة يقع ٖنن العبد ُب ملك البائع ببل عوض وال خيرج من كيسو شيُب مقابلو وفرضنا أّف 

 ُب مقابل ٖنن العبد إذ اٞنفروض أّف الضميمة ملك للغًن ولعّل ذلك ظاىر.

ز لو فسخ العقد ببل ما إذا وجد اٞنشرتي ُب اآلبق عيبًا سابقًا على البيع فهل يرجع بأرشو إذل البائع كما جيو  وثانيهما:
إشكاؿ، أو أنّو ال ديكنو أخذ األرش من البائع؟ الظاىر أّف عمومات أدلّة األرش تشمل اٞنقاـ ألنّو عيب دل يعلمو اٞنشرتي فلو 

إذل القوؿ وىو مشعر بتوقّفو ُب اٞنسألة، ولعّل اٞنانع ٔنّيل أّف العبد ال يقع  «ٔ» األرش، ونسبو شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
 ء قبل حصوؿ القدرة عليو وإّّنا بازائو شي

______________________________ 
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الثمن كّلو بازاء الضميمة فهو دل يشرت العبد حينئذ حّّت يرجع بأرشو، ولكّنك عرفت سابقًا أّف العبد كالضميمة صار ملكاً 
قد اشرتاه وال مانع من أف يرجع بأرشو، ودل تدّؿ الرواية على أّف العبد دل يدخل ُب ملك اٞنشرتي للمشرتي من زماف البيع وىو 

 بوجو.

  الكبلـ ُب اشرتاط العلم ّنقدار الثمن



اً من ٗنلة الشرائط ُب صّحة البيع العلم بالثمن، وقد استدّلوا على اعتباره أّواًل بإٗناع اٞنسلمٌن واتّفاقهم على أنّو إذا باع شيئ
وثالثاً بالرواية  «ٔ» ُنكم اٞنشرتي بأف عّلق تعيٌن الثمن على إرادة اٞنشرتي فاٞنعاملة باطلة. وثانياً ُنديث النهي عن بيع الغرر

الواردة ُب أّف اإلماـ )عليو السبلـ( كره أف يشرتي الثوب بدينار إاّل درىم ألنّو ال يدري اٞنشرتي أّف الدينار أّي  «ٕ» اٝناّصة
 الدرىم، ىذا. مقدار من

أّما الرواية اٞنباركة فبل داللة فيها على بطبلف البيع عند اٛنهل بالثمن ألّف اإلماـ )عليو السبلـ( إّّنا كرىو وىو ال يقتضي 
اط البطبلف. وأّما دليل نفي الغرر فقد تقّدـ ما فيو سنداً وداللة، فبل يبقى ُب البٌن إاّلاإلٗناع فإف ًّب فهو وإاّل فبل وجو لبلشرت 

أبداً، والظاىر أّف إٗناع اٞنسلمٌن دل ينعقد على بطبلف البيع فيما إذا دل يعٌّن ٖننو بل جعلو القيمة السوقية، بل وال غرر فيو 
 أيضاً كما ىو ظاىر، ىذا كّلو باالضافة إذل ما تقتضيو القاعدة.

 وأّما حكم اٞنسألة ّنبلحظة األخبار الواردة ُب اٞنقاـ فقد وردت فيها

______________________________ 
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بعث وقد سأؿ فيها اإلماـ )عليو السبلـ( عّما اشرتاه من اٛنارية ُنكمو وبعد ما قبضها وواقعها  «ٔ»  صحيحة رفاعة النّخاس
إذل بائعها بألف درىم وقاؿ إنّو حكمي ُب ٖنن اٛنارية فاستقّلها وأىب أف يقبلها، فقاؿ )عليو السبلـ( أرى أف تقّوـ اٛنارية 
بقيمة عادلة فإف كاف قيمتها أكثر ٣نّا بعثتها إليو، كاف عليك أف ترّد ما نقص من القيمة وإف كاف قيمتها أقّل ٣نّا بعثت إليو 

خر اٝنرب، وظاىرىا أّف البيع ُنكم اٞنشرتي ٣نّا ال مانع منو وإف كاف الثمن ٠نهواًل ُنسب الفرض، ىذا إاّلأّف فهو لو ... إذل آ
وٗناعة استشكلوا ُب الرواية بأّف حكم اٞنشرتي إذا كاف كافيًا ُب صّحة البيع فلماذا  «ٕ» شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(

أوجب القيمة السوقية بعدما وقع البيع بثمن خاّص، وإذا دل يكن حكم اٞنشرتي كافيًا فلماذا صّحح البيع ُب صورة زيادة ما 
 بعثو إليو من القيمة السوقية.

كم اٞنشرتي اٞننصرؼ إذل القيمة السوقية. ويدفعو: أّف ذلك ال يصّحح الرواية، إذ لو  على ح «ٖ»  وقد ٘نلها صاحب اٜندائق
كاف حكم اٞنشرتي اٞننصرؼ إذل القيمة السوقية كافياً فلماذا أوجب عليو عدـ أخذ الزيادة فيما إذا كاف ما بعثو إليو أكثر من 

 القيمة السوقية.



نبغي ٘نلها عليو، بل وإسقاطها أوذل من تأويلها ّنا ذكره )قّدس سرّه( وذلك وقد أّوٟنا شيخنا األنصاري و٘نلها على ما ال ي
  ألنّو )قّدس سرّه( ٘نلها على

______________________________ 
 .ٔح  ٛٔ/ أبواب عقد البيع وشروطو ب ٖٗٙ: ٚٔ( الوسائل ٔ)

 .ٕٛٓ: ٗ( اٞنكاسب ٕ)

 .ٖٙٗ -ٓٙٗ: ٛٔ( اٜندائق ٖ)

 ٕٖٙ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

كوف رفاعة وكيبًل من قبل مالك اٛنارية ُب بيعها بالقيمة السوقية ولذا وجب عليو رّد ما نقص من القيمة عند كوف ما بعثو 
إليو أقّل من القيمة السوقية، وأّما وجو عدـ أخذ الزيادة عند كوف ما بعثو أكثر منها فهو أّف اٞنالك يرى غبنو ُب اٞنعاملة وىو 

اء اٞنالك حّّت ُيسقط خياره ال أنّو َيسقط كما ٔنّيلو بعض األكابر وأورد عليو بأّف دفع الزيادة ليس من بدفعو الزيادة يريد إرض
مسقطات اٝنيار بل ىو ُيسقطو ّنعىن أنّو يأخذ الزيادة وُيسقط خياره بنفسو، وىذا اٜنمل كما ترى ليس بأقّل من إسقاط 

 الرواية رأساً.

تاج إذل التأويل وأهّنا ناظرة إذل ما ىو اٞنتعارؼ بٌن أىل السوؽ سّيما اٜنّمالٌن حيث إّف والصحيح أف يقاؿ: إّف الرواية ال ٓن
اٜنّماؿ يأخذ اٜنمل ليوصلو إذل ١نّلو فتسألو عن ُأجرتو وأهّنا أّي مقدار فيقوؿ كيفك وأي مقدار تريده، والقرائن اٜنالية قائمة 

خيًّنه بٌن دفع اجرة اٞنثل والزيادة، وىو هبذا اللفظ جيعل االجرة أو الثمن أمراً  على أنّو ال يريد األقل من القيمة السوقية وإّّنا 
أّف بعض األلفاظ يوضع للكّلي  «ٔ»  كّليًا يتحّقق بكّل واحد من الزيادة والقيمة السوقية، وقد ذكرنا ُب الصحيح واألعمّ 

ل حرفٌن فصاعداً، وعليو فيكوف األخ كلمة وأ٘ند أيضاً  اٛنامع بٌن القليل والكثًن ومثّلنا لو بالكلمة ألهّنا وضعت ٞنا يشتم
كلمة ال أّف االوذل أنقص والثانية أزيد أو كلمة مع الزيادة بل كّلها كّلمة ببل زيادة وال نقيصة، وكذا لفظ الدار فإهّنا وضعت 

 ال أهّنا دار وزيادة.لساحة مشتملة على أربعة حيطاف مع الغرفة فإهّنا إذا اشتملت على سرداب وغرفتٌن أيضاً دار 

وكيف كاف فبل مانع من أف جيعل الثمن أمرًا كّليًا وجامعًا بٌن الزائد وٖنن اٞنثل، فإذا كاف ما دفعو موافقًا للقيمة اٞنتعارفة فقد 
ا أنّو إذا  أّدى الثمن وإذا كاف أكثر منها فقد دفعو أيضاً، وليس لو أخذ الزيادة ألنّو بدفعو الزائد أوجد الكّلي بذلك الفرد كم

  كاف أنقص جيب عليو أف يتّم نقصو لقياـ القرائن على عدـ توكيلو ُب دفع الناقص



______________________________ 
 .ٗٛٔ(: ٖٗ)اٞنوسوعة  ٔ( ١ناضرات ُب اصوؿ الفقو ٔ)

 ٖٖٙ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

 ويل الرواية أو إسقاطها مع صّحة سندىا ولعّلو ظاىر.عن ٖنن اٞنثل، وبذلك تندفع ٗنيع احملاذير اٞنتقّدمة فبل يبقى وجو لتأ

وكيف كاف، فبل ينبغي اإلشكاؿ ُب صّحة الرواية وأنّو ال مانع من جهالة مقدار الثمن، إذ ال غرر فيها فيما إذا باعو بالقيمة 
رر فيما إذا كاف ما باعو لغًنه السوقية وىي معروفة بٌن أىل السوؽ كما أنّو إذا باعو بسعر ما باعو لغًنه أيضًا ال يكوف فيو غ

من ْنويز قوؿ البائع بعتك بسعر ما بعت واٜنكم بصّحتو نعم ما ذكره، ولكن قولو:  «ٔ»  بقيمة السوؽ، فما ذكره االسكاُب
يكوف للمشرتي اٝنيار ٣نّا ال نعرؼ لو وجهاً، وذلك ألّف البيع بالسعر اجملهوؿ إف كاف موجبًا للغرر فاٞنعاملة باطلة من 

 اسها، وإف دل يوجب الغرر فاٞنعاملة صحيحة فما اٞنوجب للخيار ُب البٌن، ىذا كّلو ُب اشرتاط العلم ّنقدار الثمن.أس

  ومن ٗنلة الشروط العلم ّنقدار اٞنثمن

انعقاده، والدليل على اعتباره ىو األدلّة اٞنتقّدمة ُب اعتبار العلم ّنقدار الثمن، ولكّنك عرفت ما فيها وأّف اإلٗناع دل يعلم 
 والغرر غًن آٍت ُب مثلو، مضافاً إذل عدـ ٕنامية دليلو سنداً وال داللة، فإذف ال دليل على اعتبار العلم ّنقدار اٞنثمن.

ورّنا يستدّؿ على اعتبار العلم ّنقدار اٞنثمن ّنا ورد من األخبار ُب اعتبار الكيل والوزف ُب اٞنكيل واٞنوزوف وأهّنما ال يصّح 
  كيل ووزف.بيعهما من غًن

 وفيو: أّف الكبلـ ُب مطلق البيع ال ُب خصوص بيع اٞنكيل واٞنوزوف كما ىو ظاىر، وعليو فالكبلـ ُب ذلك يقع ُب مقامٌن:
 ُب اعتبار العلم ّنقدار اٞنثمن ُب مطلق اٞنعامبلت، وقد عرفت أنّو دل يقم دليل على اعتباره بوجو. أحدمها

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٕٙٙ: ٘حكاه عنو ُب اٞنختلف 

 ٖٗٙ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

نعم ديكن االستدالؿ على اعتبار العلم ّنقدار اٞنثمن بتقرير اإلماـ اٞنستفاد من صحيحة اٜنليب عن أيب عبداللَّو )عليو السبلـ( 
ي على حساب ذلك العدد، قاؿ ال بأس أنّو سئل عن اٛنوز ال نستطيع أف نعّده فيكاؿ ّنكياؿ ٍّب يعّد ما فيو ٍّب يكاؿ ما بق»



فإّف ظاىرىا أّف السائل اعتقد عدـ جواز البيع من غًن العلم ّنقدار اٞنثمن واإلماـ دل يردعو عن ىذا االعتقاد ودل  «ٔ» «بو
، بل قد قّرره على ذلك وأجاب عن اٞنسألة بقولو  فمنو يستفاد أّف « ال بأس بو»ينّبهو على أّف العلم ّنقدار اٞنبيع غًن الـز

ة اٞنعاملة وإاّل لردعو اإلماـ )عليو السبلـ( ونّبهو على عدـ االشرتاط، وىذا وإف كاف وارداً ُب العلم ّنقدار اٞنثمن الـز ُب صحّ 
 خصوص اٞنعدود واٞنثمن ولكّنو يتعّدى منو إذل ٗنيع البيوع والثمن للقطع بعدـ الفرؽ، ىذا كّلو ُب اٞنقاـ األّوؿ.

ُب اعتبار العلم ّنقدار اٞنثمن ُب خصوص اٞنكيل واٞنوزوف، وىذا ٣نّا ال إشكاؿ ُب اعتباره لؤلخبار اٞنعتربة الواردة ُب  وثانيهما:
ُب رجل اشرتى من رجل طعامًا عداًل بكيل معلـو ٍّب إّف صاحبو قاؿ »اعتبار العلم ّنقدار اٞنثمن ومنها صحيحة اٜنليب 

بغًن كيل فإّف فيو مثل ما ُب اآلخر الذي ابتعتو، قاؿ )عليو السبلـ( ال يصلح )ال يصّح  للمشرتي ابتع ميّن ىذا العدؿ اآلخر
 «على نسخة الفقيو( إاّلبكيل. قاؿ وما كاف من طعاـ ٚنّيت فيو كيبل فإنّو ال يصلح ٠نازفة، ىذا ٣نّا يكره من بيع الطعاـ

 وىي كما ترى تنادي باعتبار العلم ّنقدار اٞنثمن بالكيل. «ٕ»

د يناقش ُب ىذه الصحيحة من وجوه: األّوؿ أّف اإلماـ )عليو السبلـ( ذكر أّف بيع اٞنكيل ٠نازفة ٣نّا يكره من اٞنعامبلت وق
 والكراىة ال تقتضي بطبلف البيع كما ىو واضح، وعليو فالصحيحة ال داللة ٟنا على بطبلف بيع اٞنكيل ببل علم ّنقداره.

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٔح  ٚ/ أبواب عقد البيع وشروطو ب ٖٛٗ: ٚٔالوسائل 

 .ٕح  ٗ/ أبواب عقد البيع وشروطو ب ٕٖٗ: ٚٔ( الوسائل ٕ)

 ٖ٘ٙ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

والثاشل: أّف اإلماـ قد نوّع وقّسم الطعاـ إذل قسمٌن فذكر أّف ما كاف من طعاـ ٚنّيت فيو كيبًل، وظاىره أّف الطعاـ منو ما ىو 
 و ما ال كيل فيو وىو تنويع لو إذل قسمٌن مع أّف الطعاـ كّلو من اٞنكيل وال طعاـ ال يكوف فيو كيل.مكيل ومن

والثالث: أّف اإلماـ )عليو السبلـ( منع عن شراء العدؿ اآلخر بإخبار البائع بوزنو مع أّف إخبار البائع ٣نّا ال إشكاؿ ُب صّحة 
 موؿ هبا عند اٞنشهور وىي ٠نملة ال ديكن االعتماد عليها، ىذا.االعتماد عليو ُب اٞنعامبلت فالصحيحة غًن مع

 والظاىر أّف الرواية ٣نّا ال إشكاؿ ُب داللتها أبداً.



من أّف ظهور الكراىة ُب اٞنعىن اٞنصطلح ُب  «ٔ» من اإليرادات ففيو: ما ذكره شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(  أّما الوجو األّوؿ
مقابل اٜنراـ وغًنه إّّنا ىو عند الفقهاء، وأّما ُب ألسنة األخبار فهي تستعمل ّنعناىا اللغوي وىو اٞنبغوض، وىذا معىن جامع 

رمة منها فبل يكوف بٌن اٜنرمة والكراىة اإلصطبلحية وال خيتّص بالثاشل، وعليو فظهور ال يصلح أو ال يصّح يعٌّن إرادة اٜن
 لظهور ال يصلح ُب البطبلف معارض.

من قبيل األوصاؼ وىو وصف للطعاـ ومن الواضح « ٚنّيت فيو كيبًل »من الوجوه فيدفعو: أّف قولو )عليو السبلـ(   وأّما الثاشل
، ولعّل الفائدة ُب ذكره ُب أّف األوصاؼ ال مفهـو ٟنا، نعم إّّنا يؤتى هبا ُب الكبلـ ألجل فائدة وال يكوف ذكر األوصاؼ لغواً 

 اٞنقاـ ىو اإلشعار بعّلية الوصف للحكم وأّف اٜنكم ال خيتّص بالطعاـ بل كّل ما فيو كيل جيب كيلو ُب مقاـ بيعو.

من الوجوه فاٛنواب عنو: أّف تصديق البائع ُب إخباره واعتبار قولو ُب ذلك وإف كاف ثابتًا بالروايات الِت سيمر   وأّما الثالث
 ك ذكرىا وقد نقلهاعلي

______________________________ 
 .ٕٕٔ: ٗ( اٞنكاسب ٔ)

 ٖٙٙ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

شيخنا األنصاري بعد ذلك بأسطر إاّلأنّو خيتّص ّنا إذا كاف إخباره عن اٜنّس بأف يكيلو سابقًا ويعلم بقدره وخيرب اٞنشرتي 
أف يكيلو فاعتباره حيتاج إذل دليل مستقل وال ديكن اتّباعو، وُب اٞنقاـ  بذلك، وأّما إذا كاف إخباره عن حدسو ونظره من دوف

« ابتع ميّن ىذا العدؿ اآلخر من غًن كيل»إّّنا أخربه البائع بوزف العدؿ اآلخر ُندسو من دوف أف يكيلو كما يدّؿ عليو قولو 
وعليو فبل إشكاؿ وال إٗناؿ ُب داللة  وقد عرفت أّف حّجية نظر البائع وحدسو حيتاج إذل دليل وىو مفقود ُب اٞنقاـ،

 الصحيحة أبداً.

وكيف كاف، فهل يعترب الكيل والوزف ُب اٞنكيل واٞنوزوف ُب ٗنيع اٞنوارد أو خيتّص ببعضها؟ قد عرفت أّف اٞنستند ُب اعتبار 
أّما اإلٗناع فعلى فرض ٕناميتو  الكيل والوزف ُب اٞنكيل واٞنوزوف ىو أحد االمور الثبلثة: اإلٗناع وأدلّة نفي الغرر والروايات.

فاٞنقدار اٞنتيّقن منو يؤخذ بو وأّما فيما شّك ُب اعتبار الكيل أو الوزف فيو فًنجع إذل سائر العمومات واالطبلقات وهبا ندفع 
 اشرتاط الكيل والوزف فيو.

الكبلـ حينئذ ُب أّف اٞنناط ىل ىو الغرر  وأّما إذا كاف اٞنستند ىو دليل هني النيب )صّلى اللَّو عليو وآلو( عن بيع الغرر فيقع
 الشخصي أو أّف اٞنناط ىو الغرر النوعي.



أّف ذلك يبتين على أّف الغرر ىل ىو حكمة للنهي عن البيع الغرري أو أنّو عّلة لو،  «ٔ» ذكر شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
ال يلـز ُب اٜنكمة االطراد فنحكم بفساد البيع فيما إذا  فعلى األّوؿ البّد من أف جيعل اٞنناط ُب الفساد ىو الغرر النوعي، إذ

باع مقداراً من الطعاـ ّنا يقابلو ُب اٞنيزاف من غًن اختبلؼ بينهما ُب القيمة، وذلك ألنّو وإف دل يكن فيو غرر بشخصو إاّلأّف 
  اختبلط اٞنياه حّّت ُب اٞنوارد الِتالغرر حكمة للنهي عّما يوجب الغرر بنوعو وىذا نظًن جعل العّدة على اٞنطّلقة ألجل عدـ 

______________________________ 
 .ٕٗٔ: ٗ( اٞنكاسب ٔ)

 ٖٚٙ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

نعلم بعدـ اختبلطها، أو جعل اٜنّلية والطهارة ُب اٜنديد ألجل استلزاـ النهي عنو العسر واٜنرج وإف دل يكن االجتناب عنو 
ألّف العسر أو عدـ اختبلط اٞنياه حكمة للجعل ال أهّنما عّلتاف للحكم حّّت يدور اٜنكم  موجبًا للعسر ُب حّق واحد، وذلك

 مدارمها.

وعلى الثاشل البّد من أف يكوف اٞنناط ُب الفساد ىو الغرر الشخصي ومبلحظة كّل مورد مورد، فإف كاف فيو غرر فيحكم 
لبيع ُب اٞنثاؿ اٞنتقّدـ صحيح لعدـ الغرر فيو. وكذا فيما إذا كاف بالفساد دوف غًنه وإف كاف ذلك موجباً للغرر بنوعو، وعليو فا

حدس اٞنتبايعٌن قويّاً جّداً فباعا واشرتيا ُندسهما من دوف كيل فإنّو ال غرر حينئذ لقّوة حدسهما كما ال خيفى. وكذا فيما إذا  
ا دفع فلسًا وأراد بو دىنًا ٜناجة أو أراد بيع زبرة اٜنديد كاف اٞنبيع قليبًل جّدًا أو كثًنًا دل يتعارؼ وزف اٞنيزاف ٞنثلو وىذا كما إذ

 فإّف اٞنعاملة ُب مثلهما تتّم بالرتاضي والتخمٌن وال غرر فيهما عند العرؼ، ىذا.

وال خيفى أّف اٜنكم تارًة يرتّتب على موضوع خاّص مستندًا إذل عنواف من العناوين الثانوية كما إذا رتّبت اٜنّلية على اٜنديد 
ل عنواف العسر واٜنرج وأّف ُب عدـ حّليتو حرج على العباد، أو ْنعل العّدة على اٞنطّلقة بعنواف عدـ اختبلط اٞنياه، وُب ألج

مثل ذلك ديكن اٝنبلؼ ُب أّف ىذا العنواف الثانوي الذي ألجلو ترّتب اٜنكم على موضوعو عّلة لو ليدور مداره أو أنّو حكمة 
 ٛنعل اٜنكم على موضوعو.

 تكوف ىذه العناوين الثانوية بأنفسها موضوعاً للحكم كقولو تعاذل: واخرى

يِن ِمْن َحرَجٍ »  «ٕ» «ال ضرر وال ضرار»أو هني النيب عن الغرر أو قولو )صّلى اللَّو عليو وآلو(:  «ٔ» «َما َجَعَل َعَلْيُكْم ُب الدِّ
  وىكذا غًنىا ٣نّا يتعّلق اٜنكم فيو بنفس تلك



______________________________ 
 .ٛٚ: ٕٕ( اٜنّج ٔ)

 .ٕٔ/ كتاب إحياء اٞنوات ب ٕٚٗ: ٕ٘( الوسائل ٕ)
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العناوين، وُب مثل ذلك ال ٠ناؿ للكبلـ ُب أّف ىذه العناوين عّلة للحكم أو حكمة لو ألهّنا موضوعات ألحكامها واٜنكم ال 
اٞنرتتّبة على ىذه العناوين مدار ٓنّقق موضوعاهتا الِت ىي العناوين اٞنتقّدمة،  يتحّقق إاّلبتحّقق موضوعو، فتدور تلك األحكاـ

ففي كّل مورد ٓنّقق فيو حرج يرتّتب عليو حكمو، كما أّف الغرر إذا وجد ُب مورد يرتّتب عليو حكمو، وال معىن ٛنعل ىذه 
ء من ىذه العناوين فيحكم  مورد ٓنّقق فيو شيالعناوين عّلة أو حكمة حينئذ بل ذلك غلط ١نض، والبلـز ىو أف يبلحظ كّل 

باالرتفاع أو البطبلف فيو دوف غًنه، فهل ٚنعت فقيهًا يفِت بعدـ وجوب الوضوء على من ال مشّقة عليو ُب الوضوء فيما إذا  
أّف اٜنرج كاف على أىل بلده بأٗنعهم مشّقة ُب التوّضي للربد أو اٜنّر بدعوى أّف الوضوء حرجي على النوع، وذلك لوضوح 

إّّنا يرفع الوجوب فيما إذا كاف ىناؾ حرج ال مع فقدانو ألّف اٜنكم فيو ا٥نبلرل فينحّل إذل أفراده ومصاديقو، وكذا النهي عن 
الغرر ولعّل ذلك ظاىر، وعليو فبل مناص من مبلحظة كّل معاملة معاملة فإذا كانت غررية حيكم ببطبلهنا وإذا دل تكن كذلك 

 كاف نوعها غررياً.  حيكم بصّحتها وإف

وأّما إذا جعلنا الدليل ُب اعتبار الكيل ُب اٞنكيل ىو األخبار كما ىو الصحيح فبلبّد من مبلحظة أهّنا ىل عّلقت اٜنكم 
ء من  بالغرر حّّت يبلحظ الغرر ُب اٞنعامبلت فيحكم ببطبلف ما فيو غرر أو ال؟ والصحيح ىو الثاشل لعدـ أخذ الغرر ُب شي

أي الروايات كما ىو ظاىر، وعليو ىل حيكم بصّحة اٞنعاملة ُب اٞنوارد الثبلثة اٞنتقّدمة أو ببطبلهنا أو يفصل بٌن لساف األدلّة 
األمثلة؟ الظاىر ىو الثالث، وذلك ألّف اٞنثاؿ األّوؿ البّد من أف حيكم ببطبلنو لعدـ الكيل والوزف فيو وإف دل يلـز فيو غرر 

ىو الغرر كما مّر بل البّد من كيل ما يسّمى فيو كيل واٞنفروض أنّو باع مقداراً من الطعاـ ّنا  أيضاً، إذ اٞنناط ُب البطبلف ليس
 يقابلو ُب اٞنيزاف من غًن معرفة مقدارمها فيحكم ببطبلنو.
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 حيتمل أف يكوف للكيل موضوعية ُب وأّما اٞنثاؿ الثاشل فاٜنكم فيو ىو الصّحة وذلك للعلم ّنقدارمها وىو يكفي ُب البيع، إذ ال
 األخبار بل الظاىر أنّو طريق إذل معرفة اٞنقدار واٞنفروض أهّنما يعلماف اٞنقدار ُندسهما لقّوة نظرمها.

ـ وأّما الثالث فهو أيضاً ١نكـو بالصّحة ألّف اٞنبيع وإف دل ُيكل فيو أيضاً إاّلأّف الكيل إّّنا جيب ُب اٞنكيل الذي فيو كيل ُب مقا
ال أّف اٞنكيل البّد وأف يكاؿ وإف دل ْنر العادة على كيلو ُب « كل طعاـ ٚنّيت فيو كيبًل »اٞنعاملة فلذا قاؿ )عليو السبلـ( 



مقاـ اٞنعاملة، وبعض االمور لقّلتو أو لكثرتو ال يتعارؼ كيلو ُب مقاـ البيع وإف كاف من اٞنكيل وجيري فيو الربا، وذلك ألّف 
ما ىو مكيل َننسو وإف دل يكن مكيبًل بشخصو ُب مقاـ اٞنعاملة، وأّما الكيل فهو خيتّص ّنا تعارؼ كيلو ُب الربا إّّنا يأٌب في

مقاـ اٞنعاملة وألجل ذلك جاز التعامل بالفلوس والدراىم والدنانًن من غًن علم ّنقدارىا وال وزهنا مع أهّنا من اٞنوزوف، والوجو 
ة ولو كانت من اٞنوزوف َننسها بل يعامل معها معاملة اٞنعدود فيقاؿ ىذا بفلسٌن أو ُب ذلك أهّنا ال توزف ُب مقاـ اٞنعامل

درمهٌن ال أنّو ّنثقاؿ من النحاس أو مثاقيل من الفّضة، ولكن جيري فيها الربا ألهّنا َننسها من اٞنوزوف وإف دل تكن موزوناً 
 بشخصها كما ال خيفى.

ف معترب ُب اٞنكيل واٞنوزوف فيما إذا كاف اٞنتعارؼ ُب معاملتو ُب اٝنارج ىو الكيل أو فاٞنتحّصل من الروايات: أّف الكيل أو الوز 
الوزف، وأّما اٞنكيل أو اٞنوزوف الذي دل يتعارؼ فيو الكيل أو الوزف ُب اٝنارج فبل يعترب فيو الكيل أو الوزف أبداً وألجل ذلك دل 

ن اٞنوزوف ومن ىذا القبيل زبرة اٜنديد اٞنوضوعة ُب األبنية والعمارات، وعليو يعترب ُب الفلوس والدراىم والدنانًن الوزف مع أهّنا م
ء من الفلوس أو الدراىم والدنانًن نقصاف ُنسب الوزف فبل تبطل بذلك اٞنعاملة فيما يقابل النقص، مثبًل إذا   فإذا ظهر ُب شي

ٞنبيع ألجل ذلك النقصاف وإّّنا يثبت لو خيار كاف الدرىم ٙنسة مثاقيل ونقص عنها ّنثقاؿ فبل تبطل اٞنعاملة ُب ٙنس ا
  العيب ُب خصوص
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أّف إعطاء الدرىم الناقص  «ٔ»  الدراىم والدنانًن، وأّما ُب مثل الفلوس فبل يعّد النقص عيباً أيضاً ولذا ورد ُب رواية عبدالر٘نن
احبو، وأّما ُب الفلوس والدراىم األوضاحية الِت ىي قسم من أقساـ الدرىم ُب اٞنعاملة غًن جائز )ألنّو عيب( إاّل أف يبّينو لص

فبل مانع من إعطاء الناقص وال يلزمو اإلعبلـ والتبيٌن، وذلك ٞنا عرفت من أهّنم يعاملوف معها معاملة اٞنعدود كما صرّح بو ُب 
 يل واٞنوزوف، ىذا.الرواية اٞنتقّدمة )أعين رواية عبدالر٘نن( وإف كانت ُنسب جنسها من اٞنك

 ٍّب إّف البلـز ُب معرفة مقدار الثمن أو اٞنثمن ىو اٞنعرفة اإلٗنالية، وأّما العلم التفصيلي ّنقدارمها فهو إّما متعّذر أو متعّسر،
اؿ وأّف اٞنثقاؿ  وذلك لكفاية العلم بأّف اٞنثمن مّن أو أوقية أو حّقة وىكذا، وأّما معرفة أّف األوقية أربعة أرباع وأّف الربع كذا مثق

كذا حّبات من اٜننطة وأّف اٜننطة أّي مقدار وىكذا إذل أف يصل إذل اٛنزء الذي ال يتجّزى الذي ال وجود لو خارجاً، فهي 
غًن معتربة ُب صّحة اٞنعامبلت بل غًن ٣نكن، بل ذكر بعض األفاضل ُب رسالة الكّر أشّل وزنت الكّر حّّت ُب اٞنوازين 

ىي أدّؽ اٞنوازين فرأيت أّف مقدار اٞنثقاؿ ٢نتلف وال يتوافق وزف ميزاف ٞنا وزنو ميزاف آخر، وما ذكره ىو  اٞنوضوعة للذىب الِت
الصحيح الختبلؼ اٞنوازين جّدًا ومعو كيف ديكن العلم التفصيلي ّنقادير اٞنثمن أو الثمن وىذا ظاىر. نعم البّد من معرفتها 

 ا ٣نّا ال نعلم مقداره حقيقة، وأّما معرفتها ٕناماً فهي ٔنتّص بعبّلـ الغيوب، ىذا.بنحو اإلٗناؿ كاألوقية أو الكيلو أو غًنمه



ء من اٞنكياؿ أو  وال خيفى أّف العلم التفصيلي ّنقادير ىذه األوزاف وإف دل يكن معترباً، إاّلأّف التقدير البّد وأف يكوف بشي
 ٠نهوؿ اٞنقدار وقاؿ إّف الطعاـ ّنقدار ىذا اٜنجر كذا مقدار فهواٞنيزاف اٞنتعارؼ، وأّما إذا باع طعاماً أو شيئاً آخر ُنجر 

______________________________ 
 .ٚح  ٓٔ/ أبواب الصرؼ ب ٚٛٔ: ٛٔ( الوسائل ٔ)
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اجملهوؿ فبل يكفي ُب صّحة من بيع اٛنزاؼ، وكذلك اٜناؿ ُب اٞنكياؿ فإنّو البّد وأف يكوف ٣نّا يتعارؼ الكيل بو وأّما اٞنكياؿ 
 البيع، ىذا.

ؾ ٍّب إّف العلم اإلٗنارل ّنقدار اٞنثمن أو الثمن أيضًا إّّنا يكفي فيما إذا كاف اٞنقدار معّينًا عنده ومعلومًا أّف اٞنراد بو ىو ذا
لو إٗنااًل كاٞنّن مثبًل فإذا ٚنع اٞنقدار كمقدار أكل نفرين أو أكثر مثبًل وأّما إذا كاف عاٞنًا باٚنو فقط من دوف العلم ّنقداره و 

اٚنو وأراد أف يشرتي هبذا اٞنقدار طعامًا أو غًنه من دوف االلتفات إذل أنّو مّن العطاري أو التربيزي أو النجفي الذي ىو سّتة 
 أو سبعة عشر حّقة فبل تكوف اٞنعاملة صحيحة، ىذا كّلو ُب اٞنكيل واٞنوزوف.

كيل واٞنوزوف والبّد فيو من العّد أو الكيل أو الوزف اٞنوصل إذل العّد وال يصّح بيعو جزافاً على وأّما اٞنعدود فهو أيضاً ملحق باٞن
حيث إّف السائل فيها اعتقد عدـ جواز بيع اٞنعدود جزافاً  «ٔ»  ما يستفاد من تقرير اإلماـ )عليو السبلـ( ُب رواية اٜنليب

جّوز بيعو بالكيل اجملعوؿ طريقًا إذل عّده، وأّما التكّلم ُب صغريات اٞنعدودات وقّرره عليو اإلماـ ودل يردعو عن عقيدتو، ولكّنو 
فهو خارج عن ١نّط الكبلـ ُب اٞنقاـ، والظاىر أنّو خيتلف باختبلؼ األماكن واٞنوارد فيباع البيض ُب ايراف بالوزف وُب العراؽ 

 عدود.بالعّد فبلبّد من أف يعامل ُب كّل بلدة بعادهتا، ىذا كّلو ُب اٞن

ّف وأّما اٞنذروع فلم ترد فيو رواية ودل دينع عن بيعو جزافًا اللهّم إاّلأف يستفاد من األخبار الواردة ُب اٞنكيل واٞنوزوف واٞنعدود أ
نظر الشارع من اعتبار الكيل وأخواتو إذل حفظ النظاـ وعدـ اختبلؿ األوضاع، وعليو فبلبّد من اعتبار الذرع ُب اٞنذروع 

أو الكيل أو الوزف اٞنوصل إذل الذرع وال جيوز بيعو جزافاً، واستفادتو ىذه من الرواية ٣نّا يوافق اإلنصاؼ، وإف دل  ألجل ما ذكر
  نستفد ذلك من

______________________________ 
 .ٖٗٙ( تقّدمت ُب الصفحة ٔ)

 ٕٖٚ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج



وآلو( عن الغرر فيبلحظ ذلك ُب اٞنذروع أيضًا فيجوز بيعو جزافًا إاّلفيما  األخبار وًّب ىناؾ دليل هني النيب )صّلى اللَّو عليو
أوجب الغرر، فبل مانع من بيع مقدار من اٞنذروع ُب مقابل مذروع آخر هبذا اٞنقدار ُب اٞنيزاف فيما إذا كانا متساويٌن ُب 

اٞنذروع جزافًا حينئذ لعدـ الدليل على اعتبار الذرع  القيمة لعدـ الغرر حينئذ، وإف دل يتم دليل الغرر أيضًا فبل ١نالة جيوز بيع
 أو الكيل فيو.

ُب جواز بيع اٞنكيل بالوزف وبيع اٞنوزوف بالكيل وأنّو صحيح مطلقًا أو غًن صحيح كذلك أو أّف فيو تفصيبًل   بقي الكبلـ
لوزف ىو األصل وقد جعل الكيل من جهة أّف ا «ٔ»  فيجوز بيع اٞنكيل بالوزف دوف العكس كما ذىب إليو شيخنا األنصاري

 طريقاً إليو فبل مانع من وزف اٞنكيل بوجو وىذا ِنبلؼ العكس ولعّل ذلك ظاىر.

ل ولعّل القائل باٛنواز مطلقًا نظر إذل الروايات الواردة ُب اٞنكيل واٞنوزوف واستفاد منها أّف التقدير ُب اٛنملة البّد منو ُب اٞنكي
ء من  ك عن كونو جزافاً، وأّما اشرتاط تقدير اٞنكيل بالكيل واٞنوزوف بالوزف فمّما ال يدّؿ شيواٞنوزوف حّّت خيرج البيع بذل

 األخبار عليو، فبل مانع من تقدير اٞنكيل بالوزف أو اٞنوزوف بالكيل ٝنروج اٞنعاملة بذلك عن اٛنزافية، ىذا.

لة عن كوهنا جزافاً، ومن اٞنعلـو أّف مقدار اٞنالية ُب اٞنوزوف إّّنا وفيو: أّف تقدير مالية اٞناؿ بغًن ما تعرؼ ماليتو بو ال خيرج اٞنعام
تعرؼ بالوزف كما أّف مقدار مالية اٞنكيل تعرؼ بالكيل على ما تعارؼ فيهما عرفاً، فتقدير أحدمها باآلخر تقدير للمالية 

 عاملة اٛنزافية ٣نّا منعت عنو الروايات، ىذا.ء غًن معلـو من حيث اٞنالية، فبل ٔنرج اٞنعاملة بذلك عن اٛنزافية قطعاً، واٞن بشي

 وال خيفى أّف البحث ُب اٞنقاـ إّّنا ىو على تقدير االستدالؿ بالروايات وأّما

______________________________ 
 .ٜٕٔ: ٗ( اٞنكاسب ٔ)
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فجواز بيع اٞنكيل بالوزف أو اٞنوزوف بالكيل يتبع ٓنّقق الغرر  بناًء على أّف الدليل ُب اعتبار الكيل والوزف ىو دليل نفي الغرر
 وجوداً وعدماً.

وأّما ما ذىب إليو شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( من التفصيل بٌن بيع اٞنكيل بالوزف وبٌن العكس بتجويز اٞنعاملة ُب األّوؿ 
الكيل إّّنا ىو فرع لو، فإذا أوقعنا اٞنعاملة على اٞنكيل دوف الثاشل، فالوجو فيو ما أفاده من أّف األصل ُب التقدير ىو الوزف و 

بالوزف فقد قّدرناه ّنا ىو األصل ُب التقدير، وىذا ِنبلؼ ما إذا قّدرنا اٞنوزوف بالكيل الستلزامو اٛنزافية وعدـ معرفة اٞنقدار ُب 
 اٞنثمن أو الثمن.



عن كوهنا جزافية كذلك ال يوجب تقدير اٞنكيل بالوزف صّحة  ويدفعو: أّف بيع اٞنوزوف بالكيل كما ال يكفي ُب خروج اٞنعاملة
اٞنعاملة وخروجها عن اٛنزافية وذلك ٞنا أشرنا إليو من أّف تقدير مالية اٞناؿ إذا كاف بالوزف أو بالكيل فبل يكوف تقدير ماليتو 

ن أّف األصل ُب التقدير ىو الوزف ٣نّا ال ء آخر موجبًا ٞنعلومية مقدار ماليتو فتكوف اٞنعاملة بذلك جزافية نعم ما أفاده م بشي
ء آخر غًن الوزف باألخرة، فالوزف ىو األصل لرجوع  ديكن إنكاره، وذلك الختبلؼ اٞنكائيل ُب البلداف وعدـ رجوعها إذل شي

اٞنكيل ء واحد وىو اٞنثقاؿ الذي ىو أربعة وعشروف ّ٘نصة، إاّلأّف ذلك ال يوجب جواز بيع  األوزاف على اختبلفها إذل شي
 بالوزف لعدـ معلومية مقدار اٞنالية ُب اٞنكيل إاّلبالكيل ولعّلو ظاىر، ىذا أّواًل.

وعلى تقدير اإلغماض والبناء على عدـ اٛنزافية ُب اٞنكيل عند تقديره بالوزف فنقوؿ ثانياً: إّف الرواية الثانية وىي رواية ابن 
واٞنوزوف ال يباع إاّلبالكيل أو الوزف، وظاىرىا ىو اللّف والنشر  قد دّلت على أّف اٞنكيل «ٔ» ١نبوب عن زرعة عن ٚناعة

  ّنعىن أّف الكيل البّد ُب اٞنكيل والوزف ُب اٞنوزوف، ال أّف اٞنكيل

______________________________ 
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موع من الكيل أو الوزف بأف يقع ٠نموعهما ُب مقابل اٞنكيل واٞنوزوف حّّت يستفاد منها أّف ُب بيع اٞنكيل واٞنوزوف يباع باجمل
واٞنوزوف البّد من أحدمها من دوف تعيٌن الكيل ُب اٞنكيل والوزف ُب اٞنوزوف وىو القوؿ باٛنواز مطلقاً، وىذه الرواية لو دل تكن 

ُب اٞنكيل ِنصوصو واعتبار الوزف ُب اٞنوزوف كذلك فبل ١نالة ليست بظاىرة ُب كفاية  ظاىرة فيما اّدعيناه من اعتبار الكيل
أحدمها ُب بيع أحدمها أيضاً، وعليو فتكوف الرواية ٠نملة فبلبّد من اٞنراجعة إذل سائر العمومات واالطبلقات، ىذا كّلو ُب عدـ  

 كفاية الوزف ُب اٞنكيل.

بالوزف ولكّنا جعلنا الكيل طريقًا إذل الوزف للتسهيل بأف كلنا مقدارًا من الطعاـ ُب ظرؼ  نعم لو كاف البيع واقعًا على اٞنوزوف
فوزنّاه وعلمنا مقداره ُنسب الوزف ٍّب ِكلناه ثانيًا على حساب الوزف األّوؿ، فبل إشكاؿ ُب صّحتو وكفايتو، ألّف ذلك ُب 

وبذلك نستكشف مقداره ُنسب الوزف، وال يضّر ُب ذلك ظهور اٜنقيقة تقدير بالوزف غاية األمر ال باٞنيزاف بل باٞنكياؿ 
ء يتسامح فيو عادة أو زاد عنو كذلك، ألّف ذلك ٣نّا  االختبلؼ اليسًن بٌن ذلك وبٌن اٞنقدار اٞنوزوف كما إذا نقص عنو بشي

ُب مقدار قليل ىذا، بل لو ظهر البّد منو حّّت ُب الوزف باٞنيزاف وال يوجد ميزاناف ُب العادل ُنيث ال يكوف بينهما االختبلؼ 
االختبلؼ بكثًن أيضًا ال يضّر ذلك ُب صّحة اٞنعاملة بل غاية األمر أّف اٞنشرتي لو أف يرجع إذل البائع باٞنقدار الناقص وىذا 

 ء ببيع الكّلي وتسليم الناقص ُب مقاـ التسليم. أشبو شي



خنا األنصاري )قّدس سرّه( من أّف بيع اٞنوزوف بالكيل لو كاف على شي «ٔ» و٣نّا ذكرناه ظهر أّف ما أورده شيخنا اأُلستاذ
صحيحاً حّّت ُب صورة انكشاؼ النقصاف ّنقدار ال يتسامح فيو ٛناز بيع اٞنوزوف ببل كيل ووزف على أنّو كذا مقدار فإنّو أيضاً 

 إذا
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ظهر ناقصًا يرجع إذل البائع ّنقدار الناقص مع أّف اٞنعاملة ُب ىذه الصورة باطلة غًن وارد من أساسو، وذلك ألّف مفروض  
كبلـ الشيخ )ر٘نو اللَّو( إّّنا ىو صورة استكشاؼ وزف اٞنبيع بالكيل باالطمئناف، وأّف ٟنا صورتٌن صورة اٞنطابقة وعدـ ظهور 

ور النقصاف ّنقدار كثًن، وما أورده عليو من النقص ال كشف ٞنقدار اٞنبيع فيو ال بالوزف وال النقص وصورة االختبلؼ وظه
بالكيل وال بإخبار البائع، وبيع اٞنكيل واٞنوزوف باٞنشاىدة غًن صحيح وألجل ذلك ال وجو لصّحتو أبداً، وىذا ِنبلؼ الصورة 

داء والكيل طريق إذل الوزف إاّلأنّو ظهر فيو النقص بعد انعقاد اٞنعاملة اٞنتقّدمة فإّف اٞنقدار والوزف مستكشفاف بالكيل ُب االبت
 صحيحة، ىذا.

بعد ذلك ذكر أنّو علم ٣نّا ذكرناه أّف اٞنقدار ُب اٞنوزوف واٞنكيل البّد وأف يكوف  «ٔ» ٍّب إّف شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
وقعت على عنواف مقدار من اٞنقادير معلـو عند أحدمها دوف اآلخر  معلومًا لكّل واحد من اٞنتبايعٌن، وإذا فرضنا أّف اٞنعاملة 

كاٜنّقة والرطل والوزنة باصطبلح أىل العراؽ الذي ال يعرفو غًنىم سّيما األعاجم فهي ١نكومة بالبطبلف ال ١نالة، ألّف ٠نّرد 
مقابلو ال يوجب للجاىل معرفة زائدة ذكر أحد ىذه العناوين وجعلو ُب اٞنيزاف ووضع صخرة ٠نهولة اٞنقدار معلومة االسم ُب 

 على ما حيصل باٞنشاىدة، ىذا.

وال خيفى أّف العلم باٞنقادير على ٥نو التفصيل إف كاف معتربًا ُب صّحة اٞنعامبلت فالبلـز بطبلف أكثر اٞنعامبلت بل أٗنعها 
ّف اٜنّقة أو الوقية تساوي بكم مثقاؿ وأّف اٞنثقاؿ أّي ألّف اٞنتعاملٌن غالباً ال يعرفوف أوزاف اٞنقادير تفصيبًل حّّت أهّنم ال يدروف أ

مقدار غالباً، وإف قلنا بكفاية العلم باٞنقادير ُب اٛنملة فهو موجود ُب معامبلت األعاجم مع أىل العراؽ ألنّو يراه ُب اٞنيزاف 
 ويعلم أنّو ّنقدار حّقة

______________________________ 
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وىذا اٞنقدار من العلم باٞنقدار كاٍؼ ُب صّحة اٞنعامبلت وال نظّن أحدًا حيكم بفساد تلك اٞنعامبلت الواقعة بٌن األعاجم 
وأىل العراؽ مثبًل، وقد أشرنا سابقًا إذل أنّو إذا عرؼ من اٞنقادير اٚنها ال حقيقتها وعامل معاملة ُب الذّمة مثبًل كما إذا 

ى حّقة من اٜننطة ُب ذّمة البائع واٜناؿ أنّو دل ير ودل يعلم أّف اٜننطة ّنقدار اٜنّقة أّي مقدار فبل ١نالة حيكم ببطبلهنا اشرت 
لعدـ العلم باٞنقدار حقيقة، وىذا ِنبلؼ ما إذا رأى اٞنقدار ُب اٞنيزاف وعلم مقداره باٞنشاىدة ولعّل ذلك ظاىر، ىذا كّلو ُب 

 اٞنكيل واٞنوزوف.

ا اٞنعدود فقد يستفاد من رواية اٜنليب عدـ جواز بيع اٞنعدود بغًن العّد ألجل تقرير اإلماـ وعدـ ردعو السائل عن اعتقاده وأمّ 
عدـ جواز بيع اٞنعدود بغًن العّد، وىو كذلك كما أشرنا إليو سابقاً، فهل يكفي فيو الكيل أو الوزف فيما إذا جعبل طريقًا إذل 

مانع من ذلك بوجو كما صرّح بو ُب الرواية اٞنتقّدمة وال يناُب ذلك ظهور االختبلؼ ُب بعض األوقات العّد، الظاىر أنّو ال 
 ّنقدار يسًن، وىذا ال خيتّص ُناؿ االضطرار بل جيوز ُب حالِت االختيار وعدمو.

ختيار فلذا سألو عن صورة عدـ وقد يقاؿ إّف ظاىر الرواية أّف السائل كاف يعتقد عدـ جواز بيع اٞنعدود بغًن العّد ُب حاؿ اال
 استطاعة العّد واالضطرار إذل الكيل، واإلماـ )عليو السبلـ( قّرره على ذلك.

ولكن ديكن اٞنناقشة ُب ذلك: بأّف الوجو ُب عدـ السؤاؿ عن كيل اٞنعدود ُب صورة التمّكن من العّد ليس ىو االعتقاد بعدـ 
مع التمّكن من العّد الذي ىو أسهل من الكيل فبل تقرير ُب الرواية بوجو جوازه بل لعّلو من أجل عدـ اٜناجة إذل الكيل 

 وىذا ظاىر.

والكبلـ إّّنا ىو ُب كيل اٞنعدود أو وزنو على ٥نو االستقبلؿ من دوف أف جيعبل طريقًا إذل العّد، فهل جيوز ذلك مطلقًا أو ال 
 وبعدمو ُب الكيل؟ وجوه.جيوز كذلك أو يفّصل بٌن الكيل والوزف وحيكم باٛنواز ُب الوزف 
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التفصيل بينهما، ودل يذكر الوجو ُب صّحة الوزف ُب اٞنعدود بل اكتفى بنقل كلمات األصحاب  «ٔ»  اختار شيخنا األنصاري
ملة ُب اٞنعدودات، ء من الكيل والوزف ُب صّحة اٞنعا ُب أنّو ال جيوز السلم ُب اٞنعدود إاّل بالوزف، والظاىر عدـ كفاية شي

ء  وذلك ألّف اٞنالية ُب اٞنعدودات إّّنا ىي بالعّد كما أهّنا ُب اٞنكيل بالكيل وُب اٞنوزوف بالوزف، إذ اٞنيزاف ُب مالية كّل شي
بو ماليتو، ُنسبو، وىذه اٞنالية ال تعلم ُب اٞنعدود إاّلبالعّد ال بالكيل والوزف ألّف الكيل أو الوزف ال يعّيناف مقداره حّّت يعلم 

فتكوف اٞنعاملة ُب اٞنعدود بالكيل والوزف جزافية ٞنا مّر من أّف اٛنزاؼ عبارة عن عدـ العلم ّنقدار مالية اٞناؿ، ىذا كّلو ُب 
 اٞنكيل واٞنوزوف واٞنعدود.



وغًنه،  «ٕ»  ائقء من اٞنكيل أو اٞنوزوف ماذا وقد نسب إذل اٞنشهور ُب اٜند والكبلـ بعد ذلك يقع ُب أّف اٞنناط ُب كوف شي
وأيّد النسبة إذل اٞنشهور شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(، أّف اٞنناط ُب اٞنكيل واٞنوزوف  «ٖ» وإف استشكل فيو صاحب اٛنواىر

ء كاف مكيبًل أو موزوناً ُب زمانو )صّلى اللَّو عليو وآلو( فهو مكيل أو  واٞنعدود ىو زماف النيب )صّلى اللَّو عليو وآلو(، وكّل شي
موزوف إذل يـو القيامة، ىذا فيما علمنا بأنّو كاف كذلك ُب زماف النيب )صّلى اللَّو عليو وآلو(، وأّما ما دل يكن كذلك فبلبّد فيو 
من مبلحظة العادة ُب ٗنيع البلداف، فإف كاف ُب ٗنيعها مكيبًل أو موزونًا وإف كاف ُب بعض البلداف الصغًنة على خبلفها 

ملة اٞنكيل واٞنوزوف، وإذا فرضنا البلداف الغالبة ٢نتلفة بأف كاف ُب ىذا البلد مكيبًل وُب اآلخر موزوناً وُب أيضًا فيعامل معو معا
  ثالث معدوداً، فالبلـز مراعاة اٞنتعارؼ ُب كّل بلد ِنصوصو فيعامل مع
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 ء الواحد ُب ىذا البلد معاملة اٞنكيل واٞنوزوف وُب البلد اآلخر معاملة اٞنعدود وىكذا ىذا. الشي

وقد ذكروا نظًن ذلك بل عينو ومطابقو ُب الربا، وأّف اٞنناط أّواًل ىو مبلحظة زماف النيب )صّلى اللَّو عليو وآلو( ٍّب العرؼ العاـ 
عادة كّل بلد ِنصوصو، وىذا إف قاـ على طبقو إٗناع واتّفاؽ أو ورد ُب بعض خصوصياتو نّص ورواية كما ُب الدرىم ٍّب 

والدينار حيث ورد أهّنما من اٞنكيل واٞنوزوف ويدخل فيهما الربا وإف كاف معدوداً ُب مقاـ اٞنعاملة فهو، وإاّل فاثبات ذلك لعّلو 
ُب ذلك أّف اٛنمع بٌن القضية اٜنقيقية الِت يرتّتب فيها اٜنكم على موضوعاتو اٞنقّدرة مستحيل فضبًل عن تعّسره والوجو 

واٞنفروضة الوجود، وبٌن القضية اٝنارجية اٞنرتّتب فيها اٜنكم على موضوعاتو اٞنعلومة واٞنتحّققة ُب اٝنارج غًن ٣نكن، فإف كاف 
من قبيل القضايا اٝنارجية بأف يكوف النظر فيو إذل اٞنكيل واٞنوزوف  اٜنكم بأّف اٞنكيل واٞنوزوف ال يباع إاّلبالكيل أو الوزف

اٞنوجودين ُب اٝنارج ُب زمن النيب )صّلى اللَّو عليو وآلو( وزمن صدور اٜنكم فبل ١نالة ٔنتّص أحكاـ الكيل والوزف ّنا ىو  
وجو ُب التزاـ اٞنشهور َنرياف أحكامهما الِت كذلك ُب زماف النيب )صّلى اللَّو عليو وآلو( وال يتعّدى عنو بوجو، وعليو فما ال

منها جرياف الربا فيما صار مكيبًل أو موزونًا ُب العرؼ العاـ وٗنيع البلداف بعد ما دل يكن مكيبًل أو موزونًا ُب زمانو )صّلى 
وجد ُب اٝنارج وصدؽ عليو اللَّو عليو وآلو(، وإف كاف اٜنكم فيهما على ٥نو القضايا اٜنقيقة بأف يكوف النظر فيو إذل كّل ما 

اٞنكيل واٞنوزوف اٞنعرّب عنو باألفراد اٞنقّدرة الوجود ُنيث يشمل كّل ما ىو مكيل فعبًل وما سيوجد بعد ذلك، فًنتفع اإلشكاؿ 
ى اللَّو عليو اٞنتقّدـ إاّل أنّو يتوّجو عليو أهّنم ٞناذا ال جيروف أحكاـ اٞنكيل واٞنوزوف فيما دل يكن من قبيلهما ُب زماف النيب )صلّ 



وآلو( وصار منهما بعده حيث ذكروا أنّو يعامل معو معاملة غًن اٞنكيل واٞنوزوف إذل يـو القيامة مع أنّو صار من أفراد اٞنوضوع 
  الذي
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 حكم عليو بأحكاـ اٞنكيل واٞنوزوف ُب القضية اٜنقيقية.

كما ذكره شيخنا األنصاري من أّف اٛنمع بينهما وتطبيقهما على الروايات   وباٛنملة: اٛنمع بٌن ىذين األمرين مستحيل
 مشكل، بل قد عرفت أنّو متعّذر لعدـ اٛنامع بٌن القضّيتٌن.

والظاىر أّف ىذا اٜنكم كنظائره من األحكاـ والقضايا اجملعولة على ٥نو القضية اٜنقيقية وأّف اٞنناط فيو ىو صدؽ عنواشل 
ء من دوف اختصاصو باألفراد اٞنتحّققة منهما ُب زماف النيب )صّلى اللَّو عليو وآلو( كما لعّلو يشًن إذل  شي اٞنكيل واٞنوزوف على

اخل، فإّف ظاىره أّف ما كاف من الطعاـ اٞنتعارؼ كيلو فبل جيوز « وما كاف من طعاـ ٚنّيت فيو كيبًل »ذلك بقولو )عليو السبلـ( 
ألفراد اٞنوجودة بل يعّمها وما يتحّقق فيما بعد من األفراد كما ىو الشأف ُب ٗنيع القضايا بيعو ٠نازفة، وىذا عنواف ال خيتّص با

ء على صدؽ ذلك العنواف ُب اٝنارج،  اٜنقيقية، ألّف اٜنكم فيها إّّنا يرتّتب على األفراد اٞنقّدرة الوجود فيتوّقف ترتّبو على شي
الوجوب أّف ىذا الشخص فعبًل يصدؽ عليو عنواف العادل أو ال، فإذا صار فإذا ورد أّف العادل جيب إكرامو فيبلحظ ُب اٜنكم ب

أحد مّتصفًا بذلك العنواف فيدخل ٓنت اٜنكم بوجوب إكرامو سواء كاف مّتصفًا بو ُب زماف ورود اٜنكم أيضًا أـ اّتصف 
قبل ذلك، وعلى ىذا فاٞنيزاف ُب  بذلك بعده، كما أنّو ال يشمل من انقلب عنو وخرج عن العاٞنية فعبًل ولو كاف مّتصفًا بو

ء ُب بلد من اٞنكيل أو اٞنوزوف فيلحقو حكمو  اٜنكم بلزـو الكيل والوزف ىو مبلحظة اٞنتعارؼ ُب كّل بلد بلد، فإذا كاف شي
ف ولو كاف ُب البلد اآلخر معدودًا أو شيئًا آخر، وىذا ىو اٞنناط ُب اٞنكيل واٞنوزوف من حيث اٜنكم بالكيل والوزف وجريا

ء ّنا أنّو كاف من اٞنكيل واٞنوزوف ُب زماف النيب  ء ويدّؿ على أّف ذلك الشي أحكاـ الربا، اللهّم إاّلأف يرد نّص ُب خصوص شي
)صّلى اللَّو عليو وآلو( فهو ١نكـو ُنكمهما إذل يـو القيامة وإف انقلب منهما وصار بعده من اٞنعدود أو غًنه، وىذا نظًن 

  الدراىم
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األوضاحية وغًنىا من الدراىم والدنانًن فإهّنا من اٞنكيل واٞنوزوف ويلحقهما حكمهما من حيث جرياف الربا وإف صارا ُب 
اٝنارج من اٞنعدود، أو يقـو إٗناع كاشف عن رأي اٞنعصـو )عليو السبلـ( على أّف ما كاف مكيبًل أو موزونًا ُب زمانو )صّلى 

فهو ١نكـو ُنكمهما إذل يـو القيامة، ففي كّل مورد دل يرد فيو نّص أو إٗناع فحكمو مبلحظة أنّو من اٞنكيل  اللَّو عليو وآلو(
أو اٞنوزوف ُب ىذا البلد أـ من غًنمها فعلى تقدير صدؽ ذلك العنواف عليو جيري فيو أحكامهما من جهة لزـو كيلو ووزنو 



بالعدد وغًن داخل ُب اٞنكيل واٞنوزوف، ىذا ملّخص الكبلـ ُب مناط اٞنكيل وجرياف الربا، وإف كاف ُب البلد اآلخر ١نكومًا 
 واٞنوزوف.

وىو أّف اٞنبيع إذا كاف ُب بلد اٞنكيل واٞنوزوف ووقع عليو العقد ُب بلد ليس ذلك اٞنبيع فيو من قبيل اٞنكيل  ء بقي ىنا شي
بعدـ لزـو كيلو ووزنو، أو أنّو البّد من مبلحظة مكاف اٞنبيع  واٞنوزوف، فهل البلـز اعتبار ما ىو متداوؿ ُب مكاف البيع واٜنكم

 واٜنكم بكيلو ووزنو؟ الظاىر ىو الثاشل ألّف اٞنفروض أّف اٞنبيع ىو باد٤ناف كرببلء مثبًل وىو فيها ٣نّا يوزف أو يكاؿ، فالبيع إّّنا
 أو موزوف فبل اعتبار ّنكاف إنشاء البيع بوجو. وقع على ما يصدؽ عليو اٞنكيل واٞنوزوف إذ اٞنفروض أّف باد٤ناف كرببلء مكيل

ء ُب صحراء متوسط بٌن  ٍّب إّف ىنا فروعًا البّد من أف يراجع فيها إذل االصوؿ العملية وذلك كما إذا وقعت اٞنعاملة على شي
اىر أّف حكمو جواز البلدين ال يلتحق بذلك وال بذاؾ لعدـ كونو من ملحقاهتما فهل البلـز فيو اعتبار الكيل أو الوزف؟ الظ

 بيعو من غًن كيل وال وزف، إذ يكفي ُب عدـ لزـو وزنو وكيلو عدـ كونو مكيبًل وموزوناً فًنجع إذل عمومات أدلّة االمضاء.

 ٖٔٛ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

  الكبلـ ُب جواز تصديق البائع ُب إخباره

 والكبلـ ُب ذلك يقع ُب جهات ثبلث:

 ينبغي اإلشكاؿ ُب أّف البائع يعترب قولو وإخباره عن كيل اٞنبيع ووزنو، لداللة الروايات ُب أصل ذلك، وال اٛنهة االوذل:
اٞنتقّدمة على تصديق البائع ُب إخباره وجواز تصديقو، واالكتفاء بو عن الكيل والوزف ٣نّا ال يعرتيو ريب. وأّما ما رّنا يتوّىم 

ـ( عن تصديق البائع ُب إخباره، فقد تقّدـ دفعو وأنّو )عليو السبلـ( إّّنا من ذيل صحيحة اٜنليب اٞنتقّدمة من منعو )عليو السبل
منعو عن تصديقو من أجل أّف إخباره كاف مستندًا إذل حدسو ونظره ال إذل حّسو وكيلو ووزنو، والروايات إّّنا تدّؿ على أّف 

االكتفاء بو ال مطلقًا ولو كاف إخباره مستندًا إذل  إخباره عن حّسو كما إذا كالو أو وزنو بنفسو ٍّب أخرب بو اٞنشرتي ٣نّا ديكن
 حدسو ونظره، وىذا ظاىر.

ُب أّف إخبار البائع وقبوؿ قولو ىل أنّو من جهة اٞنوضوعية ُب إخباره بأف يعترب الشارع ُب بيع اٞنكيل واٞنوزوف  اٛنهة الثانية:
اسقًا مشتهرًا بالكذب ُب أقوالو وأخباره، أو أنّو من جهة أحد األمرين الكيل والوزف أو إخبار البائع هبما ولو كاف البائع ف

الطريقية إذل وزنو أو كيلو فبلبّد وأف يكوف اٞنخرب ثقة أو حيصل االطمئناف ِنربه وإاّل فبل يصغى إذل إخباره بل البّد من كيلو أو 
ؾ اٞنقدار وّنا أنّو يوجب انتفاء الغرر عن وزنو، أو أنّو ال ذاؾ وال ىذا بل من أجل أّف إخباره ّننزلة االشرتاط على أنّو بذا

ء من  اٞنشرتي إذ لو أف يفسخ اٞنعاملة على تقدير عدـ كونو هبذا اٞنقدار فلذا كاف موجبًا لصّحة البيع من دوف اعتبار شي
 الكيل أو الوزف فيو؟



على أنّو إذا ائتمنك  «ٔ»  الرواياتالصحيح ىو الثاشل من االحتماالت، ألّف احتماؿ اٞنوضوعية ُب اإلخبار بعيد بل قد دّلت 
 فبل مانع من أف يشرتيو ببل كيل أو إذا

______________________________ 
 .٘/ أبواب عقد البيع وشروطو ب ٖٖٗ: ٚٔ( الوسائل ٔ)
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اٞنعاملة، إذ لو كاف األمر كذلك لصّح صّدقتو فبل مانع، فمنو يظهر أّف إخباره طريق إليهما ال أّف لو موضوعية ُب جواز 
االكتفاء بإخباره حّّت مع عدـ االطمئناف بصدقو أو مع فسقو وكذبو، وقد عرفت عدـ صّحة االعتماد عليو حينئذ ُنسب 

ٛنازت داللة األخبار، وأّما احتماؿ أنّو من أجل رجوعو إذل االشرتاط اٞنوجب النتفاء الغرر فأبعد، ألنّو لو كاف موجباً لصّحتو 
اٞنعاملة باالشرتاط على أنّو كذا مقدار من دوف توسيط إخبار البائع مع أنّو من اٛنزاؼ بل البّد من كيلو ووزنو، والوجو فيو أّف 
اٞنستند ُب اعتبار الكيل والوزف ليس ىو دليل نفي الغرر حّّت يتوىم صّحة اٞنعاملة فيما انتفى فيو الغرر ولو بغًن الكيل 

 تند فيو ىو األخبار والروايات الواردة ُب الباب، وعليو فبل يفرؽ ُب اعتبارمها بٌن انتفاء الغرر وعدمو.والوزف، بل اٞنس

أّف اٞنبيع إذا ظهر على خبلؼ ما أخرب بو البائع من مقداره ووزنو بأف ظهر أنّو أنقص ٣نّا أخرب بو أو ظهر أنّو  اٛنهة الثالثة:
واشتباىو، فهل البلـز بطبلف اٞنعاملة حينئذ ألّف البيع إّّنا وقع على ما ىو معنوف  أزيد إّما من أجل تعّمد البائع أو سهوه

بعنواف كونو كذا مقدار واٞندفوع غًن مّتصف بو فتكوف اٞنعاملة الواقعة عليو ّنا أنّو كذا وكذا باطلة، أو أّف اٞنعاملة صحيحة 
االمضاء ىل ديضى العقد بالثمن اٞنسّمى على ذلك اٞنبيع غاية األمر يتخًّن اٞنشرتي بٌن الفسخ وإمضائها، وعلى تقدير 

الناقص ُنسب الفرض بأف يقع الثمن بأٗنعو ُب مقابل الناقص أو أنّو ديضى ُب اٞنقدار الباقي بأف خيرج من الثمن بنسبة 
 الناقص إذل اٞنثمن ال أنّو يعطى ٗنيعو ُب مقابل ذلك الناقص، ففي اٞنقاـ موارد للبحث.

ُب أّف ظهور اٞنبيع أنقص من اٞنقدار الذي أخرب بو البائع أو قامت البّينة عليو أو أزيد من ذلك اٞنقدار يوجب  ؿ:اٞنورد األوّ 
 بطبلف اٞنعاملة أو أنّو ال يضّر بصّحتها؟

  رّنا يقاؿ ببطبلف اٞنعاملة ُب ىذه الصورة من جهة أهّنا من قبيل ٔنّلف العنواف
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وف نظًن ما إذا باع شيئًا على أنّو كّتاف فظهر أنّو قطن فاٞنعاملة باطلة. ٍّب جياب عن ذلك بأّف البطبلف ُب اٞنثاؿ من عن اٞنعن
جهة أّف اٞنبيع غًن اٞنوجود ُنسب اٛننس وىذا ال يقاس باٞنقاـ ألّف اٞنبيع واٞنوجود كبلمها من جنس واحد بل ىو ىو وإّّنا 

 ء، فهما متحداف جنساً ووصفاً إاّل ُب خصوص الكّم، ىذا. ور أنّو أنقص منو بشياالختبلؼ بينهما ُب الكّم وظه

البطبلف ُب اٞنقاـ ٍّب ذىب إذل صّحتها مع اٝنيار، وما ذىب إليو )قّدس سرّه(  «ٔ» واحتمل شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
ات واألشياء اٞنعرّب عنها باٟنيوذل ال تقابل باٞناؿ أبداً، ىو الصحيح وتوضيح ذلك: أنّا ذكرنا مراراً أّف اٞنواد اٞنشرتكة بٌن اٞنوجود

ألّف اٞناّدة اٞنشرتكة بٌن الرتاب والذىب ال يدفع بازائها اٞناؿ خارجًا وإّّنا اٞناؿ يبذؿ بازاء األوصاؼ ّنعىن أهّنا واسطة لثبوت 
األعراض غًن اٞنقّومة، فإذا ٔنّلفت الصورة  اٞنالية للمواد. وىذه األوصاؼ تارة تكوف من قبيل الصور النوعية واخرى تكوف من

النوعية ُب معاملة سواء كاف ذلك من الصور النوعية العقلية أـ كاف من الصور النوعية العرفية بطلت اٞنعاملة، مثبًل إذا باع 
ق فيحكم ببطبلف جارية فظهر أهّنا فرس فإّف الصورة النوعية ٢نتلفة فيهما عقبًل إذ اٞنفروض أّف أحدمها صامت واآلخر ناط

اٞنعاملة من جهة أّف اٞنوجود دل يقع عليو بيع وما وقع عليو البيع غًن موجود ُنسب الفرض. أو إذا باع جارية فظهر أهّنا عبد 
فإّف الصورة النوعية فيهما ٢نتلفة عرفًا وإف دل تكونا كذلك عقبًل الّٓنادمها بنظر العقل حقيقة إذ الذكورية واالنوثية ليست 

بنظر العقل بوجو وإّّنا مها من األعراض فلذا ديكن أف يتبّدؿ أحدمها باآلخر بإعجاز أو بغًنه كما رّنا يّتفق ُب بعض  مقّومة
  اٞنوارد، إاّل أهّنما ٞنّا كانتا من الصور النوعية عرفاً فلذا حيكم ببطبلف اٞنعاملة حينئذ ألّف ما وقع

______________________________ 
 .ٕٔٗ :ٗ( اٞنكاسب ٔ)
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 عليو البيع غًن موجود واٞنوجود دل يقع عليو بيع، فالبطبلف ُب اٞنعامبلت عند التخّلف إّّنا ىو ُب ىاتٌن الصورتٌن.

وأّما إذا ظهر االختبلؼ والتخّلف ُب بعض األعراض دوف الصور النوعية كما إذا باع اٜننطة على أنّو كذا مقدار ٍّب ظهر أنّو 
ء واحد حقيقة وعرفاً وال اختبلؼ بينهما إاّلُب خصوص اٞنقدار والكم ففي  أنقص منو أو أزيد، فإّف اٞنوجود واٞنبيع حينئذ شي

 مثل ذلك ال وجو للبطبلف غاية األمر أّف للمشرتي اٝنيار لتخّلف شرط أنّو كذا مقدار.

 «ٔ» أو أنّو خيار ٔنّلف الشرط؟ ظاىر كبلـ العبّلمة )قّدس سرّه(أّف اٝنيار الثابت ُب اٞنقاـ ىل ىو خيار الغنب  اٞنورد الثاشل:
ىو األّوؿ حيث ذكر ُب قواعده عند ظهور الزيادة أو النقيصة أّف اٞنغبوف منهما يتخًّن بٌن الفسخ واالمضاء، ولكن الصحيح 

سا١نة ما ال خيفى، ولعّلو بذلك أراد إثبات أّف اٝنيار ُب اٞنقاـ خيار ٔنّلف الشرط، وأّما تعبًن العبّلمة )قّدس سرّه( ففيو من اٞن
اٝنيار لكّل من توّجو عليو الضرر منهما، فعلى تقدير الزيادة فالضرر متوّجو على البائع فهو على خيار، كما أنّو على تقدير 

ة على ٖنن زائد عن النقيصة متوّجو على اٞنشرتي فهو ٢نًّن بٌن الفسخ واإلمضاء، ودل يرد الغنب االصطبلحي إذ دل تقع اٞنعامل



القيمة السوقية حّّت يتوّىم أّف اٞنشرتي مغبوف ُب اٞنعاملة ألنّو اشرتاه بأكثر من القيمة السوقية وذلك ظاىر، وىو نظًن تعبًن 
بل الظاىر أّف اٝنيار مستند إذل ٔنّلف الشرط كما عرفت،  «ٕ» الشهيد ُب اللمعة كما نقلو شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(

 ىذا.

  ا دينع عن ذلك بأّف ىذا اٝنيار إّّنا يثبت مع التصريح باشرتاط الوصفورّن

______________________________ 
 .ٚٙ: ٕ( القواعد ٔ)
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 يشرتط فيو اٞنقدار بالصراحة.واٞنقدار ُب العقد وىو غًن مفروض الكبلـ، ألّف الفرض أّف البيع وقع عليو ّنا أنّو كذا مقدار ودل 

وأجاب عن ذلك شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( بأّف ذلك ُب األوصاؼ اٝنارجية الِت ال يشرتط اعتبارىا ُب صّحة اٞنعاملة  
أو كالكتابة واٝنياطة و٥نومها وأّما الوصف اٞنأخوذ ُب عنواف اٞنبيع ُنيث لو دل يبلحظ دل يصّح البيع كاٞنقدار اٞنعٌّن من الكيل 

الوزف فبل حيتاج إذل ذكره ُب منت العقد، بل األوصاؼ غًن الدخيلة ُب صّحة اٞنعاملة أيضًا إذا وقعت اٞنعاملة عليها ال حيتاج 
إذل ذكرىا ُب العقد، فإذا باعو عبدًا كاتبًا بقولو بعتك ىذا العبد الكاتب بكذا فإنّو ّننزلة أف يقوؿ بعتك ىذا العبد بشرط أف 

 جب ٔنّلفو اٝنيار، فهذا اإلشكاؿ ٣نّا ال أساس لو.يكوف كاتباً فيو 

أّف اٞنشرتي إذا فسخ العقد فهو، وأّما إذا رضي بو وأمضاه فهل يرجع إذل البائع بالثمن بنسبة الناقص إذل اٞنبيع،  اٞنورد الثالث:
لو أف يرجع إذل البائع َنزء من  أو أّف الثمن بأٗنعو يقع ُب مقابل اٞنبيع الذي ظهر نقصو؟ ال ينبغي اإلشكاؿ ُب أّف اٞنشرتي

الثمن نسبتو إليو كنسبة الناقص إذل اٞنبيع، وال وجو لتوّىم عدـ جواز رجوعو، والوجو ُب ذلك أّف الثمن يتقّسط على أجزاء 
أنّو اٞنبيع ُب اٞنعامبلت فإذا اشرتى عشرة أمناف من اٜننطة بعشرة دراىم فمعناه أنّو اشرتى كّل مّن بدرىم وعليو فإذا ظهر 

أنقص من اٞنقدار اٞنعٌّن ّنّنٌن فبل ١نالة يكوف جزءاف من الثمن ببل مثمن وببل عوض، فاٞنعاملة تصًن باالضافة إليهما باطلة، 
إذ ال معىن للبيع ببل مثمن، وأّما ُب غًنمها من األجزاء الباقية فاٞنعاملة صحيحة ولكن للمشرتي خيار تبّعض الصفقة ألنّو إّّنا 

ية بشرط أف تكوف ُب ضمن العشرة ودل يشرت الثمانية باستقبلٟنا ومرجع ذلك اٝنيار إذل خيار ٔنّلف الشرط كما اشرتى الثمان
عرفت، وباٛنملة ال يقاس اٞنقاـ ّنا إذا اشرتى شيئًا بوصف معٌّن فظهر أنّو فاقد لو فإّف الثمن ال يتبّعض حينئذ ألنّو بأٗنعو 

 صفة فهي ٣نّا ال يقع بازائهاإّّنا وقع ُب مقابل اٞنوصوؼ، وأّما ال
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الثمن، وىذا ِنبلؼ اٞنقاـ ألّف الفرض أّف اٞنبيع ظهر ناقصًا وفاقدًا لبعض أجزائو وىي أي األجزاء يتقّسط الثمن عليها ببل 
 خبلؼ.

املة أو ال؟ الظاىر أنّو ال وجو للخيار للبائع إذا ظهر أّف اٞنبيع أزيد من اٞنقدار اٞنعٌّن فهل للبائع أف يفسخ اٞنع اٞنورد الرابع:
أبدًا وغاية ما ىناؾ أنّو يرجع ُب مقدار الزائد إذل اٞنشرتي، إذ ال وجو وال موجب لتخًّنه بٌن الفسخ واالمضاء وىذا ال يقاس 

إذا باع عبده ّنا أنّو ّنا إذا ظهرت الزيادة ُب األوصاؼ الِت ال يتمّكن البائع من إرجاعها إاّل بارجاع نفس اٞنوصوؼ كما 
مريض ٍّب ظهر أنّو صحيح فإّف البائع يتخًّن حينئذ بٌن الفسخ واالمضاء ببل كبلـ، وأّما ُب اٞنقاـ الذي لو أف يأخذ الزيادة فبل 
موجب للخيار، نعم يوجب ذلك اشرتاؾ اٞنثمن بينهما وىذا أي الشركة نقص وعيب ُب اٞناؿ فللمشرتي خيار العيب ولو أف 

ٞنعاملة أو يلتـز هبا ولكّنو ال أرش لو ألنّو ليس ٣نّا يقابل باألرش فاٝنيار للمشرتي دوف البائع، فما أفاده شيخنا يفسخ ا
 من أّف اٝنيار للمشرتي على كبل تقديري ظهور الزيادة والنقصاف ىو الصحيح. «ٔ» االستاذ )قّدس سرّه(

 الكبلـ ُب بيع اٞنشاىد

ف ُب اٞنكيل واٞنوزوف كما أنّو يعترب العّد والذرع ُب اٞنعدود واٞنذروع للقطع بعدـ الفرؽ بينها، قد عرفت أنّو يعترب الكيل والوز 
وأّما ما ليس من قبيل اٞنكيل وال اٞنوزوف وال اٞنعدود وال اٞنذروع فبل مانع من بيعو باٞنشاىدة وذلك كما ُب األراضي والدور 

اً أو أرضًا باٞنشاىدة وكانت بنظره كذا مقداراً ٍّب انكشف أهّنا أقّل من ذلك لتفاوت قيمتها باختبلؼ األنظار، فإذا اشرتى دار 
 اٞنقدار فبل خيار

______________________________ 
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عقد اٞنعاملة أف تكوف كذا مقدار، نعم لو لو، كما ال إشكاؿ ُب صّحة بيعو وذلك ألنّو إّّنا اشرتاىا باٞنشاىدة ودل يشرتط ُب 
 اشرتط ُب ضمنها أف تكوف كذا مقدار وظهرت أقّل منو فلو خيار ٔنّلف الشرط كما ىو ظاىر.

إذل جواز بيع قطيع الغنم باٞنشاىدة، ألّف الغنم ليس من اٞنكيل أو اٞنوزوف وال من اٞنعدود واٞنذروع بل  «ٔ» وذىب العبّلمة
 بلؼ قيمتو باختبلفو من حيث السمن واٟنزاؿ فبل مانع من بيع القطيع منو باٞنشاىدة.يباع باٞنشاىدة الخت



من جهة الغرر ُب أمثاٟنا من اٞنعامبلت الختبلؼ القطيع من حيث  «ٕ» واستشكل ُب ذلك شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
ة، وكيف كاف فبل مانع ُب البيع باٞنشاىدة إاّل العدد واألفراد وىي غًن معلومة للمشرتي كما ىو اٞنفروض فتكوف اٞنعاملة جزافي

 فيما إذا استلـز الغرر ُب مورد وبنينا على ٕنامية أدلّة الغرر من اإلٗناع أو الرواية ولعّل ذلك ظاىر.

 ء الكبلـ ُب بيع بعض أجزاء الشي

وف بعض أجزائو كثلثو اٞنشاع أو ربعو  ء من أّولو إذل آخره وىو ٣نّا ال إشكاؿ ُب صّحتو واخرى يك اٞنبيع تارة يكوف ٕناـ الشي
كذلك، فيكوف اٞنشرتي حينئذ شريكًا مع البائع ُب اٞناؿ بالثلث والربع أو غًنمها، وىذا أيضًا ال إشكاؿ ُب صّحتو نظًن 

فاٞناؿ بينهم الشركة األّولية كما إذا مات أحد وانتقل مالو إذل ورثتو فإهّنم يشرتكوف ُب تلك األمواؿ بالنسبة، فإذا كانوا ثبلثة 
  بالثلث وإذا كانوا اثنٌن فهو بينهما بالنصف، وإذا فرضنا أحدمها بنتاً وثانيهما ابناً فثلثاه لبلبن وثلثو للبنت ولعّل ذلك

______________________________ 
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 ء يتصّور على أقساـ وصور: ع بعض أجزاء الشيواضح، وكيف كاف فبي

أف يشرتي كسرًا مشاعًا كما إذا اشرتى مّنًا من اٜننطة اٞنوجودة ُب اٝنارج من غًن أف يعلم بأّف نسبة اٞنّن إذل  الصورة االوذل:
٠نموع اٜننطة بالُعشر أو بالربع أو بغًنمها من اٞنقدار وذلك للجهل ّنقدار ٠نموع اٜننطة، فالبائع ال يدري أّف اٞنشرتي يشرتؾ 

ّنو يعلم أنّو يشرتؾ معو ُب اٞناؿ بنسبة اٞنّن إذل ٠نموع اٜننطة فإف كانت ىي بالثلث فبالثلث معو ُب ثلث مالو أو ُب ربعو ولك
.  وإف كانت بالربع فبالربع وىكذا، فمقدار اٞنبيع معلـو ولكن أنّو بأيّة نسبة من الثلث أو الربع غًن معلـو

 النسبة ُب الواقع وعلم اللَّو، وال يضّر اٛنهل هبا ُب وال إشكاؿ ُب صّحة اٞنعاملة ُب ىذه الصورة للعلم ّنقدار اٞنبيع وتعيٌن
صّحة البيع بعد العلم ّنقدار اٞنبيع، وىذا ال خيتّص باٜننطة بل جيري ويصّح ُب بيع دار من الدارين أو عبد من العبدين 

ف آخر من الدار باالشاعة بأف يكوف اٞنشرتي شريكًا مع البائع ُب الدارين والعبدين بالنصف نصف من ىذه الدار ونص
 االخرى ونصف من ىذا العبد ونصف آخر من العبد اآلخر، ىذا.

اإلشكاؿ ُب صّحة بيع عبد من عبدين أو شاة من شاتٌن وإف ذىب إذل الصّحة  «ٔ» ولكن حكي عن العبّلمة )قّدس سرّه(
النصف من عبد آخر فبل يصّح أف ُب مثل مّن اٜننطة، ولكن ال فرؽ بينهما إاّلُب أّف العبد ال يطلق على النصف من عبد و 



يقاؿ عرفاً إّف لو عبداً، وىذا أمر راجع إذل مقاـ اإلثبات وال يضّر بصّحة اٞنعاملة ُب مقاـ الثبوت، إذ ال مانع من إطبلؽ العبد 
اٜنقيقة ُب اٞنعامبلت وإرادة النصفٌن من عبدين مع علم اٞنتبايعٌن باٞنراد سّيما إذا صرّح باٞنراد ُب العقد، وأّما اعتبار الصراحة و 

  وأّف اٞنعامبلت ال تصّح باأللفاظ اجملازية أو الكنائية فقد عرفت ُب
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منو االجارة وبالعكس، وأّما ُب ١نّلو أنّو على تقدير اعتباره إّّنا يعترب ُب نفس البيع واالجارة و٥نومها بأف ال يقوؿ بعت ويريد 
متعّلقات البيع واٞنعاملة فبل مانع من استعماؿ اجملاز أو الكناية بل الغلط أيضًا كما مّر، وُب اٞنقاـ قد ذكر البيع بالصراحة 

أو التصريح وقاؿ بعت وإّّنا اإلٗناؿ أو اجملاز ُب متعّلقو وىو العبد وقد عرفت أنّو ال يوجب البطبلف سّيما مع نصب القرينة 
 باٞنراد.

ٍّب إّف ما ذكرناه ُب اٞنقاـ ال خيتّص ّنا إذا كانت األجزاء متساوية القيمة بل جيري فيما إذا كانت قيمتها ٢نتلفة أيضاً، كما أنّو 
منها ُب  ال خيتّص ّنا إذا كانت أجزاؤه ٠نتمعة بل يصّح فيما إذا كانت األجزاء متفّرقة كما إذا باعو مّناً من حنطة الِت مقدار

 ىذا اٞنكاف ومقدار منها ُب مكاف آخر وذلك ظاىر.

ثالث  «ٔ» أف يكوف اٞنبيع من قبيل الكّلي ُب اٝنارج وىذه ىي الِت جعلها شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( الصورة الثانية:
 األقساـ ُب اٞنقاـ و٥نن قّدمناىا على الثاشل لنكتة تظهر عن قريب إف شاء اللَّو تعاذل.

ء ولو اعتبار عند العقبلء ويعتربونو مااًل فلذا ال مانع من جعل مثلو  تارة يكوف كّليًا ُب الذّمة بأف ال يضاؼ إذل شياٞنبيع 
صداقًا ُب نكاح أو ٖننًا ُب معاملة بأف جيعل الصداؽ مائة دينار الثابتة على ذّمة زيد، واخرى يكوف كّليًا مضافًا إذل ما ُب 

ّينة، ومعىن كونو كّليًا أّف اٝنصوصيات والتشّخصات ُب أفراد الصيعاف كّلها ٣نلوكة للبائع ودل اٝنارج كبيع صاع من صربة مع
تنتقل منو إذل اٞنشرتي فلذا ليس لو اٞنطالبة ِنصوص حّصة معيّنة، إذ للبائع أف جييب أّنك إّّنا اشرتيت صاعًا من اٜننطة ال 

 هبذه اٝنصوصية وىذا ظاىر.

 الِت ىي الصورة الثانية ُب كبلـ شيخنا األنصاري وىي ما الصورة الثالثة:

______________________________ 
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وذل الإذا كاف اٞنبيع فردًا غًن معٌّن ونكرة مرّددة بٌن األفراد ال كّليًا كما ُب الصورة الثانية وال معّينًا ُب الواقع كما ُب الصورة ا
بل حّصة غًن معّينة واقعاً وال ظاىرًا وىذا ىو الذي يعرّب عنو بالنكرة والفرد اٞننتشر بٌن األفراد الذي ال تعٌّن لو ُنسب الواقع 

أنّو ذىب إذل البطبلف. ورّنا أورد على  «ٔ»  وقد وقع الكبلـ ُب صّحة اٞنعاملة حينئذ وبطبلهنا، وحكي عن احملّقق األردبيلي
هالة تارة واإلهباـ اخرى والغرر ثالثاً، ورابعًا بأّف اٞنلك صفة وجودية ٓنتاج إذل ١نّل تقـو بو كسائر الصفات والفرد صّحتها باٛن

 اٞنرّدد غًن متحّقق ُب اٝنارج حّّت تقـو بو صفة اٞنلك كما ىو ظاىر، ىذا.

ُب الصّحة والفساد بعد وضوح استحالتها  واألوذل أف يتكّلم ُب إمكاف ىذه الصورة واستحالتها حّّت ال ٥نتاج إذل التكّلم
فنقوؿ: الظاىر أّف ىذه الصورة ُب حّد نفسها غًن معقولة، ألنّو إف اريد بالفرد اٞننتشر الفرد غًن اٞنعٌّن ُب الواقع الذي ال 

لعدـ تشّخصو خصوصية لو وال تشّخص فيو بوجو فهذا أمر ال يوجد ُب اٝنارج بوجو، ألّف الفرد اٞنوجود ُب اٝنارج ال معىن 
وتعّينو، ألّف الوجود عٌن التشّخص وال يوجد ُب اٝنارج فرد من دوف خصوصية، فاٞنبيع أمر غًن موجود فعبًل كما أنّو ال يوجد 

 إذل أبد الدىر دائماً فاٞنعاملة باطلة حينئذ ببل إشكاؿ.

صربة أو عبدًا يُعّينو بعد ذلك، فإّف العبد الذي يعّينو  وإف اريد منو الفرد غًن اٞنعٌّن ابتداًء واٞنعٌّن بعد ذلك واقعًا كما إذا باع
بعد ذلك أمر معٌّن ُب علم اللَّو والواقع وإف كاف ٠نهواًل عنده ابتداء، فهذا أمر آخر وراء الفرد اٞننتشر الذي ال تعٌّن لو ُب 

من االيرادات اٞنتقّدمة إاّلاٛنهالة، فإف كانت  ء الواقع ٞنا عرفت من أنّو معٌّن ُب علم اللَّو تعاذل و٠نهوؿ عنده، فبل يرد عليو شي
 اٛنهالة هبذا اٞنقدار أيضاً موجبة للبطبلف فنلتـز ببطبلف اٞنعاملة وإاّل فبل.

______________________________ 
(ٔ) 
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اقع والغرر منتف لفرض تساوي األفراد واألجزاء ُنسب القيمة، كما أّف الفرد وأّما إيراد االهباـ فقد عرفت أنّو غًن مبهم ُب الو 
متحّقق موجود ُب الواقع فبل مانع من أف يعرضو اٞنلك أبداً، فبل إشكاؿ فيو إاّلاٛنهالة وىي إّّنا تضّر فيما إذا قلنا بأّف اٛنهالة 

ر وكيف كاف فهذه الصورة خارجة عن الفرد اٞننتشر كما عند اٞنشرتي توجب البطبلف وإف كاف معلومًا ُب الواقع ونفس األم
 عرفت.



فاٞنتحّصل من ٗنيع ذلك: أّف الصورة االوذل وىي بيع كسر مشاع كمّن و٥نوه ٣نّا تكوف النسبة فيو معّينة ُب الواقع وإف دل يعلم 
شريكًا معو ُب مالو ّنقدار نسبتو إذل اٞناؿ  هبا اٞنتبايعاف صحيحة و٣نّا ال إشكاؿ فيو، ألّف البائع إّّنا يعلم أّف اٞنشرتي صار 

 كنسبة اٞنّن إليو، وأّما أنّو أي مقدار من الثلث أو الربع فبل علم لو بو بوجو وقد عرفت أّف اٞنعاملة ُب ىذه الصورة صحيحة.

رؼ بٌن العقبلء، وذلك ألّف  وأّما الصورة الثانية وىي بيع الكّلي ُب اٝنارج فهي أيضاً ٣نّا ال إشكاؿ ُب صّحتو كما أنّو أمر متعا
كثًنًا من اٞنعامبلت الواقعة بٌن اٞنتعاملٌن إّّنا ىي من قبيل بيع الكّلي ُب اٝنارج، ىذا مضافًا إذل صحيحة بريد عن أيب 

عن رجل اشرتى عشرة آالؼ طّن من القصب من أنبار فيو ثبلثوف الف طّن ٍّب بعد ذلك وقع فيو »عبداللَّو )عليو السبلـ( 
 «ٔ» «حرتؽ منو عشروف طّن وبقي عشرة آالؼ طّن، فقاؿ )عليو السبلـ( العشرة آالؼ طّن الِت بقيت ىي للمشرتينار فا

وذلك ألهّنا إّّنا تنطبق على بيع الكّلي ُب اٝنارج دوف صورة اشرتاء القصب بوجو مشاع كما ُب الصورة االوذل وإاّل فبلزمو 
ي ال اختصاص الباقي باٞنشرتي فقط وىذا ينطبق على اشرتاء العشرة بنحو الكّلي ُب اشرتاؾ اٞنشرتي مع البائع ُب اٞنقدار الباق

  اٝنارج، وّنا أهّنا تنطبق على الباقي فلذا حكم )عليو السبلـ( باختصاصها بو ٞنا مّر من

______________________________ 
 .ٔح  ٜٔ/ أبواب عقد البيع وشروطو ب ٖ٘ٙ: ٚٔ( الوسائل ٔ)
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أّف الـز االشاعة االشرتاؾ وىو يقتضي الشراكة ُب الباقي، وكيف كاف فبيع الكّلي أمر ال غرابة فيو بل ىو أمر متعارؼ وقع ُب 
زماف الشارع فبل مانع من أف تشملو العمومات، ىذا مع أّف وجود ذلك وٓنّققو ُب زمانو )عليو السبلـ( غًن معترب ُب مشوؿ 

 العمومات لو.

عاذل بل وأّما الصورة الثالثة فقد عرفت أنّو إف اريد من الفرد اٞنرّدد واٞنبهم أّف اٞنبيع أمر ال تعيٌن فيو ُب اٝنارج وال ُب علم اللَّو ت
أمر مبهم من ٗنيع اٛنهات وال خصوصية فيو بوجو، فاٞنعاملة حينئذ باطلة ألّف مثل ذلك ٣نّا دل يوجد إذل اآلف وال سيوجد 

ىو أمر غًن ٣نكن، إذ الفرد اٞنوجود ال ديكن أف يكوف عارياً من ٗنيع اٝنصوصيات والتشّخصات، وإف اريد منو بعد ذلك بل 
ما ىو معٌّن ُب الواقع وغًن معٌّن عند اٞنتبايعٌن كما إذا باع أحد عبدين يعّينو فيما بعد حيث إّف ما يعّينو بعد ذلك أمر معٌّن 

 لى عدـ اعتبار العلم باٞنبيع وعدـ كوف اٛنهالة ولو عند اٞنتبايعٌن موجبة للبطبلف.ُب علم اللَّو تعاذل فصّحتو تبتين ع

ء ُب   ٍبّ إّف الكبلـ يقع ُب تصوير االشاعة وبيع الكّلي ُب اٞنعٌّن، أّما االشاعة فهي على اٞنعروؼ منهم عبارة عن التمّلك للشي
، فكّل واحد من أجزائو متعّلق للملكية لو بالثلث أو كّل جزء خاص من أجزائو بالثلث أو النصف أو غًنمها من النسب

بالنصف اٞنعٌّن ُب الواقع اجملهوؿ ظاىراً. وقد تفّسر االشاعة بأهّنا عبارة عن التمّلك للنسبة الكّلية كالنصف الكّلي مثبًل القابل 



البائع ُب نصفو فهو مالك لنصفو ء أو نصفو األّوؿ، فإذا اشرتى عبدًا بنحو الشركة مع  لبلنطباؽ على النصف األخًن للشي
 الكّلي الصادؽ على كّل واحد من النصفٌن، ىذا.

ء من ىذين اٞنعنيٌن ُب اٞنقاـ، وىذا من دوف فرؽ بٌن أف نقوؿ بوجود اٛنزء الذي ال  وال خيفى عليك أنّو ال ديكن االلتزاـ بشي
 إمكاف ذلك ُب اٝنارج، ألّف اٛنزء اٝنارجي ٣نّا يقبل التجّزي ُب اٝنارج الذي يعرّب عنو باٛنوىر الفرد أو نقوؿ بعدـ
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يتمّيز مشالو عن جنوبو وأنّو إذا اّتصل بو خيط من طرؼ فهو يغاير اٝنيط اٞنّتصل بو من طرؼ آخر، فبل ١نيص من أف يكوف 
 سو قابل للقسمة والتجّزي.قاببًل للقسمة وإف دل يكن لنا آلة لنقسمو إذل قسمٌن فعبًل إاّلأنّو ُب حّد نف

ء من اٞنعنيٌن ىو أّف البيع الواقع على الكّلي ُب اٝنارج وإف كاف أمراً معقواًل ومتداواًل أيضاً  والوجو ُب عدـ إمكاف االلتزاـ بشي
 منهما إّّنا إاّلأنّو ُب باب الشركة غًن ٣نكن، وذلك ألّف الشريكٌن مالكاف للخصوصيات اٞنوجودة ُب اٞناؿ فإذا فرضنا أّف كبًل 

ملك نصف اٞناؿ على ٥نو الكّلي فمعناه أنّو دل يتمّلك اٝنصوصيات كما ىو معىن ملك الكّلي، فحينئذ تقع اٝنصوصيات 
 خارجة عن حّيز ملك الشريكٌن فتكوف اٝنصوصيات ملكاً ببل مالك وىو أمر ١ناؿ.

الشريك مالكًا ٟنذا النصف الشخصي دوف النصف  كما أّف اٞنعىن األّوؿ أيضًا ٣نّا ال ديكن اٞنساعدة عليو، ألّف كوف
ء دّؿ على أّف ىذا الشريك مالك ٟنذا النصف أو الثلث أو غًنمها دوف  الشخصي اآلخر ٣نّا حيتاج إذل مرّجح، فأّي شي

ريكٌن ُب اٞناؿ، النصف أو الثلث اآلخر، مثبًل إذا فرضنا أهّنما اشرتيا مااًل بالشراكة أو انتقل إليهما ماؿ من مورّثهما فصارا ش
فإف كاف كّل واحد منهما مالكًا لنصف اٞناؿ على وجو الكّلي فبلزمو أف تكوف اٝنصوصيات ملكًا ببل مالك، وإف كاف كّل 
واحد منهما مالكًا لنصف مشّخص فهو حيتاج إذل ٣نّلك آخر حّّت ديلك ىذا النصف اٞنعٌّن لذاؾ دوف اآلخر، واٞنفروض 

داللة دليل على أنّو مالك ٟنذا النصف اٞنشّخص دوف النصف اآلخر، فعليو البّد ُب اٞنقاـ من  عدـ اٞنرّجح ُب البٌن وعدـ
تفسًن اإلشاعة ّنعىن آخر وىو أف يقاؿ إّف اٞناؿ من أّولو إذل آخره ملك ٞنالكٌن ومها قائماف مقاـ اٞنالك الواحد، فالوارثاف  

ٟنذا الشريك كذلك ملك للشريك اآلخر غاية األمر أنّو ملك غًن تاـ كاٞنوّرث مالكاف للماؿ وقائماف مقامو، فكما أنّو ملك 
 فهو ماؿ للمجموع واجملموع كالواحد، وباٛنملة أّف اٞنلك ٞنّا كاف من االمور االعتبارية كاف تصوير
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إاّلأّف اجملموع من الشريكٌن منزؿ  اٞنلك لشخصٌن ومالكٌن ُب غاية الوضوح فهو بأسره ملك ٟنذا كما ىو بأسره ملك لذاؾ
 منزلة اٞنالك الواحد، وبو يندفع إشكاؿ عدـ ٕنّلك اٝنصوصيات أو عدـ اٞنرّجح للتعيٌن.



ء من تلك األجزاء  و٣نّا يؤيّد ما ذكرناه: أّف جزء اٞناؿ تارة ال يكوف مااًل عند العرؼ ُنيث لو قّسمناه إذل أجزاء ٞنا كاف شي
و اٞناؿ فيما إذا اجتمعت دوف صورة االفرتاؽ وىذا كأعواد الشّخاط فإف كّل واحد منها ليس ّناؿ وإف  مااًل وإّّنا يصدؽ علي

كاف ٠نموعها مااًل، بل رّنا خيرج عن اٞنلك أيضًا كما إذا قّسمناه إذل ألف جزء إذ العقبلء ال يعتربوف اٞنلك فيو لصغره جّداً، 
اٞناؿ على ٥نو الكّلي أو على ٥نو التشّخص مع أّف ثلثو أو ربعو خارج عن  وحينئذ فكيف ديكن أف يقاؿ إنّو مالك لثلث ىذا

اٞنالية واٞنلكية، فهل ىو اشرتى ما ليس ّناؿ أو ملك ما ليس ّنلك، ورّنا يكوف اٞناؿ اٞنشرتؾ من قبيل اٞننافع واٜنقوؽ ومها 
ومها وىذا كما إذا كاف اٞنوّرث مالكاً ٞننفعة من البسائط حيث إهّنا من األعراض فكيف تقبل القسمة إذل نصفٌن أو الثلث و٥ن

أو كاف لو حّق فانتقبل إذل ورثتو، واٞننافع من قبيل األعراض وىي من البسائط ال تقبل القسمة، وىذا ِنبلؼ ما ذكرناه من 
ء من  شاعة بشيالتفسًن فإهّنما أي الشريكاف ديلكاف اٞننافع بأٗنعها ال بالقسمة كما عرفت، وكيف كاف فبل ديكن تصوير اال

 األمرين اٞنتقّدمٌن.

وتوضيح ذلك: أّف تفسًنىا بالتمّلك للنصف الكّلي أو بالثلث كذلك أو تفسًنىا بالتمّلك للنصف اٞنعٌّن ُب الواقع وعلم اللَّو 
عليو بوجو،  وغًن اٞنعٌّن عند اٞنتعاملٌن والشريكٌن الذي عرّبنا عنو بالنصف اٞنشّخص أو الثلث كذلك ٣نّا ال ديكن اٞنساعدة

أو بل ال نتعّقل ٟنا معىًن غًن ما أشرنا إليو آنفاً وذكرنا أّف الشركة واالشاعة إّّنا ىي عبارة عن كوف اٞنلك الواحد ٣نلوكاً ٞنالكٌن 
ـّ.  أكثر غاية األمر أنّو حينئذ ملك ناقص وغًن تا
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٥نو ذلك فإّّنا تنتقل إليو مالكية اٞناؿ لكن ال ّنجموعها بل بنصفها أو وتوضيح ذلك: أّف من اشرتى نصف ماؿ أو ربعو أو 
ربعها فهما مالكاف للماؿ وكّل منهما نصف مالك لتماـ اٞناؿ. وبعبارة أوضح: أّف اٞنالك تارًة ينقل إضافتو اٞنالكية للماؿ 

ى للماؿ إذل اٞنشرتي ٞنا ذكرناه ُب أوائل البيع بتمامها إذل اٞنشرتي ّنعىن أنّو يعدـ إضافتو إذل نفسو ويوجد علقة وإضافة اخر 
من أنّو ال معىن لتبديل االضافة ونقلها إليو لتقّومها باٞنالك األّوؿ واٞناؿ، فبل ديكن تبديلها ونقلها إذل الغًن فالبيع إعداـ 

واخرى ينقل اٞنالك اٞنلكية الناقصة  إضافة وإجياد إضافة اخرى، فتارًة تكوف االضافة بتمامها منتقلة باٞنعىن اٞنتقّدـ إذل اٞنشرتي
للمشرتي، واٞنلكية وإف كانت من االمور االعتبارية وىي كاألعراض غًن قابلة للقسمة إاّلأهّنا تقبلها من جهة ١نّلها نظًن 

يغاير البياض ومعروضو حيث إنّو غًن قابل للقسمة ُب نفسو وقابل ٟنا من جهة ١نّلو، فإّف البياض العارض ٛنزء من القرطاس 
البياض العارض للجزء اآلخر، وكذلك اٞنلكية فإّف موضوعها ٠نموع الشخصٌن وىي تنقسم هبذا االعتبار وال مانع من أف 
يعدـ اٞنالك االضافة الِت كانت بينو وبٌن اٞناؿ ويوجد إضافة اخرى قائمة ّنجموع الشخصٌن، وكذلك اٜناؿ ُب الوارثٌن 

ذا النحو اٞنذكور ولعّلو ظاىر ال أّف أحدمها مالك لكّلي الثلث أو النصف أو للثلث فإهّنما يشرتكاف ويتمّلكاف الرتكة هب
 والنصف اٞنعينٌن ُب الواقع واجملهولٌن عند اٞنتبايعٌن.



إذل األّوؿ،  «ٔ» ٍّب إنّو ال بأس بالتعّرض إذل بياف معىن القسمة وأّف التقسيم ىل ىو بيع أو أنّو إفراز حّق، وقد ذىب العاّمة
  فهم اٝناّصة ُب ذلك وذكروا أنّو عبارة عن إفراز اٜنّق، وىذا أحد اٞنوردين اللذين خالفنا فيهما العاّمة بأسرىموخال

______________________________ 
 .ٕٚٔ: ٕٓ، اجملموع ٕٜٗ: ٔٔ( اٞنغين ٔ)
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ن ضّم ذّمة إذل ذّمة وذكر أصحابنا أنّو عبارة عن نقل اٞناؿ إذل أنّو عبارة ع «ٔ» وثانيهما باب الضماف حيث ذىب العاّمة
 من ذّمة إذل ذّمة اخرى.

ُب فنقوؿ: إف أراد اٝناّصة ظاىر ذلك الكبلـ والتزموا بأهّنا عبارة عن إفراز اٜنّق ّنعىن أّف اٜنّق كاف غًن معٌّن ُب الواقع و٠نهواًل 
أبداً، ٞنا ذكرناه من أّف كوف اٜنّق غًن معٌّن إّّنا ينطبق على بيع الكّلي ُب  نفس األمر فيتعٌّن بالقسمة فبل ديكن اٞنساعدة عليو

اٞنعٌّن وال يأٌب ُب االشاعة والشركة ٞنا مّر من عدـ صّحة تفسًن االشاعة باٞنلك الكّلي ُب النصف و٥نوه بل اٜنّق معٌّن ُب 
لشركة عبارة عن ٕنّلك ٗنيع اٞناؿ بالربع أو النصف على الوجو الواقع ال إهباـ فيو حّّت يتعٌّن بالقسمة، وقد مّر أّف االشاعة وا

اٞنختار، أو عبارة عن ٕنّلك اٜنّصة اٞنعّينة ُب الواقع وإف كانت ٠نهولة عندنا، وعند القسمة إذا اعطي ألحدمها إحدى الدارين 
غًن التاـ إذل التاـ ألنّو مالك  اٞنشرتكتٌن بينهما ولآلخر اخرى كيف يكوف ىذا إفراز حّق بل يكوف من قبيل تبديل اٞنلك

مستقّل ُب الدار اٞننتقلة إليو بالقسمة أو تبديل للملك ُب بعض أجزاء إحدى الدارين باٞنلك ُب بعض أجزاء الدار االخرى 
اف بالكّلي وىذا ال يكوف إفرازًا للحّق بل تبديبًل ومعاملة، نعم ال بأس ّنا ذكروه ُب مثل اٝنمس والزكاة بناًء على أهّنما يتعّلق

 ويفرزاف بتقسيم اٞنالك وتعيينو، وكيف كاف فبل ديكن اٞنساعدة ٞنا ىو ظاىر ىذا العنواف.

وإف أرادوا من ذلك ما ىو خبلؼ ظاىر العنواف كما ىو الظاىر بأف يريدوا بذلك رّد مقالة العاّمة وأهّنا ليست بيعًا ومعاملة 
  ف و٥نومها بل ىي معاملة اخرى مستقّلة ُب حّد نفسها فهو صحيحلتجري فيها أحكاـ البيع من خياري اجمللس واٜنيوا

______________________________ 
 .ٖٚٓ: ٕ، اٞنهّذب ٕٗ: ٗٔ، اجملموع ٖٛ، ٓٚ: ٘( اٞنغين البن قدامة ٔ)
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ر معاوضة ال تكوف بيعًا وال شيئًا آخر من وال مناص عن االلتزاـ بو، وذلك ٞنا ذكرناه ُب اٞنعاطاة من أنّو ال مانع من تصوي
وذلك كما إذا تبادال ّنالٌن من دوف  «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ » اٞنعامبلت اٞنتعارفة، وال مانع أيضًا من أف تشملها العمومات ٥نو



ء منهما بأف أعطى كتابًا وأخذ كتابًا آخر من غًن مبلحظة اٞنالية بينهما فإهّنا حينئذ خارجة عن البيع  مبلحظة اٞنالية ُب شي
يتعٌّن فيو ومع ذلك  إذ ال بائع فيو وال مشرتي حينئذ، وال يتعٌّن أحدمها عن اآلخر حّّت ُب علم اللَّو تعاذل، إذ ال واقع لو حّّت 

ـّ أو تبديل اٞنلك ُب بعض أجزاء أحد  تشملو عمومات أدلّة العقد والتجارة، وحينئذ نقوؿ: إّف تبديل اٞنلك الناقص باٞنلك التا
اٞنالٌن باٞنلك ُب بعض أجزاء اٞناؿ اآلخر معاوضة مستقّلة ُب قباؿ البيع و٥نوه وال مانع من أف تشملها عمومات أدلّة العقد 

 تجارة وإف كانت خارجة عن البيع وال ْنري فيها أحكاـ البيع بوجو.وال

  تصوير بيع الكّلي ُب اٝنارج

وبعد ذلك يقع الكبلـ ُب تصوير بيع الكّلي ُب اٝنارج فنقوؿ: رّنا يقاؿ إّف بيع الكّلي ُب اٝنارج عبارة عن بيع كّلي ُب الذّمة 
ارج، وعليو يتعٌّن أف يكوف اٞنبيع ىو اٜننطة ُب الصربة اٞنعّينة وىو ظاىر. مشروطًا بأف يكوف ذلك من الصربة اٞنعّينة ُب اٝن

ويدفعو: أّف ىذا البيع ُب الذّمة مشروطًا بأف يكوف من صربة خارجية وإف كاف صحيحًا ُب حّد نفسو إاّلأنّو خارج عن بيع 
 مشروطاً بالشرط اٞنذكور يتمّكن من أف يؤّدي اٞنبيع الكّلي ُب اٝنارج، والوجو ُب ذلك أّف البائع عند بيع اٜننطة ُب الذّمة مثبًل 

من غًن الصربة اٞنشروطة ُب البيع ألنّو أيضًا حنطة وليس خارجًا عن اٞنبيع غاية األمر أّف للمشرتي خيار ٔنّلف الشرط عند 
 الصربة أيضاً، وىذا ِنبلؼ االلتفات إذل اٜناؿ، ولكن البائع يكوف قد أّدى ما عليو لصدؽ اٞنبيع على غًن اٜننطة اٞنوجودة ُب

بيع الكّلي ُب اٝنارج فإّف البيع وقع على ما ُب الصربة من اٜننطة ُنيث لو أّداىا من غًن الصربة اٞنعّينة دل يؤّد ما ُب ذّمتو 
 وللمشرتي أف يطالبو باألداء
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ء ُب الذّمة  كن أف يكوف بيع الكّلي ُب اٝنارج عبارة عن بيع شيال أّف الذّمة قد فرغت ولكن اٞنشرتي على خيار، وعليو فبل دي
 مشروطاً بأف يكوف من صربة معيّنة خارجاً.

واخرى يقاؿ: إّف بيع الكّلي ُب اٝنارج عبارة عن بيع كّلي ُب الذّمة مقّيدًا بأف يكوف من صربة معّينة ُب اٝنارج، وعليو فبلبّد 
ّينة لتقّيد اٞنبيع بكونو منها ُنيث لو أّداه من غًنىا دل يؤّد ما ُب ذّمتو، وبذلك يندفع اإليراد للبائع من أف يؤّديو من الصربة اٞنع

 اٞنتوّجو على الوجو األوؿ كما ذكرناه، ىذا.

ويرد عليو أّف دائرة الكّلي ُب الذّمة وإف كانت تتضّيق ّنا اخذ فيو من القيود الِت توجب ا٥نصار الفرد ُب اٝنارج ُنيث ال 
ق إاّلعليو وال يصدؽ على الكّلي اٞنتحّقق ُب غًنه، وبذلك يفرتؽ ىذا الوجو عن الوجو السابق حيث إّف الكّلي كاف ينطب

ء، وىذا ِنبلؼ الوجو الثاشل فإنّو مقّيد بالصربة اٞنعّينة ومع ذلك ال خيرج عن   شامبًل فيو لغًن الصربة اٞنعّينة لعدـ تقييده بشي
يصًن جزئيًا ّنا اخذ فيو من القيود اٞنوجبة ال٥نصار مصاديقو ُب فرد معٌّن، إاّلأّف الـز ذلك أف ال كونو كّليًا ألّف الكّلي ال 

يلحقو التلف حيث إّف التلف ٣نّا يعرض على اٞنوجود اٝنارجي وال يّتصف الكّلي بالتلف أبداً، مثبًل إذا فرضنا تلف اٜننطة 



اٞنبيع تلف فيما إذا كاف البيع واقعاً على الكّلي اٞنقّيد ّنا ينطبق على الصربة  اٞنوجودة ُب الصربة بأٗنعها فبل يصّح أف يقاؿ إفّ 
اٞنعّينة ألّف الكّلي ال معىن لتلفو فبل يوجب تلف الصربة انفساخ اٞنعاملة، نعم يكوف تلفها موجباً لتعّذر وجود ذلك الكّلي ُب 

بائع ّنثلو أو قيمتو، ال أّف اٞنعاملة تنفسخ بتلف الصربة كما ىو اٝنارج، والبيع ال ينفسخ بالتعّذر بل للمشرتي أف يرجع إذل ال
ظاىر، وىذا ِنبلؼ بيع الكّلي ُب اٝنارج فإّف تلف الصربة حينئذ يوجب تلف اٞنبيع ويلحقو حكمو من االنفساخ، وكيف  

  بالتقييد كما ُب الوجهٌن كاف فبل ديكن أف يقاؿ إّف بيع الكّلي ُب اٝنارج عبارة عن بيع الكّلي ُب الذّمة باالشرتاط أو
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 اٞنتقّدمٌن.

أّف بيع الكّلي ُب اٝنارج عبارة عن بيع الكّلي من دوف تقييده بالذّمة وال  «ٔ» وثالثة يقاؿ كما عن شيخنا احملّقق )قّدس سرّه(
 لذّمة وال إذل الوجود اٝنارجي.بالوجود اٝنارجي بل اٞنبيع ىو نفس الكّلي وطبيعي الوجود من دوف إضافتو إذل ا

ء وال تعٌّن لو ُب صقع من  ويرد عليو: مضافًا إذل ما أوردناه على الوجهٌن اٞنتقّدمٌن، أّف اٞنبيع حينئذ ال خصوصية لو بشي
 ء من اٝنصوصيات األصقاع وقد ذكرنا سابقًا أّف مثل ذلك دل خيلق وال خيلق أبداً، ألّف اٞنوجود اٝنارجي ال خيلو عن شي

 والتشّخصات، ىذا.

ء من الذّمة أو اٝنارج ال يقبل البيع عند العقبلء، إذ البّد  ويرد عليو إيراد ثالث: وىو أّف بيع الكّلي من دوف إضافتو إذل شي
ء من االعتبارات،  فيو من أف يضاؼ إّما إذل الذّمة أو إذل اٝنارج ومع قطع النظر عنهما ال يكوف عند العقبلء موردًا لشي

 ىذا.

والظاىر أّف بيع الكّلي ُب اٝنارج عبارة عن بيع الكّلي اٝنارجي احملدود ُندود معّينة وتوضيح ذلك: أنّا كما نتصّور اٛنامع بٌن 
ٗنيع األفراد اٞنوجودة ُب اٝنارج ونعرّب عنو ّنفهـو الوجود ُب مقاـ التعبًن عن ذلك اٛنامع ونتعّقل حقيقتو ونعرّب عنو ُنقيقة 

كذلك لنا أف نتصّور اٛنامع بٌن أفراد معّينة من الوجود دوف ٗنيع األفراد كما إذا تصّورنا اٛنامع بٌن عشرة الوجود وواقعو،  
أفراد وعرّبنا عنو باٜننطة اٞنوجودة ُب الصربة اٞنشّخصة ألّف ىذا ىو اٛنامع بٌن األفراد والطبيعي اٞنتصّور ُب ضمن ٗنيع األفراد، 

التوسعة على ٥نو يشمل ٗنيع األفراد، وىذا اٛنامع بٌن أفراد الوجود اٞنضّيق بالقيود أمر لو غاية األمر على ٥نو التضييق ال 
  تعٌّن 

______________________________ 
 .ٖٖٗ: ٖ( حاشية اٞنكاسب )االصفهاشل( ٔ)
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األفراد العشرة وقد باعو البائع على سبيل البدلية دوف ُنسب الواقع وىو اٜننطة والكّلي اٞنوجود ُب ضمن كّل واحد من ىذه 
ء من اٝنصوصيات الفردية بل   االستغراؽ، وّنا أّف اٞنعاملة وقعت على الكّلي اٛنامع بٌن األفراد ال يكوف اٞنشرتي مالكًا لشي

د وقع نظًنه ُب الشرعيات أيضاً  كّلها ٣نلوكة للمالك والتعيٌن بيده، وىذا أمر يعتربه العقبلء فيما بينهم من اٞنعامبلت بل ق
كما ُب صحيحة األطناف اٞنتقّدمة مضافاً إذل معهوديتو ُب االجارة و٥نوىا كما إذا استأجر أحداً للخياطة ُب مكاف خاص بٌن 

اقعة بٌن مبدأ ومنتهى فإّف معناه أّف اٞنستأجر قد ملك اٝنياطة الكّلية من األجًن ولكن ال على سرياهنا وإطبلقها بل اٝنياطة الو 
ىذا اٞنبدأ واٞننتهى على سبيل البدلية، فلو أف خييطو ُب ىذه النقطة أو النقطة الثانية اٞنوجودة بٌن اٞنبدأ واٞننتهى، وال ديكنو 
 اٞنطالبة باٝنياطة ُب نقطة خاّصة منها ألّف اٞنؤجر إّّنا مّلكو كّلي اٝنياطة ال شيئًا من اٝنصوصيات، وباٛنملة أّف البيع ٞنّا كاف
أمرًا اعتباريًا دل يكن مانع من اعتباره ُب مثل اٛنامع بٌن أفراد ٢نصوصة كاٜننطة اٞنوجودة ُب صربة معّينة. فتحّصل أّف الكّلي 
ُب اٝنارج عبارة عن الكّلي بنحو صرؼ الوجود احملدود ُنّد خاص فبل فرؽ بينو وبٌن الكّلي ُب الذّمة إاّلمن حيث االضافة 

 والتحديد كما عرفت.

 كبلـ فيما لو باع صاعاً من صربةال

ال إشكاؿ وال خبلؼ ُب أّف بيع الصاع من الصربة حيمل على الكّلي ُب اٝنارج فيما إذا علمنا بأّف اٞنتبايعٌن قد قصدا منو 
ذلك ٞنا البيع على ٥نو الكّلي ُب اٝنارج، ألّف العقود تابعة للقصود ولو فرضنا ظهور الكبلـ ُب غًن الكّلي ُب اٝنارج أيضاً، و 

أشرنا إليو سابقًا من أّف اشرتاط الصراحة أو الظهور ُب اٞنعامبلت إّّنا ىو ُب نفس العقود واٞنعامبلت دوف اٞنتعّلقات، وعليو 
  فبل مانع من أف يقصد بيع الكّلي ُب
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 اٝنارج ُب مثل بيع صاع من صربة ولو كاف ذلك ظاىراً ُب بيع الكسر اٞنشاع.

كما أنّو ال ينبغي اإلشكاؿ ُب ٘نلو على الكسر اٞنشاع فيما إذا أحرزنا أهّنما قد قصدا االشاعة منو ولو فرضنا ظهوره ُب بيع 
الكّلي ُب اٝنارج، وأّما إذا علمنا أّف أحدمها قصد االشاعة وثانيهما الكّلي ُب اٝنارج فبل إشكاؿ ُب فساد اٞنعاملة حينئذ لعدـ 

 قبوؿ، وىذا كّلو ٣نّا ال إشكاؿ فيو.تطابق اإلجياب وال

وإّّنا الكبلـ فيما إذا شككنا ُب اٞنراد ودل ٥نرز أهّنما قصدا الكّلي ُب اٝنارج أو بيع الكسر اٞنشاع، فهل ىذا الكبلـ بنفسو 
ّدعى أحدمها أنّو ظاىر ُب بيع الكّلي أو ُب بيع الكسر اٞنشاع حّّت حيمل عليو فيما إذا وقع اٝنبلؼ والنزاع بٌن اٞنتبايعٌن فا

باعو على ٥نو بيع الكّلي ُب اٝنارج وثانيهما أنّو باعو بنحو الكسر اٞنشاع، أو إذا نسيا ما قصداه حٌن اٞنعاملة مع العلم 



بأهّنما أنشآ البيع ببيع صاع من صربة، أو وقع اٝنبلؼ بٌن وارثيهما بعد موهتما، وذلك لوجود الثمرة بٌن األمرين والبيعٌن، إذ 
ضنا أّف الصربة تلف نصفها فعلى االشاعة حيمل التالف عليهما كما أّف اٞنوجود ٟنما على ٥نو االشرتاؾ، وأّما على بيع لو فر 

 الكّلي ُب اٝنارج فالتالف ١نسوب على البائع دوف اٞنشرتي كما ىو واضح.

 «ٔ»  أّواًل: فؤلجل صحيحة األطنافوكيف كاف، الظاىر أّف اٞنعاملة صحيحة و١نمولة على بيع الكّلي ُب اٝنارج وذلك أّما 
حيث حكم فيها اإلماـ )عليو السبلـ( بأّف اٞنوجود ماؿ اٞنشرتي بتمامو مع أّف اٞنفروض فيها أنّو قد باع عشرة آالؼ طّن من 
أنبار فيو ثبلثوف ألف طن نظًن بيع صاع من صربة فيها كذا مقدار من الصيعاف فمنها يستفاد أّف أمثاؿ تلك البيوع ١نمولة 

 ـ موافقةعلى بيع الكّلي ُب اٝنارج لعد

______________________________ 
 .ٔح  ٜٔ/ أبواب عقد البيع وشروطو ب ٖ٘ٙ: ٚٔ( وىي صحيحة بريد اٞنروية ُب الوسائل ٔ)

 ٕٓٗ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

 اٛنواب فيها مع فرض االشاعة بوجو، وذلك ألنّو )عليو السبلـ( حكم بكوف الباقي للمشرتي كما ال خيفى.

ّف األمر يدور بٌن أف يكوف الصاع بعنوانو موضوعًا للبيع واٜنكم كما ُب بيع الكّلي، وبٌن أف يكوف طريقاً وأّما ثانياً: فؤل
ومشًنًا إذل كسر مشاع كالثلث والربع و٥نومها على حسب نسبة الصاع إذل الصربة، وال ينبغي اإلشكاؿ ُب أّف الظاىر أنّو 

و طريق إذل الكسور، و٣نّا يؤيّد ذلك مبلحظة ما إذا حكم على عنواف الصاع بعنوانو واستقبللو مأخوذ ُب اٞنوضوع ال ّنا أنّ 
ُنكم من األحكاـ الشرعية كاٜنرمة و٥نوىا أفبل ٓنمل اٜنرمة حينئذ على نفس عنواف الصاع من دوف أف تكوف ١نمولة على 

 الكسر اٞنشاع وكذلك اٜناؿ ُب اٞنقاـ، ىذا.

تك صاعًا من صربة ىو الفرد اٞننتشر ألّف الصاع منّوف والتنوين للتنكًن والنكرة عبارة ورّنا يقاؿ: إّف ظاىر الكبلـ ُب مثل بع
 عن الفرد اٞننتشر دوف الكّلي ُب اٝنارج.

وفيو: أّف ٘نل التنوين فيو على التنكًن ٣نّا ال دليل عليو وال وجو ٜنملو عليو ولعّلو تنوين التمّكن حيث إّف العرب تنّوف االسم 
 كن ىناؾ مانع عن تنوينو وتعرّب عنو بتنوين التمّكن، ىذا أّواًل.فيما إذا دل ي

وثانياً: ىب أّف التنوين فيو للتنكًن ولكّنك عرفت سابقًا أّف الفرد اٞننتشر غًن معقوؿ ُب باب البيع فبل وجو ٜنملو على 
 النكرة.



فيما إذا ذكر بنحو االضافة إذل الصربة كما إذا قاؿ:  وثالثاً: أّف الصاع ال يلـز أف يكوف ُب ٗنيع اٞنوارد منّونًا فلنفرض الكبلـ
 بعتك صاع الصربة اٞنعّينة بكذا أو بنحو احملّلى بالبلـ كقولو بعتك الصاع من ىذه الصربة وذلك ظاىر.

خيتّص ترتّبها  ٍّب إنّو إذا بنينا على أّف البيع فيو من قبيل الكّلي ُب اٝنارج أو من قبيل بيع الكسر اٞنشاع ترتّتب عليو فروع وال
  على ما إذا بنينا على اٞنختار من
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 تصوير الكّلي ُب اٝنارج بل ترتّتب وتتفرّع على الوجو غًن اٞنختار أيضاً.

ء من  أّف تعيٌن اٝنصوصيات بيد البائع فيما إذا ٘نلناه على بيع الكّلي ُب اٝنارج وال حّق للمشرتي ُب مطالبة شي فمنها:
ء من اٝنصوصيات وىذا نظًن ما إذا  اٝنصوصيات أبدًا ألنّو إّّنا ملك اٛنامع بنحو صرؼ الوجود ُب األفراد اٞنعّينة دوف شي

ء من اٝنصوصيات واألفراد وال ديكنو  فإنّو ال يتمّكن من عقاب العبد أو مطالبتو بشيأمر اٞنوذل عبده بكّلي وطبيعي مثبًل 
ء منها إاّلبأمر آخر وكذلك اٜناؿ ُب اٞنقاـ فليس للمشرتي مطالبة خصوصية من اٝنصوصيات كما ىو ظاىر،  إلزامو بشي

ذ ليس بيد البائع وال اٞنشرتي بل البّد حينئذ وىذا ِنبلؼ ما إذا ٘نلناه على بيع الكسر اٞنشاع ألّف تعيٌن اٝنصوصيات حينئ
 من الرتاضي بينهما كما ىو ظاىر ىذا.

ُب غًن مورد من كتاب جامع الشتات أّف االختيار ُب تعيٌن اٝنصوصيات ُب  «ٔ» وقد حكي عن احملّقق القّمي )قّدس سرّه(
 بيع الكّلي بيد اٞنشرتي إاّلأنّو دل يعلم لو وجو.

ء كنصفها أو ثلثها و٥نومها فعلى بيع الكّلي ال حيسب التالف على اٞنشرتي بل ىو  من الصربة شيأنّو إذا تلف  ومنها:
١نسوب على البائع والبّد من إخراج اٞنبيع من اٞنقدار الباقي حينئذ ألنّو إّّنا اشرتى صاعًا وىو موجود ُب الصربة بعد تلف 

قي كما عرفت، نعم إذا تلفت الصربة بأٗنعها ودل يبق منها إاّلصاع واحد بعضها ولكن االختيار بيد البائع أيضاً ُب اٞنقدار البا
جيب على البائع دفعو إذل اٞنشرتي ال٥نصار حّقو فيو، ال من باب أّف اٝنصوصيات أيضاً ٣نلوكة للمشرتي، وىذا ِنبلؼ القوؿ 

 بالكسر اٞنشاع فإّف التالف حيسب عليهما كما أّف اٞنوجود ٟنما ألهّنما

______________________________ 
 .ٕٚاٞنسألة  ٜ٘: ٕ( جامع الشتات ٔ)
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 حينئذ شريكاف ُب ٠نموع اٞناؿ فيشرتكاف ُب التالف والباقي ال ١نالة، ىذا.



عًا كّليًا آخر ذكر فرعًا آخر ُب اٞنقاـ: وىو أنّو إذا باع صاعًا من صربة ٍّب باع صا «ٔ» ٍّب إّف شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
من شخص آخر ٍّب تلفت الصربة ودل يبق منها إاّلصاع واحد فالظاىر أّف الصاع الباقي للمشرتي األّوؿ، ألّف الصاع الكّلي 
الذي باعو ثانيًا سار ُب ما عدا الصاع من الصربة، واٞنفروض أّف ما عدا الصاع تلف قبل قبضو، والبلـز حينئذ اٜنكم 

والوجو ُب ذلك أّف الصاع األوؿ خرج من ملك البائع وصار للمشرتي، وعليو فيكوف سرياف الصاع  بانفساخ البيع الثاشل،
الثاشل الذي باعو ثانياً ٢نتّصاً ُب ماؿ البائع الذي ىو ما عدا الصاع من الصربة وحيث إّف ما عدا الصاع من الصربة تلف قبل 

 ذا.قبضو فبل ١نالة حيكم ببطبلف اٞنعاملة الثانية حينئذ، ى

وال خيفى عليك أنّا ذكرنا ُب تصوير بيع الكّلي ُب اٞنعٌّن أّف اٞنملوؾ للمشرتي والذي وقع عليو البيع إّّنا ىو صرؼ الوجود ُب 
األفراد اٞنخصوصة وىو أمر ال تعٌّن لو بوجو حّّت ُب علم اللَّو تعاذل، ومن الواضح أّف تطبيق ذلك على فرد من األفراد 

أّف البيع وقع على ذلك الفرد وأّف اٞنملوؾ ىو ذاؾ بل اٞنملوؾ ىو اٛنامع بٌن األفراد اٞنخصوصة اٞنخصوصة ال يكشف عن 
على ٥نو صرؼ الوجود غاية ما ىناؾ أّف الفرد اٝنارجي مطابق للمملوؾ ال أنّو عينو، وىذا الذي ذكرناه ال خيتّص باالمور 

عية أيضاً، فلذا ذكرنا ُب تصوير العلم االٗنارل أّف متعّلقو إّّنا ىو االعتبارية بل ىو جار ُب األوصاؼ اٜنقيقية واالمور الواق
عنواف أحد االناءين كالعلم بنجاسة أحدمها وىذا رّنا ال يكوف لو تعٌّن ُب صقع من األصقاع حّّت ُب علم اللَّو تعاذل كما إذا 

 ، فإذافرضنا كليهما متنّجساً حيث إنّو ال تعٌّن للمعلـو باالٗناؿ ُب الواقع أيضاً 

______________________________ 
 .ٕٓٙ: ٗ( اٞنكاسب ٔ)
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قامت البّينة بعد ذلك على أّف أحد االناءين ٤نس وبذلك ا٥نّل علمنا االٗنارل فبل يكوف ىذا كاشفًا عن أّف اٞنعلـو باالٗناؿ  
إّف ىذا الفرد َنميع خصوصياتو ومشّخصاتو كاف متعّلقًا للعلم كاف ىو ذلك الفرد الذي حكمنا بنجاستو بالبّينة، بأف يقاؿ 

وكاف معلومًا لنا باالٗناؿ ألنّو خبلؼ الوجداف بالبداىة، نعم ذاؾ الفرد احملكـو بالنجاسة حينئذ مطابق لذلك العنواف الذي 
 تعّلق بو العلم االٗنارل.

رغيفٌن فقط ال على أكل كليهما وتلف أحدمها بعد ذلك أو وكذا اٜناؿ ُب القدرة فإذا فرضنا أحدًا يقدر على أكل أحد ال
اختار أحدمها فهل ديكن اٜنكم بأّف ذلك يكشف عن أّف مقدور األكل ٟنذا الرجل ىو ىذا الفرد دوف اآلخر مع أهّنما 

خر أيضاً، فلذا باالضافة إذل قدرتو على حّد سواء وىو كما كاف قادراً على أكل ىذا الرغيف كاف قادراً على أكل الرغيف اآل
 لو قايسنا حالو باالضافة إذل كّل واحد واحد منهما لقلنا بقدرتو على ىذا وحده وذاؾ وحده.



وكيف كاف، فبل ديكننا اٜنكم بأّف اختيار ىذا الفرد كاشف عن أّف متعّلق قدرتو ىو ىذا الفرد بل متعّلق القدرة ىو عنواف 
و متعّلق لقدرتو، ىذا ُب االمور اٜنقيقية واألوصاؼ الواقعية، وكذلك اٜناؿ ُب أحدمها وىذا الفرد مطابق لذلك العنواف ال أنّ 

االمور االعتبارية كاٞنلكية و٥نوىا، فاٞنلكية القائمة ُب صقع النفس متعّلقها عنواف جامع بٌن األفراد اٞنخصوصة وىو ٣نّا ال 
هو ال يكشف عن أّف اٞنملوؾ ىو ىذا الفرد وأّف البيع وقع ء من األوعية، فإذا اختار أحد تلك األفراد خارجاً ف تعٌّن لو ُب شي

عليو، بل اٞنملوؾ وما وقع عليو اٞنعاملة ىو العنواف اٛنامع بٌن األفراد وىذا الفرد اٝنارجي مطابقو ال أنّو عينو بل ىو بنفسو ٣نّا 
ًا جامعًا بٌن ىذه األفراد اٞنخصوصة، ومتعّلق ال تعٌّن لو بوجو، وعليو فإذا باع صاعًا كّليًا بعد اٞنعاملة االوذل فقد باع صاع

البيع حينئذ ىو متعّلق البيع األّوؿ ألّف اٞنبيع ُب كّل واحد من البيعٌن ىو اٛنامع بٌن األفراد اٞنعرّب عنو بالصاع وليس الكّلي  
 كالفرد اٝنارجي غًن
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ع مرتٌن أو أكثر نظًن بيع الكّلي ُب الذّمة إذا باع مّنًا من اٜننطة ُب ذّمتو ٍّب باع قابل للبيع مرتٌن أو أكثر، إذ الكّلي يقبل البي
ء واحد وىو اٞنّن الكّلي من اٜننطة، وىذا ال خيتّص بالبيع واالمور  مّنًا منها من آخر وىكذا فإّف اٞنبيع ُب ٗنيع ذلك شي

، مثبًل إذا علمنا بأّف أحد ىذه اٞنائعات بوؿ ٍّب علمنا بأّف أحدىا االعتبارية بل جيري ُب االمور الواقعية أيضًا كما أشرنا إليو
ٙنر فإّف متعّلق العلم ُب كليهما عنواف أحدىا، وكيف كاف فمتعّلق البيع األوؿ والثاشل ىو الكّلي وال ٕنّيز ألحد اٞنبيعٌن عن 

 اآلخر.

ّف الصاع الباقي يتعٌّن للمشرتي األوؿ دوف الثاشل، وذلك وعليو فبل ديكننا اٞنساعدة ٞنا أفاده شيخنا األنصاري ُب اٞنقاـ من أ
ألّف اٞنبيع ُب كل واحد من البيعٌن ىو الكّلي واألفراد دل يقع عليها البيع حّّت يقاؿ إّف الفرد الباقي للمشرتي األوؿ وال ٕنّيز 

بينهما إاّلمن حيث الزماف، والتقّدـ والتأّخر للمبيع ُب البيع األوؿ حّّت خيتّص للمشرتي األّوؿ دوف الثاشل، وليس ُب اٞنقاـ فرؽ 
ُب الزماف ال يوجب تعيٌن اٞنشرتي األوؿ كما ىو ظاىر، إذ لو فرضنا أنّو باع صاعٌن منها معًا مع تلف الصربة إاّل ّنقدار 

بالبيع األوؿ وقد  صاع واحد يأٌب فيو ما ذكره )قّدس سرّه( حرفًا ُنرؼ، وما أفاده )قّدس سرّه( مبين على التعٌّن ُب اٞنبيع
 عرفت خبلفو.

وبعد ذلك يقع الكبلـ ُب أّف البائع جيب عليو أف يدفع الصاع الباقي للمشرتي األوؿ حّّت يكوف ذلك موجبًا للتلف ُب البيع 
عطاء نصفو الثاشل وانفساخ اٞنعاملة أو أنّو يتخًّن بٌن دفعو إذل األوؿ أو الثاشل أو أنّو ال ىذا وال ذاؾ بل البّد من تنصيفو وإ

 ألحدمها ونصفو اآلخر لآلخر وبطبلف البيع ُب كليهما ُب نصفي اٞنبيع.

 رّنا يقاؿ: إّف البائع قبل تلف الصربة كاف ٢نًّنًا ُب أف يدفع الفرد الباقي إذل اٞنشرتي األّوؿ وأف ال يدفعو إليو وىذا التخيًن دل
  ة وجود األفراد والصيعاف وكاف االختيار ُب التعيٌن بيدهحيدث ما يزيلو. ويدفعو: أّف ذلك إّّنا ىو قبل التلف من جه
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وكاف متمّكنًا من أف يدفع ىذا الفرد الباقي إليو أو أف يدفع إليو فردًا آخر، وبعد عروض التلف يرتفع ىذا التمّكن إذ دل يبق 
و على حّد سواء فبل موجب لرتجيح أحدمها على اآلخر فيدور ُب البٌن إاّلصاع واحد فبل موضوع للتخيًن، ونسبة البيعٌن إلي

األمر حينئذ بٌن اٜنكم باالنفساخ ُب كبل البيعٌن وااللتزاـ بو مشكل، وبٌن أف يدفع نصفو إذل أحدمها ونصفو اآلخر لآلخر، 
حسب تعّدد أفراد اٞنبيع  وىذا ىو الصحيح والسّر ُب ذلك ما ذكرناه مرارًا من أّف البيع الواحد ينحّل إذل بيوع متعّددة

وأجزائو، وىو وإف باع صاعًا واحدًا بدينار إاّلأنّو ينحّل إذل بيع نصف الصاع بنصف دينار ونصفو اآلخر بنصف اآلخر منو 
ُب كبل البيعٌن، فيدفع نصفو إذل أحدمها ونصفو اآلخر إذل اآلخر ويبطل البيع لكّل واحد منهما ُب نصف اٞنبيع وحينئذ إذا  

بيع ٣نّا يتعّلق فيو الغرض العقبلئي باٟنيئة االجتماعية فيثبت للمشرتي خيار تبّعض الصفقة، ألّف االجتماع حينئذ  كاف اٞن
كوصف الصّحة من االمور اٞنشروطة ُب البيع ُنسب االرتكاز العقبلئي، وأّما إذا كاف ٣نّا ال يتعّلق فيو الغرض العقبلئي باٟنيئة 

 ت واألدىاف فبل يثبت للمشرتي اٝنيار.االجتماعية كما ُب مثل اٜنبوبا

من اختصاص الصاع للمشرتي  «ٔ» وكيف كاف، فما أفاده شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( وقّواه شيخنا االستاذ )قّدس سرّه(
غًن متمّيز  األوؿ وبطبلف البيع ُب الثاشل ٣نّا ال ديكن اٞنساعدة عليو، والوجو ُب ذلك ما مّر آنفًا من أّف اٞنبيع ُب البيع األوؿ

 ألنّو ليس إاّلصاعًا كّليًا وأّما اٝنصوصيات فهي بأٗنعها للمالك، كما أّف اٞنبيع ُب البيع الثاشل أيضًا ال ٕنّيز لو، واالختيار ُب
  التعيٌن بيد البائع فإذا تلفت الصربة وبقي منها صاع واحد فبل وجو لتخصيصو باٞنشرتي األوؿ ألنّو ترجيح ببل مرّجح

______________________________ 
 .ٖٛٛ: ٕ( منية الطالب ٔ)
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كما ال وجو لتخًّن البائع ُب دفعو إذل األوؿ أو الثاشل ألّف ٔنًّنه قبل تلف األجزاء إّّنا ىو من جهة إمكاف تطبيق ٣نلوؾ 
يبق منها إاّلفرد واحد فما معىن ٔنًّنه ُب تطبيق اٞنملوؾ اٞنشرتي على كّل واحد من األفراد، وبعد ما فرضنا أّف األفراد تلفت ودل 

على األفراد، إذ ال منطبق عليو غًن ذاؾ الصاع، وعليو فيدور األمر بٌن االلتزاـ بانفساخ كبل البيعٌن كما التزمنا بو ُب غًنه من 
أهّنا عقدت على نفسها من أحد  اٞنوارد مثبًل إذا باع ماؿ نفسو ُب زماف وباعو وكيلو من شخص آخر ُب ذلك الزماف، أو

وعقد وكيلها من شخص آخر فإّف اٞنعاملة والزواج ١نكوماف بالبطبلف لعدـ الرتجيح ببل مرّجح، وبٌن االلتزاـ بالتنصيف وأّف 
 النصف منهما للمشرتي األوؿ والنصف اآلخر لآلخر.

د من البيعٌن ُب غًن اٞنقاـ إّّنا ىو وجود اٞنزاحم ُب  واألخًن ىو الصحيح، وتوضيحو أّف الوجو ُب االلتزاـ بالبطبلف ُب كل واح
كّل كسر ديكن أف يتصّور ُب اٞناؿ مثبًل إذا عقد على مالو بنفسو من مشرت وعقد عليو وكيلو من مشرت آخر فكّل واحد من 



كسر ديكن أف   نصف اٞناؿ أو ثلثو أو ربعو أو ٙنسو ٣نلوؾ لشخصٌن، ألّف اٞنفروض أهّنما باعاه بأٗنعو لشخصٌن ففي كل
 يتصّور ُب اٞناؿ، فرض كونو من أحدمها معارض ومزاحم بفرض كونو من اآلخر وألجل ذلك التزمنا فيو بالبطبلف.

ء ينحّل  وأّما ُب اٞنقاـ فحيث إّف اٞنبيع ُب كّل واحد من البيعٌن أمر كّلي وال ربط لو باٝنصوصيات والتشّخصات وأّف بيع شي
يو وغًنمها من األجزاء، فبل مانع من أف يكوف كّل واحد من النصفٌن ٣نلوكًا لكّل واحد من إذل بيعٌن أو أكثر ُنسب نصف

اٞنشرتيٌن، وال يكوف فرض كوف ىذا النصف ٣نلوكًا ألحدمها مزا٘نًا لفرض كونو ٣نلوكًا لآلخر وذلك لتمّكن البائع من تطبيق 
بيعٌن إاّلنصفهما وأّما نصفامها اآلخراف فهما باقياف، ومع الكّلي ُب نصف الصاع ُب كّل واحد من البيعٌن، ودل يتلف من اٞن
  عدـ التلف ُب النصفٌن ال وجو لبللتزاـ بالبطبلف فيهما، نعم ٞنّا كاف
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ٟنما نصفامها اآلخراف تالفٌن ُنسب الفرض فنلتـز بالبطبلف ُب نصفي الصاعٌن اٞنبيعٌن فالنصف من كل واحد منهما ٣نلوؾ 
ء يزيل ملكية اٞنشرتي األوؿ أو الثاشل ُب نصفي الصاعٌن، فبل وجو لرفع اليد عن اٞنلكية ُب النصفٌن  ودل حيدث ُب اٞنقاـ شي

أبداً، نعم النصفاف اآلخراف خارجاف عن ملكهما بالتلف، وأّما النصفاف الباقياف فبما أّف البائع ديكنو تطبيق الكّلي عليهما 
عٌن دل يكن وجو ٝنروجهما عن ملكهما كما ىو ظاىر. ٍّب إّف االختيار ُب التعيٌن ُب النصفٌن بيد البائع ألهّنما نصفا اٞنبي

 أيضاً وىو أمر واضح ال سرتة عليو، ىذا ما عندنا ُب ىذا اٞنقاـ.

داـ دل يقبضو اٞنشرتي ٍّب إنّو تعّرض شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( ُب اٞنقاـ: إذل أّف الكّلي إّّنا يبقى على وصف الكّلية ما 
وأّما إذا قبضو فإف أقبضو البائع إليو منفردًا عّما عداه فهو خيتّص باٞنشرتي ال ١نالة، وأّما إذا أقبضو البائع ٠نموع الصربة فإف  
كاف ذلك من جهة توكيل اٞنشرتي ُب تعيٌن حّقو وقبضو منها وابقاء األصواع االخر عنده أمانًة، أو كاف من جهة إبقاء 

ربة بأٗنعها أمانة عند اٞنشرتي، فهذا القبض كبل قبض وال يرتّتب عليو أثر، فإذا تلفت الصربة مثبًل فهو من باب تلف الص
 اٞنبيع قبل قبضو.

وأّما إذا كاف إقباض الصربة بأٗنعها للمشرتي من جهة إيفاء حّقو ُب صاع منها وإبقاء الباقي عنده أمانة، بأف كاف دفعها إليو 
٣نلوكو وتعيينو لو ُب ضمن اجملموع، فيكفي ذلك ُب حصوؿ القبض ال ١نالة، وعليو فإذا فرضنا أّف الصربة تلفت  بعنواف إقباض

بأٗنعها أو تلف نصفها فهو حيسب على كّل واحد من البائع واٞنشرتي، وذلك ألنّو بقبضو اٞنملوؾ ُب ضمن الصربة قد 
فبل ديكن حساب التالف على البائع دوف اٞنشرتي ألنّو ترجيح ببل  اشرتؾ مع البائع ُب الصربة على ٥نو االشاعة، وحينئذ

 مرّجح، ىذا.

  وال خيفى أّف ُب اٞنقاـ أمرين: أحدمها كفاية إقباض الصربة ُب قبض اٞنشرتي
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عو، ألّف ذلك يكفي ُب للمبيع ُنيث لو تلف بعد ذلك ٞنا انطبقت عليو قاعدة: كّل مبيع تلف قبل قبضو فهو من ماؿ بائ
حصوؿ القبض وىذا ظاىر. وثانيهما: أّف اٞنبيع الكّلي ىل ينقلب من الكّلية إذل التشّخص واٛنزئية باقباض الكّلي إذل 
اٞنشرتي بأف أقبضو الصربة بأٗنعها فهل يكفي ذلك ُب تعيٌن اٞنبيع وتشّخصو أو ال؟ والظاىر أّف اٞنبيع ال يتشّخص باقباض 

الصربة إذل اٞنشرتي، ألّف البائع الذي بيده التعيٌن والتشخيص دل يشّخصو، ودل حيدث التعيٌن والتشّخص من الكّلي وٗنيع 
شخص آخر فبماذا يصًن اٞنبيع الكّلي متشّخصًا ومتعّيناً، وعليو فإذا تلفت الصربة بأٗنعها فقد تلف الكّلي الذي أقبضو 

اٞنبيع على اٞنشرتي، وأّما إذا تلف نصفها وبقي نصفها اآلخر فبل وجو البائع للمشرتي، وّنا أنّو تلف بعد القبض فيتلف 
الشرتاؾ التالف والباقي بينهما بل ٞنّا كاف اٞنبيع كّلياً وقاببًل للصدؽ على الباقي فلو أف يقوؿ إّف اٞنملوؾ دل يتلف بعد ويأخذه 

اٞنبيع تلف بتلف نصف الصربة، ألّف الفرض أّف من اٞنقدار الباقي والتالف ١نسوب على البائع فقط، وال ديكنو دعوى أّف 
اٞنبيع دل يتشّخص بعد وىو باٍؽ على كّليتو كما كاف وىو ينطبق على الباقي ويصدؽ عليو، فبل ١نالة يتمّكن اٞنشرتي من 

 إخراج ٣نلوكو من الباقي.

بّدلو إذل الكسر اٞنشاع حيتاج إذل معاملة وأّما دعوى حصوؿ الشركة بٌن البائع واٞنشرتي فتندفع بأّف انقبلب اٞنملوؾ الكّلي وت
جديدة ومراضاة منهما وال يكفي فيو ٠نرد إقباض الصربة إذل اٞنشرتي، اللهّم إاّلأف يكونا بذلك قاصدين لتبديل الكّلية إذل 

 االشاعة وىو أمر آخر حيتاج إذل قرينة، وكيف كاف فبل وجو ٞنا أفاده شيخنا األنصاري ُب اٞنقاـ، ىذا.

و قد عرفت أّف الصاع ُب بيع صاع من صربة ١نموؿ على الكّلي ُب اٞنعٌّن دوف االشاعة، ولكن يظهر من اٞنشهور خبلؼ ٍبّ إنّ 
  ذلك فيما إذا باع ٖنرة أشجار واستثىن منها أرطااًل حيث ذكروا أنّو إذا خاست الثمرة وتلفت من عند نفسها فيسقط من
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اة ُنساهبا، وىذا إّّنا ينطبق على االشاعة دوف الكّلي ُب اٞنعٌّن ألّف الزمو حينئذ عدـ حساب التالف على األرطاؿ اٞنستثن
اٞنالك، وعليو فيقع اإلشكاؿ ُب الفارؽ بينو وبٌن بيع الصاع من صربة، ألّف حاؿ األرطاؿ اٞنستثناة ُب اٞنثاؿ بعينها حاؿ 

ُب االستثناء باالشاعة وُب البيع بالكّلي ُب اٞنعٌّن، وقد ذكروا ُب وجو الفرؽ الصاع ُب بيع الصاع من صربة فلماذا التزموا 
 وجوىاً:

الواردة ُب خصوص القصب، ولواله ٞنا التزمنا بالكّلي  «ٔ»  أّف الفارؽ بٌن البيع واالستثناء النّص وىو صحيحة األطناف منها:
 اعة دوف الكّلي.ُب البيع أيضاً، ألّف ظاىر لفظ الصاع و٥نوه كالرطل ىو االش

 وقد أورد عليو شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( بامور:



األوؿ: أّف النّص إف جاز التعّدي من مورده وىو بيع القصب إذل غًنه كبيع اٜننطة مثبًل فبل مانع من أف نتعّدى منو إذل 
صب و٘نل الصاع على الكّلي فيو االستثناء أيضاً، وإف دل جيز التعّدي من مورده فبلبّد من االقتصار على خصوص بيع الق

 دوف بيع سائر األشياء كبيع صاع من اٜننطة واٞنشهور ال يلتـز بذلك، ىذا.

وديكن اٞنناقشة ُب ذلك بأّف التعّدي من مورده إذل بيع غًن القصب إّّنا ىو للقطع بعدـ الفرؽ بٌن بيع طّن من القصب وبيع 
 إذل االستثناء لعدـ القطع بالتسوية.صاع من اٜننطة مثبًل، وىذا ِنبلؼ التعّدي منو 

الثاشل: ما أفاده ُب آخر كبلمو من أّف ظاىر لفظ الصاع مثبًل إذا كاف االشاعة والكسر فلماذا جاز للمشرتي التصّرؼ ُب 
 األٖنار ّنا شاء من دوف االستجازة واالستئذاف من البائع مع أهّنما شريكاف ُب الثمرة حينئذ وال جيوز التصرؼ ألحد

______________________________ 
 .ٔح  ٜٔ/ أبواب عقد البيع وشروطو ب ٖ٘ٙ: ٚٔ( وىي صحيحة بريد اٞنروية ُب الوسائل ٔ)
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 الشريكٌن ُب اٞناؿ اٞنشرتؾ إاّلبرضامها.

إذل اٞنشرتي أـ كاف مستندًا إذل آفة الثالث: أّف البلـز من االشاعة أف حيسب التالف عليهما مطلقاً سواء كاف التلف مستندًا 
ٚناوية غايتو أّف اٞنشرتي ضامن ٜنّصة البائع من التالف ُب صورة االستناد فلماذا دل حيسبوا التالف عليهما عند استناد التلف 

ات السماوية إذل اٞنشرتي حيث أوجبوا إخراج ٕناـ األرطاؿ حينئذ من الباقي وخّصوا ذلك ّنا إذا كاف التلف مستندًا إذل اآلف
 وغًن االختيارية، ىذا.

ويرد على الفرؽ بالنّص إيراد رابع: وىو أّف البلـز حينئذ عدـ تبعية العقود للقصود، ألّف ظاىر لفظ الصاع والطّن حينئذ ىو 
ألّف مرجعو  الكسر اٞنشاع وىو اٞنقصود للمتبايعٌن عند التلّفظ بلفظ الصاع والطّن فبل وجو ٜنملو على الكّلي ُب البيع بالنصّ 

 إذل أّف العقد غًن تابع للقصد ُب ىذا اٞنورد بالنّص وىو كما ترى.

أّف الفارؽ بٌن اٞنسألتٌن ىو اإلٗناع ولوال اإلٗناع على ٘نل األرطاؿ على االشاعة ُب االستثناء ٜنملناىا على الكّلي  ومنها:
 حّّت ُب االستثناء أيضاً.

اع ال ديكن االعتماد عليو ُب اٞنقاـ لعدـ كشفو عن قوؿ اٞنعصـو )عليو السبلـ( وفيو: كما ذكره شيخنا األنصاري أّف اإلٗن
الحتماؿ أّف استنادىم إذل النّص أو غًنه من األدلّة ومعو ال يبقى لبلعتماد عليو ٠ناؿ، ىذا مضافًا إذل االيرادين األخًنين 

ٜنمل على االشاعة أف ال جيوز للمشرتي التصرؼ ُب األٖنار اللذين أوردنامها على الوجو األوؿ ومها أّف الـز الفرؽ باإلٗناع وا



إاّلبإذف شريكو وىو ٣نّا دل يلتـز بو اٞنشهور، كما أّف الـز ذلك أف حيسب التالف عليهما والباقي ٟنما من دوف اختصاص 
التبلؼ بلزـو إعطاء األرطاؿ ذلك بصورة تلف الثمرة بنفسها، بل يعّم ما إذا أتلفها اٞنشرتي أيضًا مع أهّنم التزموا ُب صورة ا

 من الباقي وعدـ احتساب التالف من البائع.

 أّف الوجو ُب الفرؽ بٌن اٞنسألتٌن لزـو القبض ُب البيع، إذ لواله ال ومنها:
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فرضنا أّف الصربة تلفت ودل يبق يكوف البيع الزماً بل ينفسخ حينئذ )فاللزـو ُب مقابل االنفساخ ال ُب مقابل اٝنيار( وعليو فإذا 
منها إاّلّنقدار صاع فيجب على البائع ّنقتضى لزـو القبض إقباض الصاع الباقي إذل اٞنشرتي، إذ لو دل يقبضو إليو ال يكوف 

خ البيع ثابتًا بنحو االستمرار، ألّف اٞنبيع دل يصل إليو فبل ديكنو حساب التالف عليو وإاّل ال يصدؽ عليو اإلقباض فتنفس
اٞنعاملة، وىذا ِنبلؼ مسألة االستثناء إذ ال جيب على اٞنشرتي إقباض األرطاؿ للمالك، فإذا تلفت األٖنار وبقي منها ّنقدار 
األرطاؿ فبل يتعٌّن عليو دفعها للمالك كما ُب البيع إذ ال يبطل بيع األٖنار بذلك حينئذ دوف بيع الصاع من صربة، وىذا ىو 

 د اشرتاكهما ُب أّف الصاع ونظائره ظاىر ُب الكّلي دوف اٜنّصة اٞنشاعة، ىذا.الفارؽ بٌن اٞنسألتٌن بع

وال خيفى أّف مسألة لزـو القبض وعدـ ثبوت البيع بدونو وإف كانت صحيحة إاّل أهّنا أجنبية عن اٞنقاـ وال ربط ٟنا ّنا ىو ١نل 
ُب اٞنسألة مع أّف حاٟنا حاؿ الصاع ُب البيع وقد ٘نلوه  الكبلـ، إذ الكبلـ ُب أّف األرطاؿ اٞنستثناة ٞناذا ٘نلت على االشاعة

 على الكّلي ىناؾ، وىذا أّي ربط لو ّنسألة لزـو القبض وعدـ ثبوت البيع بدونو، ىذا.

مضافًا إذل أّف إجياب القبض ُب اٞنقدار الباقي متفرّع على ٘نل الصاع على الكّلي وكيف ديكن إثبات ٘نلو على الكّلي بلزـو 
الباقي، ىذا مع أّف القبض كما جيب ُب البيع جيب ُب األرطاؿ أيضًا ألهّنا حينئذ أمانة عند اٞنشرتي وقد امرنا برّد  القبض ُب

األمانات إذل أىلها، فيأٌب فيو ما ذكره اٞنستدّؿ ُب القبض ُب البيع، وكيف كاف فلم نفهم ١نّصل ىذا البياف كما دل يفهمو 
 .شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( أيضاً 

أّف األٖنار ٞنّا كانت ٓنت يد البائع وىي ملك للمشرتي وقد استثىن منها أرطااًل لنفسو فهي ملك لو، فبما أهّنما ُب  ومنها:
 قبضو وٓنت يده صار شريكاً مع اٞنشرتي، وىذا نظًن ما ذكره شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( فيما إذا كانت الصربة
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ت يد اٞنشرتي من أنّو يصًن بذلك شريكًا مع البائع وبعد ما حصلت الشركة بينهما فالتالف عليهما ال ١نالة وإف  بأٗنعها ٓن
 كاف لفظ الصاع ظاىراً ُب الكّلي أيضاً ُب كلتا اٞنسألتٌن، ىذا.



الشركة  وال خيفى أّف حصوؿ الشركة بقبض اٛنميع غًن مسّلم كما عرفت، ومع اإلغماض عن ذلك والبناء على حصوؿ
بقبض اجملموع أيضًا ال ديكننا اٞنساعدة عليو ُب اٞنقاـ، ألّف ذلك إّّنا ىو فيما إذا أقبضو اٞنشرتي فيقاؿ حينئذ إّف اٞنشرتي قد 
أقبضو ٠نموع األٖنار الِت فرضنا بعضها ملكًا للبائع فيحصل بذلك الشركة بينهما، وأّما إذا دل يقبضها اٞنشرتي بل كانت ُب 

تداء فهذا كيف يوجب االشرتاؾ مع فرض أّف الرطل كّلي ُب حّد نفسو، ىذا مضافًا إذل أّف ذلك أخّص من يده من االب
اٞنّدعى فلنفرض الكبلـ فيما إذا كانت األٖنار بيد اٞنشرتي برضا البائع أو بالغصب، أو فرضناىا ُب يد ثالث وتلفت األٖنار 

األٖنار ليست ٓنت يد البائع حّّت يقاؿ إّف الشركة حصلت بقبضو ولعّلو  حينئذ فإهّنم يلتزموف باإلشاعة ُب األرطاؿ مع أفّ 
 ظاىر.

أّف مقايسة األرطاؿ ُب اٞنقاـ بالصاع ُب بيع صاع من الصربة ُب غًن ١نّلها، بل الذي ينبغي أف يقاس إذل الصاع إّّنا  ومنها:
لكو اٞنشرتي ُب مسألة االستثناء ىو ما عدا األرطاؿ،  ىو اٞنستثىن منو أعين اٞنبيع الذي ىو ما عدى األرطاؿ، وذلك ألّف ما دي

كما أّف ما ديلكو ُب بيع صاع من الصربة ىو الصاع، فاٞنقايسة ُب اٞنقاـ البّد وأف تكوف بٌن الصاع وما عدى األرطاؿ، وعليو 
يع إّّنا وقع على ىذا العنواف فًنتفع اإلشكاؿ عن اٞنسألة ألّف ما عدى األرطاؿ أمر كّلي ُب اٞنعٌّن وليس أمرًا خاّصاً، والب

الكّلي وّنا أّف اٞنالك أقبضو إذل اٞنشرتي ُب ضمن اجملموع منو ومن األرطاؿ اٞنستثناة فصار ملك اٞنشرتي أعين ما عدى 
 ء فيحسب عليهما ال األرطاؿ أمراً خارجياً، وبو ٓنصل الشركة واالشاعة بٌن ملكو وملك البائع فإذا تلف منها شي
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 ١نالة، ىذا.

وفيو أّواًل: أّف إقباض الكّلي ُب ضمن اجملموع منو ومن ماؿ البائع ال يوجب انقبلب استحقاؽ الكّلية إذل استحقاؽ االشاعة  
 كما مّر تفصيلو ُب الرّد على شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( ُب مسألة قبض الكّلي.

ليس كّليًا ُب اٞنعٌّن بل ىو عبارة عن ٠نموع األٖنار اٝنارجية، فدعوى أنّو كّلي خبلؼ وثانياً: أّف اٞنبيع أعين ما عدى األرطاؿ 
 اٞنتبادر واٞنتعارؼ العرُب.

وثالثاً: أّف ذلك ال يدفع اإلشكاؿ، إذ لنا أف نسألو عن أنّو ٞناذا جاز للمشرتي أف يتصرؼ ُب األٖنار ببل استئذاف من اٞنالك 
اعدة تقتضي عدـ جواز تصّرؼ الشريك ُب ماؿ الشركة إاّلبإذف شريكو وٞناذا ال حيسب مع أهّنا ماؿ مشرتؾ حينئذ والق

التالف عليهما فيما إذا كاف إتبلؼ بعض األٖنار مستنداً إذل اٞنشرتي حيث ذكر اٞنشهور أّف حّصة اٞنالك حينئذ البّد من أف 
حساهبما وإف ضمن اٞنتلف قيمة ما أتلفو وكيف كاف  ٔنرج من الباقي مع أّف الشركة تقتضي الشراكة ُب التالف والباقي على

 فهذا الوجو أيضاً ال يدفع اإليراد.



ما ذكره شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( ُب مقاـ الفرؽ بٌن اٞنسألتٌن على تقديري اٜنمل على الكّلي واالشاعة ُب  ومنها:
 األرطاؿ فلو ُب اٞنقاـ جواباف:

 األرطاؿ قبل التلف وملّخصو: أّف اٞنتبادر من الكّلي اٞنستثىن ىو الكّلي واألرطاؿ غًن ما ذكره على تقدير الكّلية ُب أحدمها:
 اٞنعّينة فيما يسّلم للمشرتي من الثمرة ال األرطاؿ الكّلية ُب مطلق الثمرة اٞنوجودة حاؿ البيع، ىذا.

ـّ بل ينتج خبلؼ مقصود اٞنستدّؿ،  وذلك ألنّا إذا فرضنا أّف ما سّلم للمشرتي من وال خيفى أّف ىذا االستدالؿ بظاىره غًن تا
األٖنار ىو نصف االٖنار اٞنوجودة حاؿ البيع فاٞنالك يستحّق منو تسعة أرطاؿ مثبًل كما كاف يستحّقها فيما إذا سّلم للمشرتي 

 ء وإّّنا ٗنيع األٖنار اٞنوجودة حاؿ البيع، فلم ينقص من اٞنستثىن شي
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ص ورد على اٞنشرتي فقط، وىذا خبلؼ اٞنقصود ألّف الفقهاء ذكروا أّف التالف حيسب عليهما، ولعّل ُب البٌن سقط النق
 ء من الكلمات، وكيف كاف فهذا ال يدفع اإليراد. شي

ي كذلك ما أجاب بو على تقدير االشاعة ُب األرطاؿ قبل التلف وملّخصو أّف اٞنستثىن كما يكوف ظاىرًا ُب الكلّ  وثانيهما:
اٞنستثىن منو أيضاً ظاىر ُب كونو كّلياً وعليو فكّل واحد منهما مالك لعنواف كّلي، واٞنوجود بينهما ال ديكن احتسابو بأٗنعو من 

 أحدمها ألنّو ترجيح ببل مرّجح، فبل ١نالة يكوف بينهما بالنسبة ويشرتكاف فيو وُب التالف ال ١نالة، ىذا.

ّلية ُب اٞنستثىن ال تستلـز الكّلية ُب اٞنستثىن منو أبدًا وإاّل لـز ُب اٞنقاـ أف ال ينتقل إذل اٞنشرتي وفيو: أنّو مضافًا إذل أّف الك
ء من اٝنصوصيات، كما أهّنا خارجة عن ملك البائع فتبقى ببل مالك، وعلى تقدير احتساهبا من اٞنشرتي يكوف نقبًل ببل  شي

ٞنستثىن أمرًا كّليًا منتزعًا من اٝنصوصيات الواقعة ُب اٞنستثىن منو كما إذا ناقل وال سبب، وكيف كاف فبل مانع من أف يكوف ا
 قاؿ بع ٗنيع كتيب إاّلواحداً منها فإنّو كّلي مع أّف اٞنستثىن منو أمر معٌّن خارجي ال كّلية فيو بوجو.

جواز تصّرؼ اٞنشرتي ُب األٖنار من يرد عليو: أّف ىذين الوجهٌن ال يدفعاف اإليرادين األخًنين، إذ يبقى لنا سؤاؿ الوجو ُب 
دوف استئذاف من اٞنالك وأنّو ٞناذا ال حيسب التالف عليهما فيما إذا استند التلف إذل اٞنشرتي حيث التزموا بأّف التالف إّّنا 

يدفع حيسب منهما فيما إذا كاف التلف غًن مستند إذل اٞنشرتي، وكيف كاف فلم نر فيما ذكروه من األجوبة ُب اٞنقاـ ما 
االيرادات بأٗنعها وجيمع بٌن كوف األرطاؿ على ٥نو الكسر، وجواز تصّرؼ اٞنشرتي ُب األٖنار من دوف االستئذاف من اٞنالك، 
وعدـ احتساب التالف من اٞنالك على تقدير إتبلؼ اٞنشرتي وإخراج حّقو من الباقي، وىذه االمور الثبلثة ىي الِت البّد من 

 تصحيحها وقد عرفت أهّنا
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 ُناٟنا ودل يذكر ُب اٞنقاـ وجو صاحل للجواب عن االمور الثبلثة.

فالذي ديكننا أف نقوؿ ولعّلو اٞنراد من كبلـ شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( أيضًا على تقدير إضافة كلمة أو كلمتٌن على ما 
ٝنارجية دوف اٜنقيقية، وبذلك ترتفع اإلشكاالت عن اٞنسألة أفاده ُب اٞنقاـ: ىو أّف األرطاؿ كسر كّلي على ٥نو القضية ا

ء من اٞنعامبلت كالبيع والوصية و٥نومها ديكن  وتوضيحو: أّف الكسر كالنصف والثلث والربع و٥نوىا من الكسور الواقعة ُب شي
بعتك ثلث ىذا اٞناؿ بكذا  أف يستعمل على ٥نوين: أحدمها الكسر اٞنشاع كما ىو الظاىر اٞنتبادر منو وىذا مثل ما إذا قاؿ

أو نصفو أو ربعو وأراد منو االشاعة فإّف اٞنشرتي حينئذ يصًن شريكاً مع اٞنالك ُب اٞناؿ، فما تلف منو حيسب عليهما كما أّف 
نفسو  اٞنوجود ٟنما، وثانيهما الكسر الكّلي دوف اٞنشاع ولو بواسطة نصب القرينة على إرادة الكّلية منو بناًء على أّف ظهوره ُب

ُب االشاعة وىذا كما إذا أوصى لزيد بثلث مالو وأراد منو الكّلي دوف االشاعة واالشرتاؾ فإّف اٞنوصى لو حينئذ ديلك ثلث 
اٞناؿ بنحو الكّلي ُب اٞنعٌّن، واختيار التعيٌن بيد الوارث حينئذ فلو أف يعٌّن لو ما شاء، وال يكوف اٞنوصى لو شريكًا مع الورثة 

 أنّو إذا تلفت الرتكة ودل يبق منها إاّلمقدار ثلثها فيجب عليهم أف يعطوه إذل اٞنوصى لو ألنّو ملكو.ُب اٞناؿ حّّت 

ٍّب إّف الكسر الكّلي تارة يبلحظ على ٥نو القضية اٜنقيقية واخرى على ٥نو القضية اٝنارجية، واألوؿ كما إذا أوصى لو بثلث 
و فثلثو للموصى لو فالكّلي ُب ذلك على ٥نو القضية اٜنقيقية فإذا فرضنا أّف مالو أي ما يوجد ُب اٝنارج ويصدؽ عليو أنّو مال

نصف ماؿ اٞنوصي قد أخذتو اٜنكومة أو تلف فللموصى لو ثلث ٗنيع اٞناؿ ٣نّا بقي ُب أيديهم ال ثلث ما وصل إليهم حّّت 
إذا أوصى لو بثلث مالو على ٥نو الكّلي أّف الباقي إذا كاف ّنقدار ثلث ٗنيع أموالو فهو للموصى لو حينئذ، والثاشل كما 

  والقضية اٝنارجية بأف أراد من اٞناؿ األمواؿ اٞنعّينة خارجاً فأوصى بثلث
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تلك األمواؿ اٝنارجية لزيد، ومن ذلك ما إذا أوصى لو بثلث ما سّلم للوارث وحينئذ فالثلث وإف كاف كّلياً ال ١نالة إاّلأنّو كّلي 
 األمواؿ اٞنعّينة أو فيما يسّلم للورثة، وعليو فإذا فرضنا أّف نصف أمواؿ اٞنوصي تلف أو أخذتو اٜنكومة ودل يسّلم للورثة ُب

إاّلنصفها فاٞنوصى لو إّّنا يستحّق ثلث ىذا الذي سّلم ال ثلث ٗنيع األمواؿ، نعم لو سّلم ٟنم ٗنيع أمواؿ اٞنوصي فاٞنوصى 
 م، ىذا.لو يستحّق ثلث ٗنيع ما سلّ 

ء من ألفاظ الكسور كالنصف والثلث بل يستعمل فيو لفظ آخر  ء ولكن ال يستعمل فيو شي ٍّب إنّو رّنا يراد الكسر من الشي
وجيعل ذلك مرآة إذل الكسر ومشًنًا إليو كما إذا أوصى أو باع مّنًا من اٜننطة وأراد بو ثلثها ألّف نسبة اٞنّن إليها نسبة الواحد 

بًل، وعلى ىذا الفرض فالكسر اٞنستعمل ُب الوصية أو البيع و٥نومها ال يوجب الشركة مع الورثة أو اٞنالك، ولكن إذل الثبلث مث



ينقص بنقص اٞناؿ الذي يسّلم للورثة ويتمّكن الورثة من التصرؼ ُب الرتكة من دوف حاجة إذل االستئذاف من اٞنوصى لو، كما 
 حيسب على اٞنوصى لو بل يتعٌّن حّقو ُب الباقي.أهّنم إذا أتلفوا مقداراً من الرتكة فبل 

أّما الدعوى االوذل فؤلّف اٞنفروض أّف الكسر كّلي ال على ٥نو االشاعة. وأّما الثانية فؤلنّو كسر كّلي فيما يسّلم للوارث ال فيما 
ع خيرج من الوارث يصدؽ عليو أنّو ماؿ اٞنوصي فيختلف باختبلؼ ما سّلم للوارث، فإذا اخذ نصف مالو فهو ُب الواق

ا منها واٞنوصى لو. وأّما الثالثة فؤلّف الرتكة ماٟنم وليسوا شركاء مع اٞنوصى لو حّّت حيتاجوا إذل إذنو، وأّما الرابعة فؤلهّنم إذا أتلفو 
 ١نالة ماؿ اٞنوصى مقداراً فإّّنا أتلفوا ملكهم وىو ال يضّر ّنلك اٞنوصى لو، فإذا أكل الوارث شيئاً ٣نّا تركو اٞنّيت من الطعاـ فبل

لو يتعٌّن ُب الباقي ألّف التعيٌن بيد الوارث فإذا أتلف مقدارًا منها فمعناه أنّو ال يعٌّن ذلك للموصى لو وإّّنا يعٌّن مالو فيما 
 بقى منها، إذا عرفت ذلك ُب الوصية
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 فنّدعي مثلو ُب استثناء األرطاؿ ُب اٞنقاـ.

اخذت على ٥نو االشارة إذل الكسر الواقعي كالُعشر و٥نوه والكسر كّلي حسب اٞنتفاىم العرُب ُب نظائره الِت  فنقوؿ: إهّنا
جرت عليها عادهتم، وىذا الكسر الكّلي اخذ على ٥نو القضية اٝنارجية فيما يسّلم للمشرتي حسب السًنة العقبلئية 

 ٗنيع اإليرادات اٞنتقّدمة.ء منو، وعليو فتندفع  اٞنتحّققة ُب البيع واستثناء شي

أّما أّف البائع ال يصًن شريكًا مع اٞنشرتي فلفرض أّف اٞنبيع كسر كّلي ال مشاع. وأّما أّف التالف حيسب عليهما فؤلّف األٖنار 
ر إذا سّلمت بتمامها فللبائع منها سّتة أرطاؿ مثبًل ونفرض أّف نسبتها إليها نسبة العشر فيستحّق البائع من اٞنشرتي عش

األٖنار الواقعة ُب البستاف، فإذا فرضنا أّف ما سّلم للمشرتي نصف األٖنار ال ٕنامها فعشر ذلك النصف للبائع فالتالف عليهما 
ال ١نالة، وأّما أنّو جيوز للمشرتي أف يتصرؼ فيها ببل حاجة إذل إذف البائع فؤلنّو ليس شريكًا معو وإّّنا يستحّق أرطااًل كّلية 

على الفرض، وأّما أنّو إذا أتلف مقدارًا منها فتتعٌّن حّصة البائع ُب اٞنقدار الباقي فؤلّف التعيٌن بيد اٞنشرتي  أي كسرًا كّلياً 
حينئذ ولو أف يعٌّن العشر من ىذا الطرؼ أو من الطرؼ اآلخر، فإذا أكل ما ُب أحد الطرفٌن أو أتلفها بغًن األكل فمعناه 

أف يعّينو ُب اٞنقدار الباقي، وىذا الذي ذكرناه ىو اٞنتفاىم بٌن الناس من مثل الوصية بالثلث  أنّو ال يعٌّن ذلك للبائع والبّد من
 واالستثناء من اٞنبيع بل عليو اٞندار عند العقبلء فإذا دل يسّلم ٗنيع الرتكة للورثة أو ٗنيع األٖنار للمشرتي فبل يلزموف الورثة أو

الثمرة الذي رّنا يستغرؽ ما سّلم للمشرتي أو الورثة كما إذا دل يسّلم ٟنما أزيد  اٞنشرتي بدفع ثلث ٗنيع الرتكة أو ثلث ٗنيع
من ثلث الرتكة أو الثمرة، فاجباره على إعطائو للموصى لو أو البائع كما ترى، فما ذكرناه ُب الوصية قطعّي وُب البيع 

 واالستثناء أيضاً كذلك حسب اٞنتعارؼ بينهم.
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لعّل ما ذكرناه ُب اٞنقاـ ىو اٞنراد من عبارة شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( حيث قاؿ: اٞنتبادر من الكّلي اٞنستثىن ىو الكّلي و 
فلو كانت العبارة: الكسر الكّلي فيما يسّلم للمشرتي لكاف  «ٔ»  الشائع فيما يسلم للمشرتي ال مطلق اٞنوجود وقت البيع

ٞنتحّصل من ٗنيع ذلك: أّف اٞنستثىن إّّنا ىو كسر غًن مشاع ال أنّو ىو األرطاؿ بنفسها بل ىي ّنا عٌن ما أشرنا إليو آنفاً. فا
أهّنا مرآة إذل الكسر الكّلي. ٍبّ ال خيفى أّف الكسر إّّنا يضاؼ إذل ٠نموع األٖنار فيقاؿ إّف ُعشر األٖنار للمالك، ىذا كّلو فيما 

 ـ.ذكرناه آنفاً من تصوير اٞنستثىن ُب اٞنقا

وديكن تصوير اٞنطلب بنحو آخر وىو أف يقاؿ: إّف اٞنستثىن ىو الكسر الكّلي ولكن ال باالضافة إذل ٠نموع الثمرة بل 
باالضافة إذل كل حّصة حّصة، فمثبًل إّف العشر اٞنستثىن ال يضاؼ إذل ٠نموع الثمرة بأف يكوف اٞنالك مالكًا لعشر ٠نموعها 

عشرة بأف يكوف البائع مالكًا ُب كّل عشرة لواحد منها وىذا وإف كاف ُب النتيجة مشرتكاً  بل اٞنستثىن ىو العشر ُب كّل عشرة
مع الوجو السابق كما ىو ظاىر إاّلأّف بينهما فرقاً آخر كما سيظهر عن قريب إف شاء اللَّو تعاذل، وهبذا أيضاً يندفع ١نذور أّف 

ة حينئذ إف كانت عشرين رطبًل مثبًل فللبائع من كّل عشرة أرطاؿ التالف كيف حيسب عليهما، والوجو ُب اإلندفاع أّف الثمر 
رطل فإذا تلفت عشرة أرطاؿ فقد تلف من البائع رطل ومن اٞنشرتي تسعة أرطاؿ، ومعىن ىذا ورود النقص على كليهما ويبقى 

 للبائع رطل من األرطاؿ العشرة اٞنوجودة، ىذا.

ّف ىذا الوجو األخًن وإف أوجب اندفاع اإلشكاؿ ُب احتساب التلف عليهما ولكن الفرؽ بينو وبٌن الوجو السابق يظهر ُب أ
  إاّلأنّو مورد لئلشكاؿ من اٛنهتٌن اٞنتقّدمتٌن: إحدامها أّف البائع إذا ملك ُعشراً ُب كّل عشرة فكيف يسوغ

______________________________ 
 .ٕٙٙ: ٗ( اٞنكاسب ٔ)

 ٕٔٗ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

يتصرؼ ُب ٠نموع العشرة مع العلم بأّف أحدىا لغًنه، وثانيتهما: أّف مقتضى كوف اٞنالك مستحّقاً للواحد ُب كّل  للمشرتي أف
عشرة وفرضنا أّف بعض العشرات أتلفو اٞنشرتي بأكلو و٥نوه فلماذا حيتسب حّق اٞنالك ُب الباقي، مثبًل إذا أتلف نصفها 

ألنّو يستلـز حينئذ أف يكوف مالكًا لبلثنٌن ُب كّل عشرة من العشرات الباقية، إذ فلماذا يوجبوف إخراج حّق اٞنالك من الباقي 
 الفرض أّف نصف تلك العشرات تلف من جهة اٞنشرتي فيصًن حّقو الثابت ُب التالف ١نسوباً من العشرات الباقية.

شرتاط ُب العقد ُنسب االرتكاز وىذاف اإلشكاالف ال يرداف على الوجو األوؿ وديكن اٛنواب عنهما بأّف ذلك من جهة اال
ء آخر بيد اٞنشرتي، فلو أف يتصرؼ ُب حّصة اٞنالك ُب  العقبلئي حيث إهّنم يروف التولية ُب تبديل حّق اٞنالك وتعويضو بشي

حيث ورد أّف اٞنالك لو تبديل  «ٔ»  ىذه العشرة ويعّوض عنها من العشرة الثانية كما ثبت ذلك ُب اٝنمس والزكاة بالنصّ 



ء أراد اٞنالك، وعليو فيندفع اإليراداف عن  مس والزكاة بالدرىم أو الدينار، بل ذىب بعضهم إذل جواز تبديلهما بكّل شياٝن
 الوجو الثاشل، ىذا ما ٓنّصل لنا ُب ىذه اٞنسألة.

ذكر أّف أقساـ بيع الصربة ٙنسة وُنسب تعّلق العلم واٛنهل يصًن  «ٕ» أحدمها أّف الشهيد )قّدس سرّه( بقى ُب اٞنقاـ أمراف:
اجملموع عشرة، ونفرض الكبلـ أّواًل ُب أقساـ العلم ّنقدار الصربة أحدىا: أف يبيع الصربة بأٗنعها، وال إشكاؿ ُب صّحة 

 اٞنعاملة حينئذ ألّف اٞنفروض أّف مقدار اٞنبيع معلـو فبل إشكاؿ ُب صّحتها.

يبيع بعضها أي بعض ىذه الصربة اٞنعلومة اٞنقدار كما إذا باع نصفها أو ثلثها أو ربعها. وىذه اٞنعاملة أيضاً ثانيها: أف 
 صحيحة للعلم ّنقدار اٞنثمن حسب الفرض وىو

______________________________ 
 .ٗٔ/ أبواب زكاة الذىب والفّضة ب ٚٙٔ: ٜ( الوسائل ٔ)

 .ٕٛٙ: ٖ( الروضة البهية ٕ)

 ٕٕٗ، ص: ٕ البيع، ج مكاسب

بيع كسر مشاع. ثالثها: أّف يبيع صاعًا منها على ٥نو بيع الكّلي ُب اٞنعٌّن، وقد مّر أّف بيع الكّلي ُب اٞنعٌّن صحيح وال 
إشكاؿ ُب صّحتو بوجو. رابعها: أف يبيع ٗنيع ما ُب الصربة من اٜننطة على حساب كّل صاع منها بدرىم. وال ينبغي 

اٞنعاملة للعلم ّنقدار الصربة حسب الفرض فاٞنبيع معلـو والفرض بيعو بالكيل فكّل صاع من اٞنبيع كذا اإلشكاؿ ُب صّحة 
مقدار، وىذا ال إشكاؿ فيو بوجو. وخامسها: أف يبيع كّل صاع أراد اٞنشرتي من الصربة بدرىم، فالصربة وإف كانت معلومة 

ذه الصورة بل اٞنبيع ىو كّل صاع أراده اٞنشرتي، فبما أّف اٞنبيع غًن اٞنقدار حسب الفرض إاّلأّف اٞنبيع ليس ىو الصربة ُب ى
معلـو فقد وقع فيو اإلشكاؿ، فذىب بعضهم إذل بطبلف اٞنعاملة برأسها وذىب آخر إذل الصّحة ُب الصاع األّوؿ والبطبلف ُب 

تعّرض ٞنا ذكره العبّلمة )قّدس سرّه( من عند ال «ٔ»  األصوع اٞنتأخرة، وقد تعّرضنا ٟنذه اٞنسألة ُب االجارة ُب ُنث االصوؿ
أّف أصالة الصّحة ُب مواردىا ال تثبت اللواـز وذكرنا ىناؾ أّف معىن آجرتك الدار كّل شهر بدرىم معناه آجرتك ىذا الشهر 

وباالضافة إذل بدرىم واألشهر اآلتية بعدد ما أردتو هبذه االجرة، وعليو فاالجارة ُب الشهر األوؿ صحيحة للعلم ّنقدار اٞنّدة 
األشهر اآلتية باطلة، ونظًن ذلك نلتـز ُب اٞنقاـ ألّف معىن بعتك كل صاع بدرىم بعتك ىذا الصاع بدرىم والباقي على 
حساب ذلك، فاٞنعاملة ُب الصاع األوؿ صحيحة وُب األصوع اٞنتأخرة باطلة، ىذه ىي األقساـ اٝنمسة ُب صورة العلم ّنقدار 

 ُب صورة اٛنهل ّنقدارىا.الصربة وىي بعينها ْنري 



أّما الصورة االوذل أعين بيع ٗنيع الصربة مع اٛنهل ّنقدارىا فبل إشكاؿ ُب بطبلهنا للجهل ّنقدار الصربة، فاٞنبيع ٠نهوؿ وغًن 
  معلـو اٞنقدار ويكوف البيع

______________________________ 
 .ٖٓٗ(: ٛٗ)اٞنوسوعة  ٖ( مصباح االصوؿ ٔ)

 ٖٕٗ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

غرريًا وجزافاً. ثانيتها: بيع بعض منها كنصفها أو ثلثها وىي أيضًا باطلة للجهل ّنقدار الصربة اٞنوجب للجهل بنصفها أو 
ثلثها وأنّو أّي مقدار. وثالثتها: بيع صاع من الصربة اجملهولة اٞنقدار على ٥نو بيع الكّلي ُب اٞنعٌّن، وىذا ال إشكاؿ ُب صّحتو 

اٞنبيع وىو الصاع وإف دل يعلم أّف نسبة الصاع إذل ٠نموع الصربة ىي النصف أو الثلث أو غًنمها إاّلأّف ذلك ال  للعلم ّنقدار
يضّر بصّحة اٞنعاملة إذ ال يشرتط فيها العلم ّنقدار نسبة اٞنبيع إذل اجملموع وأنّو صار شريكًا مع البائع ُب أّي مقدار، نعم 

البيع العلم باشتماؿ الصربة على اٞنقدار اٞنبيع أو ال يشرتط ذلك بل مع اٛنهل باشتماٟنا ىناؾ كبلـ ُب أنّو يشرتط ُب صّحة 
عن قريب. ورابعتها: أف يبيع كل صاع من الصربة اجملهولة بكذا بأف  «ٔ»  عليو أيضًا تصّح اٞنعاملة وسيأٌب الكبلـ ُب ذلك

يكوف اٞنبيع كل صاع يريده اٞنشرتي، فقد وقع اإلشكاؿ ُب صّحة ىذه اٞنعاملة وفسادىا إاّل أّف الظاىر صّحة اٞنعاملة ُب ىذه 
ُب البٌن، أّما الغرر فؤلنّو ال غرر حينئذ ُب ء من اٞنوانع  الصورة أيضاً باالضافة إذل الصاع األوؿ دوف األصوع االخرى لعدـ شي

اٞنعاملة ألّف اٞنفروض أّف كّل صاع إّّنا يقع ُب مقابل درىم فبل يذىب مالو ىدراً نعم ال يعلم بعدد األصوع وأّف ما ينتقل إليو 
دـ استلزامو الغرر، وأّما الكيل أّي مقدار ولكّنو يعلمو بعد التقدير والكيل، وىذا اٞنقدار من اٛنهالة ال دينع عن صّحة البيع لع

 والوزف فاٞنفروض أّف الصاع األوؿ معلـو الكيل وإّّنا اٛنهالة ُب األصوع االخرى للجهل ّنقدار ما يريده اٞنشرتي.

وخامستها: بيع الصربة اجملهولة على أّف كل صاع منها بدرىم، بأف يكوف اٞنبيع ىو نفس الصربة بأٗنعها ال كّل صاع منها  
 ُب سابقتها، فالظاىر صّحة اٞنعاملة لعدـ لزـو الغرر، فإّف كبًل منهما يعلم أّف كّل صاع ىو ُب مقابل درىم غاية كما مرّ 

______________________________ 
 ( ُب الصفحة اآلتية.ٔ)

 ٕٗٗ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

اط معرفة اٞنقدار ُنسب الكيل والوزف والعدد األمر أهّنما ال يعلماف بعدد الدراىم واألصوع وىذا ليس خطرياً. وأّما اشرت 
فالروايات الدالّة عليو إّّنا تدّؿ على بطبلف بيع اٛنزاؼ، فاٞنناط ىو صدؽ ىذا العنواف ومن الواضح أّف بيع الصربة اجملهولة 



عليو البائع ُب  على أّف كل صاع منها بدرىم ليس جزافًا للعلم ّنقدار ما حيصل عليو اٞنشرتي ُب مقابل كل درىم وما حيصل
 مقابل كل صاع. فاٞنتحّصل من ذلك أّف بعض صور العلم واٛنهل مشرتؾ ُب الصّحة والفساد وبعضها اآلخر مفرتقاف.

ومن صور االفرتاؽ ما إذا باع الصربة بأٗنعها ألنّو صحيح عند العلم بالصربة وباطل عند اٛنهل هبا. ومنها: ما إذا باع كسراً 
 اع نصفها أو ثلثها وىكذا فإنّو صحيح أيضاً عند العلم ّنقدار الصربة وباطل ُب صورة اٛنهل ّنقدارىا.مشاعاً منها كما إذا ب

ومن صور االشرتاؾ ما إذا باع الصربة بأٗنعها على أّف كل صاع منها بدرىم فإنّو صحيح على تقديري العلم واٛنهل. ومنها: 
األوؿ منها صحيح على كبل تقديري العلم واٛنهل وُب غًنه من األصوع ما إذا باع كل صاع منها بدرىم فإّف البيع ُب الصاع 

باطل على كبل التقديرين أيضاً. ومنها أيضاً: ما إذا باع صاعاً منها بكذا فإنّو بيع كّلي ُب اٞنعٌّن وصحيح على كبل التقديرين، 
اٞنعاملة أو حيكم ببطبلهنا؟ فرّنا يقاؿ نعم ىناؾ كبلـ ُب أنّا إذا جهلنا باشتماؿ الصربة على الصاع فهل حيكم بصّحة 

 «ٔ» بالبطبلف حينئذ للجهل بوجود اٞنبيع واٛنهل بوجوده من أوضح أنواع الغرر، وقد ماؿ إليو شيخنا االستاذ )قّدس سرّه(
 بدعوى أّف اٞنعاملة غررية.

  والظاىر أّف اٞنعاملة صحيحة أّما أّواًل: فؤلّف الغرر إّّنا يتوّجو فيما إذا باع

______________________________ 
 .ٜٖ٘: ٕ( منية الطالب ٔ)

 ٕ٘ٗ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

الصاع على كّل تقدير وأّما إذا باعو على تقدير وجوده فبل يتحّقق فيو غرر بوجو والتعليق على وجود اٞنوضوع ال يوجب 
 البطبلف.

أو أكثر حسب تعّدد اٞنبيع، وعليو فإذا باع صاعًا مثبًل بدرىم فقد  وأّما ثانياً: فؤلّف البيع كما ذكرناه سابقًا ينحّل إذل بيعٌن
باع كل نصف منو بنصف درىم فإذا فرضنا أّف اٞنوجود ُب الصربة نصف الصاع ال ٕنامو فالبيع ُب اٞنوجود صحيح وُب النصف 

باطل إذل صحيح وىو ال يوجب  غًن اٞنوجود باطل، فهو ال يوجب البطبلف ُب النصف اٞنوجود أيضًا ألنّو من قبيل ضّم بيع
البطبلف، وأّما أّف اٞنشرتي يتخًّن حينئذ أو ال يتخًّن فسيأٌب الكبلـ فيو ُب ُنث اٝنيار تفصيبًل وأشرنا إليو سابقًا وذكرنا أّف 

 اٝنيار اٞنعاملي )دوف التعّبدي كخيار اجمللس و٥نوه( إّّنا يثبت بأمرين:

وجب اٝنيار عند التخّلف ال ١نالة والثاشل اشرتاطو ببناء العقبلء وإف دل يشرتطو األوؿ: االشرتاط من اٞنتعاملٌن فإنّو ي
اٞنتعامبلف، واألوؿ غًن متحّقق ُب اٞنقاـ فبلبّد من مبلحظة أّف االجتماع ُب نصفي اٞنبيع ىل يتعّلق بو غرض العقبلء وأّف 



دي كتاب واحد وىكذا فيثبت لو اٝنيار ال ١نالة ببناء العقبلء يعتربونو ُب اٞنعامبلت كما ُب مصراعي الباب أو النعاؿ أو جل
العقبلء، أو أّف االجتماع ليس متعّلقًا للغرض العقبلئي كما ُب األرز واٜننطة وغًنمها من اٜنبوب فإّف العقبلء ال يتعّلق 

اٝنيار، نعم رّنا يكوف غرضهم باجتماع نصفي األوقية ُب األرز مثبًل بل ال يفّرؽ بٌن اجتماعهما وافرتاقهما فبل يثبت لو 
االجتماع ُب مثل األرز أيضًا متعّلقًا للغرض الشخصي كما إذا كاف نصفو اآلخر من ارز آخر ألوجب الفساد ُب الطبخ، 

 إاّلأّف األغراض الشخصية البّد من أف تشرتط ُب ضمن العقد ال ١نالة.

 إذا شاىد عيناً ُب زماف سابق ٍبّ عقد عليها بتلك الرؤية األمر الثاشل:

 ٕٙٗ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

اٞنتقّدمة فهل اٞنعاملة صحيحة أو فاسدة؟ والكبلـ ُب ذلك يقع ُب مقامٌن: أحدمها ُب حكم نفس البيع بلحاظ الرؤية 
 وأّف حكمو عند التخّلف ماذا. السابقة من الصّحة والفساد. وثانيهما: ُب حكمو بلحاظ اشرتاط وجود األوصاؼ

أعين ما إذا باع شيئًا ّنبلحظة الرؤية السابقة من دوف أف يشرتط فيو وجود األوصاؼ اٞنرئية سابقاً بل ّنا ىو  أّما اٞنقاـ األوؿ:
ينبغي اإلشكاؿ ىو كما إذا تربّأ البائع عن األوصاؼ، وإّّنا باع اٞنوجود الذي رآه سابقاً وإاّل فبمبلحظة اشرتاط األوصاؼ فبل 

ُب صّحتو ولو دل يره أصبًل بوجو، فنقوؿ: إّف العادة تارة تقتضي عدـ تغًّن العٌن عّما شاىدىا عليو من األوصاؼ كما إذا 
شاىد جارية قبل شهر أو شهرين أو شاىد داراً قبل أشهر فإّف العادة تقتضي ُب أمثاؿ ذلك عدـ تغًّن اٛنارية من قّوة باصرهتا 

ا وٗناٟنا ُب مّدة شهر واحد، وكذلك اٜناؿ ُب الدار ولعّلو ظاىر. واخرى تقتضي تغًّنىا وعدـ بقائها على أو صّحة مزاجه
تلك األوصاؼ كما إذا شاىد اٛنارية قبل أربعٌن سنة أو الدار قبل ثبلثٌن سنة فإّف العادة تقتضي ذىاب ٗناؿ اٛنارية 

 راب الدار واضمحبلؿ أوضاعها ُب اٞنّدة اٞنزبورة.وضعف قّوة باصرهتا للخياطة و٥نوىا كما أهّنا تقتضي خ

فإف كانت اٞنشاىدة قبل مّدة تقتضي العادة عدـ بقاء العٌن على أوصافها السابقة فبل ينبغي اإلشكاؿ ُب فساد اٞنعاملة 
لعٌن وزواٟنا عّما ٛنهالة اٞنبيع وعدـ مشاىدتو حسب الفرض حٌن اٞنعاملة، وأّما إذا كاف قبل مّدة تقتضي العادة بعدـ تغًّن ا

شاىدىا عليو من األوصاؼ فبل ١نالة حيكم بالصّحة لبلطمئناف حينئذ بالبقاء وإذا فرضنا أّف العادة ال تقتضي البقاء وال 
تقتضي الزواؿ ُب مورد كما إذا شاىد اٛنارية قبل عشر سنٌن فإّف العادة ُب مثل ذلك غًن مقتضية للبقاء أو الزواؿ فهل ديكن 

 األوصاؼ ُب مثلو باالستصحاب وحيكم بصّحة اٞنعاملة بذلك أو ال.إحراز بقاء 
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أّف االستصحاب من الطرؽ العقبلئية لئلحراز وىو نظًن إخبار البائع بالكيل والوزف  «ٔ» ذكر شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
 الواقعة عليها، ىذا.فبل مانع من استصحاب بقائها على حاٟنا واٜنكم بصّحة اٞنعاملة 



بأّف األثر ُب اٞنقاـ أعين اٜنكم بصّحة اٞنعاملة غًن مرتّتب على وجود تلك  «ٕ» وقد استشكل ُب ذلك شيخنا االستاذ
األوصاؼ واقعًا وبقاء العٌن ُناٟنا ُب نفس األمر، بل إّّنا يرتّتب على إحرازىا والعلم هبا وإف دل تكن موجودة ُب الواقع وذلك 

ر إّّنا ينتفي باإلحراز والعلم ببقاء العٌن على أوصافها السابقة ال بوجود تلك األوصاؼ ُب الواقع وإف دل ٓنرز ُب ألّف الغر 
اٞنعاملة، واالستصحاب إّّنا جيري فيما إذا كاف األثر مرتتّبًا على الواقع فإنّو يوجب اٜنكم برتتّبو ُب مقاـ الشّك أيضًا دوف ما 

 ى نفس اإلحراز والعلم.إذا كاف األثر مرتتّباً عل

بىن على أّف االصوؿ تقـو مقاـ القطع اٞنوضوعي  «ٖ» وىذا الذي أفاده )قّدس سرّه( يناُب مسلكو حيث إنّو )قّدس سرّه(
 الطريقي فبل وجو ٞننعو عن صّحة اٞنعاملة ُب اٞنقاـ باالستصحاب، نعم بناًء على ما ذىب إليو صاحب الكفاية )قّدس سرّه(

اـ االصوؿ واألمارات مقاـ القطع اٞنأخوذ ُب اٞنوضوع على وجو الطريقية ال مانع من منع جرياف من عدـ قي «ٗ»
 االستصحاب ُب اٞنقاـ، ىذا.

وديكن أف يقاؿ إّف االستصحاب إّّنا جيري ُب اٞنقاـ فيما إذا كاف األثر مرتتّبًا على نفس الواقع أو على العلم بو وإحرازه بناًء 
  ـو مقاـعلى أّف االستصحاب يق

______________________________ 
 .ٕٓٚ: ٗ( اٞنكاسب ٔ)
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من الواقع والعلم بو بل ء  القطع اٞنأخوذ ُب اٞنوضوع على وجو الطريقية، إاّلأّف األثر أعين صّحة اٞنعاملة ليست مرتتّبة على شي
فاٞنوضوع  «ٔ» «هنى النيب عن بيع الغرر»إّّنا يرتّتب على عدـ الغرر وانتفائو كما ىو مقتضى قولو )صّلى اللَّو عليو وآلو( 

ء من الروايات وغًنىا، نعم عدـ  للصّحة ىو عدـ الغرر أي عدـ احتماؿ الضرر، وأّما العلم فلم يرتّتب الصّحة عليو ُب شي
ؿ الضرر وانتفاء الغرر مبلـز عقبًل للعلم بوجود األوصاؼ، فعليو فاستصحاب بقاء األوصاؼ على القوؿ بقيامو مقاـ احتما

العلم ال يثبت انتفاء الغرر وعدـ احتماؿ اٝنطر حّّت يرتّتب عليو الصّحة إاّلبناء على القوؿ باالصوؿ اٞنثبتة، ألّف عدـ 



لصّحة مبلـز للعلم بوجود األوصاؼ عقبًل، وىذا ىو الوجو ُب عدـ جرياف احتماؿ اٝنطر الذي ىو اٞنوضوع للحكم با
 االستصحاب ُب اٞنقاـ.

إذا اشرتى العٌن اٞنرئية سابقًا من جهة اقتضاء العادة ببقائها على ما كانت عليو وظهر اٞنبيع كما كاف فبل  وأّما اٞنقاـ الثاشل:
اشتماٟنا على األوصاؼ السابقة فهل حيكم ببطبلف اٞنعاملة أو  إشكاؿ ُب صّحة البيع، وأّما إذا ظهر التخّلف وعدـ

والثاشل: اٜنكم بالصّحة من دوف  «ٕ» بصّحتها؟ فيو وجوه، األوؿ: اٜنكم بالبطبلف كما نسب إذل العبّلمة )قّدس سرّه(
 خيار. والثالث: اٜنكم بالصّحة مع اٝنيار، وىو اٞنعروؼ.

دعوى أّف األوصاؼ يتقّسط عليها الثمن فإذا ٔنّلفت فاٞنبيع غًن متحّقق ُب اٝنارج  دمهاأح أّما الوجو األوؿ فالوجو فيو أمراف:
 ألّف الثمن إّّنا بذؿ على الذات وأوصافها واٞنفروض أّف األوصاؼ متخّلفة، وىذا أنسب ّنا حكي عن العبّلمة

______________________________ 
 .ٖح  ٓٗ/ أبواب آداب التجارة ب ٛٗٗ: ٚٔ( الوسائل ٔ)

 .ٔٓ٘: ٕ( هناية األحكاـ ٕ)

 ٜٕٗ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

 )قّدس سرّه( من االستدالؿ على البطبلف بأّف ما وقع دل يقصد وما قصد دل يقع.

ويدفعو: ما ذكرناه غًن مرّة من أّف األوصاؼ ال يتقّسط عليها الثمن وإّّنا يبذؿ اٞناؿ ُب مقابل الذوات، نعم الصفات دخيلة 
 قيمة اٞنوصوؼ أو اٞنشروط ال أهّنا ٣نّا يقع الثمن بازائها، واٞنفروض أّف اٞنبيع موجود فبل وجو للبطبلف حينئذ.ُب زيادة 

دعوى أّف البيع إّّنا وقع على اٞنوصوؼ أو اٞنشروط وانتفاء الشرط والوصف يوجب انتفاء اٞنوصوؼ واٞنشروط ال  وثانيهما:
 ١نالة فاٞنبيع غًن موجود.

لطة ما ال خيفى، وذلك ألّف انتفاء الشرط أو الوصف إّّنا يوجب انتفاء اٞنشروط فيما إذا كاف من أجزاء العّلة  وفيو: من اٞنغا
كما إذا وقع العقد على اٞنشروط مقّيدًا ومعّلقًا على وجود الشرط والوصف ُنيث لو دل يكن اٞنشروط مّتصفًا بو دل يلتـز 

لشرط والوصف فانتفاؤه حينئذ وإف كاف يوجب انتفاء اٞنشروط أيضًا إاّلأّف البيع ُب بالبيع، فنفس البيع دوف اٞنبيع معّلق على ا
مثلو باطل ولو مع وجود األوصاؼ أيضًا فضبًل عّما إذا ٔنّلف عن اٞنشروط، وذلك ألنّو من التعليق اٞنبطل للمعاملة وأّما إذا 

ء واشرتط فيو أمر خارج عن اٞنبيع فتخّلفو ال يوجب انتفاء  دل يكن الشرط والوصف من أجزاء العّلة بل إّّنا وقع البيع على شي



اٞنشروط ألنّو حينئذ من قبيل االلتزاـ ُب التزاـ فتخّلفها يوجب اٝنيار فقط كما سيأٌب تفصيل ذلك ُب ُنث الشروط إف شاء 
 اللَّو تعاذل.

واٞنعاملة صحيحة ٞنا عرفت من أّف الثمن ال ، أعين اٜنكم بالصّحة من دوف خيار فالوجو فيو أّف البيع  وأّما الوجو الثاشل
يتقّسط على األوصاؼ، وأّما وجو عدـ اٝنيار فهو أّف الوصف والشرط دل يذكر ُب ضمن العقد حّّت يوجب ٔنّلفو اٝنيار بل 

 إّّنا تبانيا عليو خارجاً ؤنّلفو حينئذ ال يوجب اٝنيار.
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بأّف الشروط واألوصاؼ الِت ال تصّح اٞنعاملة إاّلإذا وقعت مبنّية عليها  «ٔ» ري )قّدس سرّه(وأجاب عن ذلك شيخنا األنصا
 ال حيتاج إذل ذكرىا ُب ضمن العقد بل دخوٟنا فيو أوذل من دخوؿ الشرط اٞنذكور على وجو الشرطية.

األّوؿ الشرط أو الوصف اٞنذكور بأّف األوصاؼ والشروط على أقساـ أربعة:  «ٕ» وقد أوضحو شيخنا االستاذ )قّدس سرّه(
ُب العقد، فبل ينبغي اإلشكاؿ ُب أّف ٔنّلفو يوجب اٝنيار. الثاشل: الشرط أو الوصف الذي بىن العقبلء على اشرتاطو ُب 

اط اٞنعامبلت وألجل ىذا البناء تدّؿ اٞنعاملة على االشرتاط بو بالداللة االلتزامية ؤنّلف ذلك أيضاً يوجب اٝنيار، وىذا كاشرت 
تسليم اٞنبيع ُب بلد اٞنعاملة أو اشرتاط كونو بالقيمة السوقية فإهّنما وإف دل يذكرا ُب اٞنعامبلت، إاّلأّف العقبلء بنوا على 
اشرتاطها هبما فلو أراد تسليم اٞنبيع ُب بلد آخر يكثر فيو اٞنبيع فبل أظّن فقيهًا التـز بلزـو ىذه اٞنعاملة بل ىو من قبيل ٔنّلف 

جب اٝنيار، وىكذا األمر فيما إذا ظهرت قيمتو أكثر من القيمة السوقية فإّف اٞنشرتي على اٝنيار وإف دل يشرتط الشرط يو 
ذلك ُب ضمن اٞنعاملة. الثالث: الشرط أو الوصف الذي دل ينب العقبلء على اشرتاط اٞنعاملة بو ودل يذكر ُب العقد أيضًا بل  

ُب اٞنورد كانت متوقّفة عليو، وىذا نظًن اٞنقاـ فإّف وصف الكتابة ليس ٣نّا بىن كاف شرطًا شخصيًا إاّلأّف صّحة اٞنعاملة 
العقبلء على اشرتاط اٞنعاملة بوجوده ودل يذكر ُب العقد أيضاً إاّلأّف صّحة بيع العٌن الغائبة تتوّقف على وجوده دفعاً للغرر وىو 

 شرط شخصي ويوجب ٔنّلفو اٝنيار أيضاً.

  الوصف اٝنارجي غًن اٞنذكور ُب العقد وال بىن العقبلء علىالرابع: الشرط أو 
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فتخّلف مثلو ال يوجب اشرتاط اٞنعاملة بو ودل يكن ٣نّا يتوّقف عليو صّحة العقد أيضًا كوصف الكتابة ُب بيع العبد اٜناضر، 
 اٝنيار، ىذا ملّخص ما أفاده )قّدس سرّه( ُب توضيح كبلـ شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(.

وللمناقشة فيما أفاده كربًى وصغرًى ٠ناؿ واسع، أّما ُنسب الصغرى فؤلّف صّحة العقد ُب بيع العٌن اٞنرئية ال يتوّقف على 
لك لبداىة أّف اٞنشرتي إذا كاف مطمئنًا بوجود األوصاؼ السابقة من جهة وجود األوصاؼ وبناء العقد عليها دائماً، وذ

اقتضاء العادة بقاءىا أو من جهة إخبار البائع بوجودىا فيما إذا كاف البائع ٣نّن يوثق بو وتربّأ البائع من األوصاؼ وقاؿ إّّنا 
شكاؿ ُب أّف اٞنعاملة صحيحة حينئذ وإف ٔنّلف عنها أبيع اٞنوجود اٞنشاىد سابقًا بأّي ٥نو كاف وأسقط اٝنيار، فبل ينبغي اإل

األوصاؼ أيضاً، وذلك لئلطمئناف بوجودىا حٌن البيع وعدـ كوف البيع حينئذ غررياً، نعم لو دل يكن مطمئنًا بوجود 
حينئذ البّد ُب األوصاؼ كما إذا دل تكن العادة مقتضية لبقائها أو دل خيرب البائع بوجودىا أو أخرب ولكن دل يكن موثوقًا بو ف

صّحة اٞنعاملة من إيقاعها مبتنية على وجودىا، وتتوّقف صّحتها على بناء العقد على وجود األوصاؼ ال ١نالة، ولكّن اٞنورد 
 ال ينحصر بذلك وقد عرفت أّف ُب بعض اٞنوارد واٞنصاديق ال تتوّقف صّحة العقد على البناء على وجودىا ولعّل ذلك ظاىر.

ى: فؤلّف الوجو ُب صّحة العقد عند البناء على األوصاؼ السابقة إّّنا ىو صًنورة اٞنشرتي بذلك ذا خيار وأّما ُنسب الكرب 
عند ظهور ٔنّلف األوصاؼ وىذا اٝنيار ينفي احتماؿ اٝنطر ويدفع الغرر ولذا يوجب صّحة اٞنعاملة حينئذ، فتصًن النتيجة أّف 

فنسأؿ الفارؽ بٌن األوصاؼ والشروط الِت اشرتاطها ينفي الغرر ويستلـز  اشرتاط تلك األوصاؼ ُب البيع ينفي الغرر، وعليو
صّحة العقد، وبٌن األوصاؼ والشروط الِت ال ربط ٟنا بنفي الغرر وال يلـز من عدمها الغرر أيضًا وأنّو ٞناذا يستلـز ٔنّلف 

رّب عنو باألوصاؼ اٝنارجية فإّف التخّلف فيها القسم األوؿ اٝنيار ولو دل يذكر ُب العقد ِنبلؼ التخّلف ُب القسم الثاشل اٞنع
 ال يستلـز اٝنيار إاّل 
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 فيما إذا ذكرت ُب ضمن العقد واٞنعاملة، ودل يظهر ٣نّا أفاده )قّدس سرّه( وجو الفرؽ بينهما.

من أف نلتـز باٝنيار عند التخّلف ُب كبل  فاٞنتحّصل: أنّو ال دليل على الفرؽ بٌن القسمٌن وال وجو لو أيضاً، بل البّد إّما
القسمٌن ولو دل يذكرا ُب العقد، وإّما أف نلتـز بعدـ اٝنيار عند ٔنّلفهما فيما إذا دل يذكرا ُب ضمن اٞنعاملة، وبناًء على عدـ 

بيع وعدـ تقييده باألوصاؼ، اٝنيار ُب القسم األوؿ إّما أف نلتـز بفساد اٞنعاملة للغرر وإّما أف نلتـز بصّحتها من جهة وجود اٞن
 فما أفاده )قّدس سرّه( ُب اٞنقاـ مورد للمناقشة كربًى وصغرًى.

والتحقيق أف يقاؿ: إّف ما اشتهر من أّف الشرط إذا دل يذكر ُب ضمن العقد فبل يوجب ٔنّلفو اٝنيار كبلـ عاٍر عن الدليل ودل 
نلتـز بأّف العهود القلبية والبناء القليب ٣نّا ال اعتبار بو ُب باب ترد بذلك رواية وال آية فبل ديكن االلتزاـ بو بوجو، نعم 

اٞنعامبلت بل البّد من إبرازىا ُب اٝنارج ّنربز ال ١نالة، بل ال يصّح إطبلؽ الشرط على البناء القليب أيضًا كما سيأٌب تفصيلو 



عن الرابط بٌن شيئٌن ومنو الشريط  عن القاموس عبارة «ٔ»  ُب ُنث الشروط ألّف الشرط كما حكاه شيخنا األنصاري
اٞنعروؼ ألنّو يربط أحد الشيئٌن باآلخر، واألمر القليب ما دل يربز ُب اٝنارج ودل يتحّقق ُب عادل الوجود اٝنارجي ال معىن لكونو 

ف مذكورًا ُب ضمن ربطًا بٌن الشيئٌن، إذ ال وجود لو ُب اٝنارج حّّت يوجب االرتباط، إاّلأّف االبراز ال وجو لتقييده ّنا يكو 
العقد واٞنعاملة بل يكفي ُب اإلبراز القرائن اٜنالية واٞنقالية ومنها االرتكاز العقبلئي كما ذكرناه ُب مثل تسليم اٞناؿ ُب بلد 

 العقد والغنب والعيب فإهّنا توجب اٝنيار وإف دل تذكر ُب ضمن اٞنعاملة والعقد.

______________________________ 
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وعليو فنقوؿ: إّف اشرتاء العٌن اٞنشاىدة سابقًا قرينة على أّف العقد إّّنا يبتين على وجود تلك العٌن على ما كانت عليو حٌن 
وف ٔنّلفو موجباً اٞنشاىدة، وكذا ٓناورمها وتبانيهما قبل العقد على وصف أو شرط كاٍؼ ُب االبراز وإجياد اٞنعاملة عليو، فيك

لثبوت اٝنيار من دوف فرؽ بٌن األوصاؼ اٞنوجبة للغرر بعدـ اشرتاطها وبٌن غًنىا كما ال خيفى، ىذا ٕناـ الكبلـ ُب أصل 
 اٞنسألة.

األوؿ أّف البائع واٞنشرتي إذا اختلفا فاّدعى أحدمها أّف العٌن اٞنشاىدة أو اٞنوصوفة إّّنا ىي العٌن اٞنهزولة وأّف اٞنشاىدة  فرعاف:
وقعت على العٌن على ما ىي عليو من األوصاؼ فعبًل واّدعى اآلخر أّف اٞنشاىدة إّّنا وقعت على العٌن وىي ٚنينة وقد 

يو ودل تقع اٞنشاىدة عليها ُب حالة اٟنزاؿ فاٞننسوب إذل اٞنشهور أّف اٞنشرتي ىو اٞننكر ُب اٞنقاـ تغًّنت أوصافها عّما كانت عل
والقوؿ قولو واٞنّدعي وىو البائع عليو أف يثبت أّف اٞنشاىدة وقعت على اٞنهزوؿ، وعليو فيقع الكبلـ فعبًل ُب وجو تقدصل قوؿ 

عيًا واٞنشرتي منكرًا ُب اٞنقاـ وقد ذكروا ُب وجو ذلك وجوىًا ال ديكن اٞنساعدة اٞنشرتي على البائع وأنّو ٞناذا يكوف البائع مدّ 
 ء منها: على شي

أّف اٞنشرتي يده على الثمن وأصالة الصّحة ُب اليد مع اٞنشرتي والبائع يريد انتزاعو منو فعليو إثبات أّف الثمن ملكو  األّوؿ:
 فيكوف اٞنّدعي ىو البائع ىذا.

أّف اليد ال فائدة مرتتّبة عليها ُب اٞنقاـ، ألّف اٞنشرتي يعرتؼ بأّف الثمن  «ٔ» خنا األنصاري )قّدس سرّه(وقد أورد عليو شي
ملك البائع إلقراره بصّحة البيع غاية ما ىناؾ أنّو يّدعي ثبوت اٝنيار لنفسو من جهة دعوى تغًّن العٌن عّما كانت عليو حٌن 

لثمن ملك للبائع فبل يبقى لليد أثر على تقدير صّحتها ألهّنا عليو يد أمانة كما ىو اٞنشاىدة، ومع اإلقرار واالعرتاؼ بأّف ا
 ظاىر، نعم ديكن أف يقاؿ إّف اٞنشرتي ال



______________________________ 
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أّف تسليم الثمن واٞنثمن ُب مّدة اٝنيار  «ٔ» مة )قّدس سرّه(جيب عليو دفع الثمن إذل البائع ألنّو يّدعي اٝنيار، وقد ذكر العبّل 
غًن واجب على اٞنتعاملٌن ودل ينسب خبلؼ ذلك إذل أحد إاّلبعض الشافعية والسّر ُب ذلك أف اٞنشرتي بدعواه اٝنيار يّدعي 

آثاره ومنها وجوب تسليم الثمن  سلطنتو على عدـ تسليم الثمن إذل البائع لتزلزؿ العقد باٝنيار وتسّلطو على حّلو ورفع ٗنيع
 إذل البائع.

أّف ما أفاده شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( من أّف اٝنيار دينع عن وجوب دفع الثمن  «ٕ» وذكر شيخنا االستاذ )قّدس سرّه(
 اٞنقاـ من جهة ٔنّلف إذل البائع إّّنا يتّم ُب اٝنيارات الزمانية كخياري اجمللس واٜنيواف دوف اٝنيارات غًن الزمانية، واٝنيار ُب

 الشرط أو الوصف أمر آخر غًن اٝنيارات الزمانية فبل يتّم ما أفاده ُب اٞنقاـ.

وباٛنملة: أنّو )قّدس سرّه( سّلم ما أفاده شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( ُنسب كرباه وإّّنا ناقش فيو من جهة الصغرى كما 
عليو ُنسب األصل والكربى أيضاً، وذلك ألّف الثمن بعد االعرتاؼ بصّحة عرفت، واٜنّق أّف اٞنطلب ٣نّا ال ديكن اٞنساعدة 

غًن ٢نّصص ُب اٞنقاـ، فبل جيوز للمشرتي منع البائع عن  «ٖ» «الناس مسّلطوف على أمواٟنم»اٞنعاملة ملك للبائع، وعمـو 
العجب أّف شيخنا االستاذ )قّدس ء من اٞنخّصصات، ومن  الثمن وجيب عليو دفعو إليو، إذ دل يرد على العمـو اٞنذكور شي

نسب إذل شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( ُب ُنث اٝنيار تسّلم ما حكي عن العبّلمة من عدـ وجوب دفع الثمن  «ٗ» سرّه(
 أو اٞنثمن ُب مّدة اٝنيار واستظهره من عبارة شيخنا

______________________________ 
 .ٔٛٔ: ٔٔ( التذكرة ٔ)

 .ٓٓٗ -ٜٜٖ: ٕ( منية الطالب ٕ)

 .ٕٕٚ: ٕ، ُنار األنوار ٜٗح  ٕٛٓ: ٖ( عوارل الآلرل ٖ)
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لو قلنا بوجوب التقابض ُب عقد الصرؼ والسلم فثمرة اٝنيار واضحة وىي عدـ »األنصاري )قّدس سرّه( ُب ُنث اٝنيار 
 ّف خيار اجمللس دينع عن وجوب دفع الثمن واٞنثمن وتقابضهما، ىذا.الظاىر ُب أ« لو»حيث عرّب ب « وجوب التقابض

ولكن ذلك ٣نّا ينبغي أف يعّد من غرائب كبلـ شيخنا االستاذ )قّدس سرّه( )على تقدير صّحة ما ُب التقريرات كما ىو 
الوجو ُب عدـ وجوب التقابض اٞنظنوف، ألّف اٞنقّرر كاف كثًن االىتماـ بضبط كبلـ شيخنا االستاذ )قّدس سرّه(( وذلك ألّف 

ُب بيع الصرؼ والسلم ىو عدـ حصوؿ اٞنلك منهما إاّلبالتقابض، فقبلو ال ملك للبائع حّّت جيب على اٞنشرتي تسليمو إذل 
مالكو، وىذا ِنبلؼ غًنمها من البيوع فإّف اٞنلك ُب غًنمها حيصل بالعقد واٞنعاملة وبعده ال معىن للتصرؼ ُب ماؿ الغًن وعدـ 

ُب ١نّلو، ٞنا « لو»يمو إذل مالكو، فما أفاده شيخنا األنصاري إّّنا ىو ُب الصرؼ والسلم ال ُب مطلق البيع فتعبًنه بكلمة تسل
 عرفت من أنّو ال ملك قبل التقابض فيهما.

اللتزاـ بو فاٞنتحّصل أّف شيخنا األنصاري دل يظهر منو تسّلم ىذا اٞنطلب بوجو، وقد عرفت أّف أصل الكبلـ ٣نّا ال ديكن ا
وىذا ظاىر ىذا كّلو، مضافًا إذل أّف ىذا الدليل أخّص من اٞنّدعى، إذ رّنا يكوف الثمن بيد البائع دوف اٞنشرتي وىذا كما إذا  

ء اشرتاه منو أو نفرض الثمن َدينًا للمشرتي كاف ُب ذّمة البائع  كاف الثمن دارًا يسكنها البائع سابقًا وقد وقع ٖننًا ُب بيع شي
 ائو منو سقط من ذّمتو قهراً، فبل يد ُب أمثاؿ ذلك حّّت يدعى أّف اٞنشرتي ىو اٞننكر ٞنطابقة قولو لؤلصل.فباشرت 

أّف البائع يّدعي علم اٞنشرتي باٞنبيع على وصف اٟنزاؿ واٞنشرتي ينكر علمو بو هبذا الوصف واألصل عدـ علمو بو  الثاشل:
 ئع مدّع وعليو أف يثبت مّدعاه بالبّينة أو بغًنىا، ىذا.هبذا الوصف، فاٞنشرتي منكر ويقّدـ قولو والبا

  وقد أورد عليو شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( باٞنعارضة بأصالة عدـ علم
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وتسّبب اٞنشرتي باٞنبيع بوصف السمن فبل حّق لو ُب اٝنيار، ٍبّ ذكر أّف الشّك ُب علم اٞنشرتي بوصف اٟنزاؿ وعدمو إّّنا نشأ 
عن الشّك ُب وجود غًن وصف اٟنزاؿ عند اٞنشاىدة، فإذا نفينا وجود غًن اٟنزاؿ حٌن اٞنشاىدة فيو يرتفع الشّك عن علم 

 اٞنشرتي، ألّف الشّكٌن سبيب ومسّبيب.

علمو بو سّلم اٞنعارضة بٌن األصالتٌن أعين أصالة عدـ علمو بو هبذا الوصف وأصالة عدـ  «ٔ» وشيخنا االستاذ )قّدس سرّه(
بغًن ىذا الوصف. والصحيح أّف ذلك كّلو مناٍؼ ٞنسلك شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( ألّف األصلٌن ال أثر ٟنما إاّل باعتبار 
لوازمهما واٞنثبت ليس ُنّجة عنده، مضافاً إذل أّف التسّبب غًن شرعي فبل حكومة ُب مثلهما، والسّر فيما ذكرناه أّف األثر وىو 

ب على وجود وصف السمن واقعًا وال على العلم باٞنبيع هبذا الوصف بل إّّنا ىو مرتّتب على وجود االشرتاط اٝنيار دل يرتتّ 
بوصف السمن وعدمو، إذ من اٞنمكن أف يكوف السمن موجوداً ُنسب الواقع وقد علم بو اٞنشرتي أيضاً إاّلأنّو دل يشرتط ىذا 



 حّد نفسو بل األثر لبلشرتاط وعدمو، نعم من لواـز العلم بوصف السمن الوصف ُب اٞنعاملة فوجوده والعلم بو ال أثر لو ُب
حٌن اٞنعاملة اشرتاطو كما أنّو من لواـز عدـ العلم بو عدـ اشرتاطو فاستصحاب عدـ العلم ألجل إثبات أثر ذلك البلـز من 

ب الرتفاعو مع العلم باٜناؿ وثبوتو عند اٞنثبت، نعم لو كاف األثر وىو اٝنيار مرتتّبًا على العلم بالوصف كما ُب خيار العي
 عدـ العلم دل يكن ٛنرياف األصلٌن مانع حينئذ.

أّف وصوؿ حّق اٞنشرتي بيده بدفع العٌن اٞنهزولة مشكوؾ واألصل عدـ وصوؿ حّقو إليو فيكوف اٞنشرتي ىو اٞننكر  الثالث:
 ء آخر. وعلى البائع أف يثبت وصوؿ حّقو بالبّينة أو بشي

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٔٓٗ: ٕمنية الطالب 
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من أّف اٞنراد باٜنّق إف كاف ىو ذات العٌن فهو قد وصل إذل اٞنشرتي  «ٔ» وفيو: ما أورده عليو شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
بوتو ال معىن الستصحاب عدـ وصوؿ قطعاً، وإف اريد باٜنّق العٌن بوصف السمن فثبوت ذلك أّوؿ الكبلـ، ومع عدـ ث

حّقو، إذ دل يثبت لو حّق حّّت يستصحب عدمو، وإف اريد بو حّق اٝنيار فهو ال معىن لوصولو إليو بل ىو تابع لبلشرتاط كما 
 ء من الوجوه اٞنذكورة ُب اٞنقاـ. مّر، وعليو فبل ديكن االعتماد بشي

اٞنقاـ معىًن آخر ووافقو عليو شيخنا االستاذ وملّخصو: أنّو البّد ُب اٞنقاـ وألجل ذلك ذكر شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( ُب 
من مبلحظة أّف األوصاؼ اٞنتخّلفة ىل كانت اخذت ُب اٞنعاملة قيدًا للمبيع كما إذا اشرتى مقدارًا من االرز اٜناصل من 

ز اجملّرد حينئذ بل االرز اٞنقّيد بقيد العنرب، وُب مثلو مكاف كذا كالعنرب مثبًل فإّف الوصف حينئذ قيد ُب اٞنبيع فإنّو دل يشرت االر 
القوؿ قوؿ اٞنشرتي ألنّو يّدعي عدـ انعقاد اٞنعاملة على الفاقد للوصف حينئذ واٞنفروض أّف العقد وقع على اٞنقّيد بذاؾ 

ثبات أّف البيع وقع على الوصف ال على ذاتو كما عرفت، فعليو فبل معاملة على الفاقد فالقوؿ قوؿ اٞنشرتي وعلى البائع إ
الفاقد أيضاً، أو أّف ىذه األوصاؼ إّّنا ىي شروط خارجية والعقد إّّنا وقع على ذات اٞنوصوؼ غاية األمر باشرتاط ذاؾ 
الوصف ِنصوصو، وعليو فالقوؿ قوؿ البائع ألهّنما مّتفقاف على وقوع اٞنعاملة على الفاقد للشرط واٞنشرتي يّدعي حّقًا زائداً 

ذات فعليو االثبات، ويّتضح ىذا ّنبلحظة ما ذكرناه سابقًا من أّف الثمن إّّنا يبذؿ بازاء ذات اٞنشروط واٞنوصوؼ وال على ال
ء من الثمن فإّف اٞنعاملة حينئذ وقعت على الذات واٞنشرتي يّدعي أمرًا زائدًا عليو  يقع ُب مقابل ىذه األوصاؼ الكمالية شي

 وعليو االثبات.



______________________________ 
(ٔ) 
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وحينئذ فيقع الكبلـ ُب تشخيص أّف األوصاؼ ىل ىي مأخوذة على وجو القيدية أو على وجو الشرطية، وملّخص ما ذكره 
أّف اٞنبيع كّلي كاالرز واٜننطة  )قّدس سرّه( أنّو البّد من مبلحظة أّف الرؤية السابقة ىل ىي ّننزلة تقييد اٞنبيع كما إذا فرضنا

و٥نومها إاّلأّف اٞنشرتي قّيده ُب اٞنعاملة بكونو كذا كتقييد اٜننطة باٞنكاف اٞنخصوص واالرز بكونو من العنرب على ٥نو يكوف 
و فيكوف نتيجة التقييد ىو اٝنيار عند عدـ حصوؿ القيد دوف البطبلف، فيكوف التقييد مشرتكًا مع االشرتاط ُب النتيجة، وعلي

قوؿ اٞنشرتي مقّدمًا حينئذ، ألّف األصل عدـ وقوع العقد على اٞنوجود اٝنارل عن الوصف وأثره عدـ إلزاـ اٞنشرتي بأخذه من 
البائع، وال يعارض ذلك بأصالة عدـ وقوع العقد على اٞنقّيد الذي يّدعيو اٞنشرتي ألنّو ال أثر لو ُب اٞنقاـ إاّل إثبات أّف العقد 

اٞنوجود الفاقد للوصف واألصل اٞنثبت ال اعتبار بو بوجو، فيكوف القوؿ قوؿ اٞنشرتي، ىذا كّلو فيما إذا اريد  وقع على ىذا
 باألصل أصالة عدـ وقوع العقد على اٞنقّيد على ٥نو مفاد ليس التاّمة وقد عرفت أهّنا ٣نّا ال يرتّتب عليو أثر شرعي.

األمر اٞنقّيد على ٥نو مفاد ليس الناقصة فهو وإف كاف يرتّتب عليو األثر وىو وأّما إذا اريد باألصل أصالة عدـ الوقوع على 
لزـو أخذه على اٞنشرتي وعدـ ثبوت اٝنيار لو إاّلأنّو ال حالة سابقة لو، إذ دل يسبق زماف وقع عقد على الفاقد للوصف ودل 

دل يكن مقّيدًا بوصف، وقد نظّر ذلك شيخنا  يقع عليو مقّيدًا حّّت نستصحبو ونقوؿ األصل إّف العقد الواقع وقع على ما
األنصاري )قّدس سرّه( باستصحاب عدـ الكرّية ُب اٞناء اٞنخلوؽ الساعة أو اٞناء غًن اٞنعلـو حالو سابقًا حيث إّف 

استصحاب استصحاب عدـ الكرّية على ٥نو مفاد ليس التاّمة جيري وال يرتّتب عليو أّف اٞناء اٞنوجود ُب اٜنوض غًن كّر، وأّما 
عدـ اّتصافو بالكرّية على ٥نو مفاد ليس الناقصة فهو وإف ترّتب عليو عدـ كرّية اٞناء اٞنوجود ُب اٜنوض إاّلأنّو ال حالة سابقة 

  لو ليجري
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عي حينئذ أّف البيع وقع استصحاب اّتصافو بعدـ الكرّية سابقاً، وكيف كاف فاألصل ُب ىذه الصورة مع اٞنشرتي ألّف البائع يدّ 
على الفاقد واٞنشرتي ينكره واألصل عدـ وقوع البيع على الفاقد، وأّما إذا كانت الرؤية السابقة ّننزلة االشرتاط دوف التقييد بأف 
 يكوف العقد واقعًا على ذات العٌن اٞنشاىدة واشرتط ُب ضمنو أف تكوف كذا وكذا فالقوؿ قوؿ البائع حينئذ، ألّف اٞنشرتي

 يّدعي أمراً زائداً عن العٌن على البائع واألصل عدـ التزاـ آخر سوى االلتزاـ بالعٌن، ىذا ملّخص ما أفاده ُب اٞنقاـ.



والبّد ُب ٓنقيق الكبلـ من التكّلم ُب مقامٌن: أحدمها ُب أّف اٞنشرتي إذا اّدعى االشرتاط أو التقييد فهل يقّدـ قولو أو قوؿ 
 الرؤية السابقة ىل توجب االشرتاط أو توجب التقييد. البائع. وثانيهما: ُب أفّ 

أّما البحث عن اٞنقاـ األوؿ فنقوؿ: إف اّدعى اٞنشرتي االشرتاط وأنكره البائع فبل ينبغي الشّك ُب أّف األصل مع البائع حينئذ، 
للمشرتي من إثبات مّدعاه ببّينة ألّف اٞنشرتي يطالب أمرًا زائدًا عن اٞنبيع واألصل عدـ التزاـ آخر على غًن العٌن، فبلبّد 

 و٥نوىا، وإذا اّدعى كّل منهما االشرتاط فاٞنورد من موارد التداعي.

وأّما إذا اّدعى اٞنشرتي أّف اٞنبيع كاف مقّيدًا بقيد غًن متحّقق فعبًل فتارة يّدعي البائع عدـ التقييد ويقوؿ إّف اٞنعاملة مطلقة 
د آخر كما أّف اٞنشرتي يّدعي التقييد بقيد، فإف اّدعى كل واحد منهما تقييد اٞنبيع بقيد  واخرى يّدعي البائع أيضًا التقييد بقي

كما إذا اشرتى ارزًا أو حنطة على وجو كّلي وقد قّيده بكونو من مكاف ٢نصوص أو من العنرب مثبًل واّدعى البائع أّنك 
نئذ متداعياف ألّف كل واحد منهما يّدعي أمرًا ينكره اشرتيت ارزًا أو حنطة من مكاف آخر أو من غًن العنرب مثبًل فهما حي

  اآلخر وأصالة عدـ وقوع العقد على اٞنقّيد الذي يّدعيو اٞنشرتي معارضة بأصالة عدـ
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وإاّل فيتحالفاف  وقوعو على اٞنقّيد الذي يّدعيو البائع، فاألصبلف متساقطاف وبعده البّد من أف يثبتا مّدعامها ببّينة و٥نوىا
 وحيكم بانفساخ اٞنعاملة كما ىو اٜناؿ ُب موارد التداعي.

وأّما إذا اّدعى اٞنشرتي التقييد واّدعى البائع عدـ التقييد وقاؿ إّف البيع مطلق واالختيار بيدي واعٌّن شيئًا آخر غًن اٞنقّيد 
فرؽ بٌن جرياف األصل ُب العدـ األزرل أو جريانو ُب الذي يّدعيو اٞنشرتي، فالظاىر أّف األصلٌن متعارضاف أيضًا من دوف 

العدـ على ٥نو مفاد ليس التاّمة، وذلك ٞنا ذكرناه سابقًا وحّققناه ُب مباحث األقل واألكثر والتعّبدي والتوّصلي من أّف 
طبلؽ، وعليو فكّل واحد من ء ملحوظًا مقّيدًا أو على ٥نو السعة واال اإلمهاؿ ُب الواقع غًن معقوؿ وأنّو البّد وأف يكوف الشي

ء موّسعًا والتقييد مبلحظتو  التقييد واإلطبلؽ أمر وجودي مسبوؽ بالعدـ غاية األمر أّف االطبلؽ عبارة عن مبلحظة الشي
على ٥نو التضييق، نعم االطبلؽ ُب مقاـ االثبات أمر عدمي ألنّو ُب مقاـ االبراز عبارة عن عدـ التقييد وعليو فإذا اّدعى 

التقييد واّدعى اآلخر إطبلقو فكبلمها يّدعياف أمرًا وجوديًا مسبوقًا بالعدـ، فأصالة عدـ التقييد أي عدـ كوف اٞنبيع  أحدمها
مضّيقًا ُنسب االلتزاـ معارض بأصالة عدـ كوف اٞنبيع ملحوظًا على ٥نو السعة فتكوف اٞنسألة من التداعي فإذا أثبت أحدمها 

ف وحيكم بانفساخ اٞنعاملة كما ُب الصورة اٞنتقّدمة، وىذا من دوف فرؽ بٌن استصحاب عدـ ء فهو وإاّل يتحالفا مّدعاه بشي
وقوع العقد على اٞنضّيق على ٥نو مفاد ليس التاّمة وبٌن استصحاب عدـ االّتصاؼ بالتضّيق على ٥نو مفاد ليس الناقصة بناًء 

ضّيق مع البيع على ىذا اٞنوجود ٞنا عرفت من أّف كّل واحد على جرياف األصل ُب العدـ األزرل بأف يقاؿ األصل عدـ ٓنّقق الت
 منهما معارض باٞنثل ُب الطرؼ اآلخر فاألصل عدـ مبلحظة التوسعة وعدـ ٓنّققها معو، ىذا كّلو ُب كربى اٞنسألة.
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شرتاط أو التقييد فملّخص الكبلـ ُب ذلك: أّف وأّما البحث عن اٞنقاـ الثاشل وأّف اٞنشاىدة والرؤية السابقة ىل ىي تفيد اال
ا التقييد غًن ٣نكن ُب اٞنقاـ ألّف العٌن اٞنشاىدة اٝنارجية أمر غًن قابل للتوّسع والتضّيق، ألّف اٛنزئي ال يتضّيق وال يتوّسع وإّنّ 

ن أف يتصّور فيو ذلك ال من جهة القابل ٟنما ىو الكّلي، وأّما اٞنبيع اٝناص فبل معىن للتقييد واالطبلؽ فيو بوجو، نعم ديك
ء كما ىو اٜناؿ ُب الواجب اٞنشروط بأف يقاؿ أكـر ىذا اٛنائي إف كاف زيداً أو  نفسو بل بلحاظ اٜنكم عليو معّلقًا على شي

ة يقاؿ أكـر ىذا اٛنائي سواء كاف زيدًا أو غًن زيد، وعليو فيمكن أف يقاؿ ُب اٞنقاـ قد وقع البيع على ىذه العٌن اٝنارجي
ء من  مقّيدًا ومعّلقًا على وجود الوصف الفبلشل أو وقع عليو من دوف تقييد بوجود الوصف إاّلأّف تعليق البيع على شي

 األوصاؼ مبطل للمعاملة ولو مع وجود الوصف أيضاً فضبًل عّما إذا دل يتحّقق الوصف معو.

حيح ألنّو من التعليق ُب العقود، وعليو فيتعٌّن أف تكوف الرؤية فاٞنتحّصل: أّف تقييد اٞنبيع غًن ٣نكن ٛنزئيتو وتقييد البيع غًن ص
مفيدة لبلشرتاط وقد تقّدـ أّف القوؿ حينئذ قوؿ البائع دوف اٞنشرتي، وبو حيكم بتقّدـ قوؿ البائع ُب اٞنقاـ ألّف النزاع ُب 

رتي، اللهّم إاّلأف يقيم البّينة على مّدعاه وىو االشرتاط واٞنشرتي يّدعي أمراً زائداً عن اٞنبيع واألصل عدمو وال يعتىن بقوؿ اٞنش
 أمر آخر، وأّما بدوهنا فالقوؿ قوؿ البائع خبلفاً لؤلعاظم بأٗنعهم.

وملّخص ما ذكرناه ُب اٞنقاـ: أّف اٞنبيع ٞنّا كاف جزئيًا خارجيًا فبل ديكن تقييده وتوسعتو، وعليو أي بناًء على عدـ إمكاف 
وأف يرجع إذل االلتزاـ باألوصاؼ واالشرتاط، ال معىن لبللتزاـ بوصف السمن أو الكتابة و٥نومها من  التقييد ُب اٞنبيع وأنّو البدّ 

االمور اٝنارجة عن اختيار البائع ُب اٞنبيع، فما معىن االلتزاـ بتلك األوصاؼ فيو، فبل ١نالة إّما أف يرجع ذلك إذل تعليق البيع 
  على وجود تلك
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األوصاؼ ُب اٞنبيع، وإّما أف يرجع إذل تعليق اٝنيار على ىذه األوصاؼ ّنعىن أّف اٞنشرتي على اختيار من االلتزاـ بالفاقد عند 
ٔنّلف األوصاؼ ومن فسخ اٞنعاملة حينئذ، والتعليق ُب البيع على تلك األوصاؼ الكمالية الِت ال يبذؿ بازائها الثمن يوجب 

ٓنّققها ووجودىا ُب اٞنبيع، نعم التعليق على األوصاؼ النوعية اٞنقّومة للمبيع الِت يبذؿ اٞناؿ بازائها البطبلف ُب البيع ولو مع 
ال يوجب البطبلف كما مّر ُب ١نّلو، ولكن السمن والكتابة و٥نومها ليست من األوصاؼ النوعية كما ىو ظاىر فبل ١نالة يكوف 

 اٞنبيع ُب اٞنقاـ إذل أّف اٞنشرتي يّدعي اٝنيار بعد وصوؿ حّقو وىو العٌن إليو تعليق اٝنيار متعّيناً، وعليو فًنجع دعوى تغًّن 
والبائع ينكره وقد عرفت أّف األصل حينئذ مع البائع وعلى اٞنشرتي إثبات مّدعاه، وّنا ذكرناه ُب اٞنقاـ يّتضح اٜناؿ ُب ١نّل 

 ، ىذا كّلو ُب صورة النقص ُب العٌن.الكبلـ وال يبقى حاجة إذل ما ذكره الشيخ )قّدس سرّه( ُب اٞنسألة



وأّما إذا فرضنا الزيادة فيها كما إذا كانت العٌن عند اٞنشاىدة مهزولة واّدعى البائع أهّنا صارت ٚنينة بعد ذلك فلي اٝنيار ألسّل 
اؿ ُب ذلك ٣نّا ذكرناه إّّنا بعت العٌن اٞنهزولة، وأنكره اٞنشرتي وقاؿ إّف اٞنبيع ىو العٌن السمينة فبل خيار لك، فقد ظهر اٜن

ُب صورة دعوى النقص وأّف ىذه اٞنسألة على عكس اٞنسألة اٞنتقّدمة حيث إّف اٞنشرتي يّدعي اللزـو والبائع يّدعي اٝنيار 
ء غًن االلتزاـ بالعٌن، فعلى البائع إثبات مّدعاه على خبلؼ ما ذكره  واألصل مع اٞننكر للخيار، ألّف األصل عدـ االلتزاـ بشي

 نا األنصاري )قّدس سرّه( ُب اٞنقاـ، ىذا كّلو ُب الفرع األوؿ من الفرعٌن.شيخ

إذا اتّفق كّل واحد من البائع واٞنشرتي على وقوع التغًّن ُب العٌن بعد اٞنشاىدة وأهّنا وقعت على السمٌن مثبًل  الفرع الثاشل:
  إاّلأهّنما اختلفا ُب زماف حصوؿ ذلك التغًّن كاٟنزاؿ فاّدعى اٞنشرتي أنّو حدث قبل اٞنعاملة عليها فلي اٝنيار، وقاؿ
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حدث بعد اٞنعاملة فبل خيار لك، فهل القوؿ قوؿ البائع أو قوؿ اٞنشرتي وعنواف االختبلؼ بذلك أي ّنا إذا اّدعى البائع إنّو 
اٞنشرتي وقوعو قبل البيع والبائع حدوثو بعده مبيّن على أّف تلف األوصاؼ قبل قبض العٌن ليس راجعًا إذل البائع ألّف الدليل 

ذا تلف قبل قبضو فهو من ماؿ بائعو وّنا أنّو على خبلؼ القاعدة فيقتصر فيو على مورد إّّنا ورد ُب تلف نفس اٞنبيع وأنّو إ
الدليل، وأّما إذا بنينا على أّف األوصاؼ كالعٌن ُب أّف تلفها قبل قبضها من ماؿ بائعها، فيمكن عنواف االختبلؼ ُب اٞنقاـ 

ٌن بوصف السمن واتّفقا أيضاً على تغًّنىا فعبًل إاّلأّف البائع يّدعي بعد البيع أيضاً بأف اتّفقا على أّف العقد والبيع وقعا على الع
 حدوث التغًّن بعد قبض اٞنشرتي أو وكيلو العٌن وأنكره اٞنشرتي وقاؿ إنّو حدث قبل قبض اٞنبيع فهي من ماؿ بائعها.

ٝنبلؼ ُب تقّدـ أحدمها على أّف ىناؾ حادثٌن البيع والتغًّن وا «ٔ» وكيف كاف، فقد ذكر شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
اآلخر وتأّخره، واستصحاب عدـ حدوث البيع إذل زماف حدوث التغًّن معارض باستصحاب عدـ حدوث التغًّن إذل زماف 
 حدوث البيع فهما متساقطاف، أو غًن جاريٌن ُب نفسهما على خبلؼ ُب ذلك بيننا وبٌن صاحب الكفاية )قّدس سرّه(

قاـ وىو اٝنيار غًن مرتّتب على عدـ حدوث البيع إذل زماف حدوث التغًّن كما أّف نفيو غًن وكيف كاف فاألثر ُب اٞن «ٕ»
مرتّتب على عدـ حدوث التغًّن إذل زماف حدوث اٜنادث اآلخر بل إّّنا ىو مرتّتب على عدـ وصوؿ حّق اٞنشرتي إليو بعد 

بت وصوؿ حّقو إليو أو عدـ وصولو إاّلعلى ٥نو اٞنثبت االعرتاؼ ُنّقو والبيع، ومن الظاىر أّف شيئًا من االستصحابٌن ال يث
  وىو ال اعتبار بو، وعليو فهذه اٞنسألة نظًن اٞنسألة اٞنتقّدمة ُب جرياف األصل ُب عدـ

______________________________ 
 .ٖٕٛ: ٗ( اٞنكاسب ٔ)

 .ٕٔٗو  ٕٓٗ( الكفاية: ٕ)
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يار للمشرتي هبذا األصل فيقّدـ قولو على قوؿ البائع كما ذكرناه ُب اٞنسألة اٞنتقّدمة، بل اٞنقاـ أوذل وصوؿ حّقو إليو فيثبت اٝن
َنرياف استصحاب عدـ وصوؿ حّقو من اٞنسألة اٞنتقّدمة، ألّف النزاع ُب اٞنسألة اٞنتقّدمة إّّنا كاف ُب ثبوت اٜنّق وعدمو وُب 

البيع وإّّنا اٝنبلؼ ُب وصولو وعدمو واألصل عدمو، ىذا ما أفاده شيخنا األنصاري اٞنقاـ يّتفقاف على ثبوت اٜنّق للمشرتي ب
 ُب اٞنقاـ.

ولكن ذلك ٣نّا ال ديكن اٞنساعدة عليو، ٞنا ظهر من مطاوي ما ذكرناه أنّو ال حّق للمشرتي سوى العٌن وىي قد وصلت إليو 
فهما إذل اٝنبلؼ ُب ثبوت اٝنيار للمشرتي وعدمو واألصل بالقطع ودل يثبت لو حّق آخر غًنىا ٞنا مّر من أّف مرجع اختبل

عدمو، فبل حّق لو حينئذ حّّت جيري فيو االستصحاب. وأّما ما أفاده من أّف اٝنيار إّّنا يرتّتب على عدـ وصوؿ حّقو إليو، 
بقاء وصف السمن ُب زماف البيع إذ ففيو: أنّو دل يرد هبذا العنواف دليل وعليو فنقوؿ إّف اٝنيار ُب اٞنقاـ إّّنا يرتّتب على عدـ 

 مع بقائو فبل وجو للخيار.

وعليو فبل نرى مانعًا من استصحاب بقاء السمن والوصف اٞنوجود حٌن اٞنشاىدة إذل زماف البيع فيرتّتب عليو عدـ اٝنيار 
وال يعارض ىذا باستصحاب عدـ وقوع العقد على العٌن ُب  «ٔ»  للمشرتي فيقّدـ قوؿ البائع إاّلأف يثبت اٞنشرتي مّدعاه

زماف السمن ألنّو ال أثر ٟنذا االستصحاب، لعدـ إثباتو أّف العقد وقع على العٌن ُب زماف عدـ السمن حّّت يثبت لو اٝنيار، 
 شاىدة وبعده عرضها اٟنزاؿ.ىذا فيما إذا اتّفقا على حصوؿ النقيصة ُب العٌن كما إذا كانا عاٞنٌن بالسمن ُب العٌن حٌن اٞن

 وأّما إذا انعكس األمر واتّفقا على اٟنزاؿ حٌن اٞنشاىدة والسمن بعدىا

______________________________ 
 ( وال خيفى أّف ىذا االستصحاب ال يثبت وقوع العقد على السمٌن حّّت يرتفع بو خياراٞنشرتي.ٔ)
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لى البيع حّّت يكوف البائع ٢نًّنًا وتأّخره عنو حّّت ال يثبت لو اٝنيار فبل مانع فيها أيضًا من استصحاب واختلفا ُب تقّدمو ع
 اٟنزاؿ إذل زماف البيع ويرتّتب عليو عدـ اٝنيار للبائع.

يكوف البيع باطبًل، إذا عقدا على العٌن بعد اٞنشاىدة ٍبّ ظهرت تالفة واختلفا ُب أّف التلف كاف مقّدماً على البيع حّّت  مسألة:
، أو أّف التلف كاف متأّخرًا عن البيع فالبيع صحيح، أو اختلفا ُب أّف التلف كاف قبل القبض حّّت  إذ ال معىن لبيع اٞنعدـو
حيسب من البائع أو أنّو حدث بعد القبض حّّت حيسب من اٞنشرتي فيما إذا كاف اٞنبيع ٣نّا يكفي ُب قبضو التخلية بينو وبٌن 



كاعطاء اٞنفتاح لو، فقد ذكر شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( أّف األصل ُب ذلك مع اٞنشرتي، ألّف األصل عدـ زواؿ اٞنشرتي  
 ملك اٞنشرتي عن الثمن وبقاء ملكو عليو وىو أصل حكمي، ودل يتعّرض إذل االصوؿ اٞنوضوعية نفياً وال إثباتاً.

وضوعية وذكر أهّنا مثبتة بأٗنعها والبّد من أف يرجع إذل األصل تعّرض إذل االصوؿ اٞن «ٔ» وشيخنا االستاذ )قّدس سرّه(
 اٜنكمي وىو بقاء ملك اٞنشرتي على الثمن، ىذا والبّد ُب تنقيح اٞنقاـ من التكّلم ُب موردين:

ن مالكها أحدمها: ما إذا كانت العٌن ٓنت يد اٞنشرتي قبل وقوع اٞنعاملة عليها كما إذا كانت العٌن عنده عارية ٍّب اشرتاىا م
وغًن ذلك ٣نّا ال حيتاج فيو إذل القبض بعد البيع. وثانيهما: فيما إذا كانت العٌن ٓنت يد البائع واستيبلئو ولكّنها ٣نّا يكفي 

 ُب قبضها وإقباضها التخلية بينها وبٌن اٞنشرتي كاعطاء مفتاح الدار و٥نوه.

فملّخص الكبلـ فيو أّف ىناؾ حادثٌن: أحدمها البيع وثانيهما التلف، وال مانع من استصحاب عدـ التلف   فأّما اٞنورد األوؿ
  إذل زماف البيع ألّف اٞنوضوع

______________________________ 
 .ٛٓٗ -ٚٓٗ: ٕ( منية الطالب ٔ)
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جزأيو وىو البيع بالوجداف. وفيو: أّف البيع مشكوؾ ألّف معناه وىو اٞنبادلة بٌن مرّكب من البيع وبقاء اٞنبيع وقد أحرزنا أحد 
اٞنالٌن غًن متحّقق ألجل الشك ُب تلف اٞنبيع، ومع كونو تالفاً ُب الواقع ال معىن للمبادلة، والعلم ّنجرد االنشاء ال أثر لو فبل 

ضوع للحكم بالصّحة كما ىو اٜناؿ ُب غًن ىذا اٞنقاـ كما مانع من إحراز جزئو اآلخر باالستصحاب، فالبيع وعدـ التلف مو 
إذا باع العبد اآلبق مع الشّك ُب موتو وحياتو فإنّو ال مانع من استصحاب البقاء وضّمو إذل البيع اٞنتحّقق بالوجداف واٜنكم 

 بصّحة اٞنعاملة فيو، ىذا.

يع إذل زماف التلف، وذلك ألّف ىذا األصل وإف دل إاّل أّف ىذا االستصحاب ُب اٞنقاـ معارض باستصحاب عدـ ٓنّقق الب
يثبت وقوع البيع بعد التلف إاّلأنّا ال ٥نتاج ُب اٜنكم بالبطبلف إذل إحراز أّف البيع وقع بعد التلف بل نفس عدـ ٓنّقق البيع 

إذل األصل اٜنكمي ُب مع بقاء العٌن وإذل زماف تلفها كاٍؼ ُب اٜنكم بالبطبلف، وّنا أهّنما متعارضاف فيتساقطاف فًنجع 
ء منهما مطلقًا سواء كاف كبلمها ٠نهورل  البٌن، ىذا بناًء على ما سلكناه ُب استصحاب اٜنادثٌن من عدـ جريانو ُب شي

التاريخ أو كاف تاريخ أحدمها معلومًا وتاريخ اآلخر ٠نهواًل على خبلؼ ُب أّف االستصحابٌن ال جيرياف فيهما أصبًل أو أهّنما 
، وأّما بناًء على التفصيل ُب «ٔ» ساقطاف باٞنعارضة على كبلـ ُب ذلك بيننا وبٌن صاحب الكفاية )قّدس سرّه(جيرياف ويت



 «ٕ» اٜنادثٌن وْنويز جرياف األصل فيما جهل تارخيو عند العلم بتاريخ أحدمها كما عليو شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
 «ٖ» ووافقو على ذلك شيخنا االستاذ )قّدس سرّه(

______________________________ 
 .ٖٗٗ( تقّدـ مصدره ُب الصفحة ٔ)

 .ٚٙٙ: ٕ( فرائد االصوؿ ٕ)

 .ٛٗٔ -ٙٗٔ: ٗ( أجود التقريرات ٖ)
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  ء منهما فبلبّد من التفصيل ُب اٞنقاـ بٌن ما إذا كاف تاريخ كّل واحد من البيع والتلف ٠نهواًل فبل جيري االستصحاب ُب شي
كما عرفت، وبٌن ما إذا كاف تاريخ أحدمها معلوماً وتاريخ اآلخر ٠نهواًل فيحكم حينئذ َنرياف االستصحاب ُب ٠نهوؿ التاريخ 
ويرتّتب عليو أثره، فإف كاف اجملهوؿ ىو البيع فاالستصحاب يقتضي اٜنكم ببطبلف اٞنعاملة حينئذ كما أّف اجملهوؿ إذا كاف ىو 

 اٞنعاملة فراجع. التلف فمقتضاه اٜنكم بصّحة

أعين ما إذا ظهرت العٌن تالفة بعد التخلية بينها وبٌن اٞنشرتي باعطاء مفتاحها و٥نوه ودل يعلم أّف التلف  وأّما اٞنورد الثاشل:
متقّدـ أو اٞنتقّدـ ىو التخلية فالظاىر أّف االستصحاب جيري ُب إحراز عدـ القبض من دوف معارض، وذلك لعدـ العلم 

أصبًل، ألّف التخلية بٌن العٌن واٞنشرتي ال يكوف ٔنلية وقبضًا فيما إذا كانت العٌن تالفة واقعاً، إذ ال معىن ُندوث القبض 
للتخلية بٌن اٞنعدـو واٞنوجود، إذ التخلية إّّنا ىي بٌن شيئٌن موجودين فحدوث القبض غًن معلـو واألصل عدمو وبذلك 

 ٥نكم بأّف العٌن تلفت من ماؿ بائعها، ىذا.

ورّنا يتمّسك ُب اٞنقاـ بأصالة الصّحة ُب البيع ألجل الشّك ُب صّحتو وفساده، إذ البيع لو كاف واقعًا عليو بعد التلف فهو 
 غًن صحيح، كما أنّو إذا وقع عليو قبلو فهو صحيح، وأصالة الصّحة فيو تقتضي اٜنكم بالصّحة ال ١نالة، ىذا.

الة الصّحة من أهّنا نظًن قاعدة الفراغ بل ىي ىي بعينها غاية األمر أّف قاعدة ما ذكرناه ُب ُنث أص ويرد عليو امور منها:
الفراغ ْنري ُب فعل نفسو وأصالة الصّحة ْنري ُب فعل الغًن، وعليو فكما أّف قاعدة الفراغ ال ْنري عند الشّك ُب احتماؿ 

ك اٜناؿ ُب أصالة الصّحة فإهّنا ْنري فيما إذا شككنا اٞنصادفة الواقعية من دوف أف يكوف اٞنشكوؾ أمراً اختيارياً للفاعل فكذل
 ُب فعل اختياري للمتبايعٌن وأهّنما مثبًل ىل أوقعا الصيغة عربية أو ماضوية و٥نومها، وأّما إذا شككنا
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قعية فبل ْنري أصالة الصّحة فيو، ألّف فيما ال يرجع إذل اختيار الفاعل أصبًل بل لو ٓنّقق فإّّنا يتحّقق من باب اٞنصادفة الوا
مدركها السًنة وجرياهنا ُب مثلو غًن متحّقق وىذا ظاىر، وّنا أّف التلف وعدمو خارجاف عن اختيار اٞنتبايعٌن فبل جيري أصالة 

ّف مائعًا ماء الصّحة فيو، وىذا ىو الذي كّنا نعرّب عنو ُب قاعدة الفراغ ّنا إذا كانت صورة العمل ١نفوظة كما إذا اعتقد أ
فتوّضأ منو ٍّب شّك ُب أنّو ماء أو غًن ماء وقلنا إّف القاعدة ال ْنري ُب مثلو، نعم لو كاف مرجع الشّك إذل الشّك ُب وجود 
أمر اختياري للمكّلف فبل مانع من جرياف قاعدٌب الفراغ والصّحة وىذا كما إذا كاف عنده مايعاف فتوّضأ بأحدمها ٍّب شّك ُب 

باٞنايع الذي ىو اٞناء أو باٞنايع الثاشل الذي ىو اٝنّل فبل مانع من جرياف قاعدة الفراغ ُب مثلو ألّف مرجعو إذل الشّك  أنّو توّضأ
ُب أنّو ىل اختار التوّضؤ باٞناء أو اختار التوّضؤ باٝنّل واختيار ىذا أو ذاؾ فعل اختياري لو، وعليو فإذا شككنا ُب اٞنقاـ ُب 

السبت حّّت يقع باطبًل للعلم بتلف اٞنبيع يـو اٛنمعة أو أنّو وقع يـو اٝنميس فبل مانع من جرياف أصالة  أّف العقد ىل وقع يـو
الصّحة فيو، ألنّو يرجع إذل أنّو ىل اختار إيقاع البيع يـو اٝنميس حّّت يصّح أو أنّو اختار إيقاعو يـو السبت حّّت يقع باطبًل 

 وىو أمر اختياري للعاقد والبائع.

ما أشرنا إليو ُب ُنث أصالة الصّحة أيضًا من أهّنا إّّنا ْنري بعد إحراز قدرة اٞنكّلف عليو ومع الشّك ُب القدرة ال  ا:ومنه
٠ناؿ ألصالة الصّحة بوجو، فلذا قلنا إّف القاعدة ال ْنري فيما إذا باع أحد دارًا أو غًنىا من األمبلؾ من دوف أف ٥نرز أهّنا 

ل مالكها إذ دل ٥نرز حينئذ قدرتو على بيعها حينئذ، ولذا ال يسّلم العقبلء الثمن إذل البائع ُب أمثاؿ ملكو أو أنّو وكيل من قب
ىذه اٞنوارد أصبًل، وكذا فيما إذا طّلق أحد زوجة شخص آخر من دوف أف نعلم بوكالتو من قبل زوجها فإنّو ال ْنري القاعدة 

أّف قدرة الفاعل على البيع غًن ١نرزة ُب اٞنقاـ، ألّف التلف إذا كاف متقّدماً  ُب مثلو لعدـ إحراز قدرة الفاعل على الفعل، وّنا
 على البيع ال ديكنو بيعو إذ ال قدرة
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على بيع اٞنعدـو شرعًا فبل جيري أصالة الصّحة ُب حّقو )وقد كاف يعرّب عن ذلك ُب االصوؿ باشرتاط إحراز القابلية ُب اٞنورد 
الفاعل ُب جرياف أصالة الصّحة( وكيف كاف فمع الشّك ُب قدرة الفاعل على الفعل ال ْنري أصالة الصّحة، ومن ىنا أو 

وشيخنا  «ٔ»  اشرتطنا إحراز القابلية ُب اٞنورد والفاعل ُب جرياف أصالة الصّحة على خبلؼ ُب ذلك بٌن احملّقق الثاشل
نا القابلية وشككنا ُب صّحتو وفساده من جهة اخرى ال مانع من التمّسك نعم فيما إذا أحرز  «ٕ» األنصاري )قّدس سرّه(

 بأصالة الصّحة كما ىو ظاىر.

أنّو إذا قلنا بعدـ اعتبار إحراز القابلية ُب اٞنورد أو الفاعل ُب جرياف أصالة الصّحة وفاقًا لشيخنا األنصاري )قّدس  ومنها:
ُب القابلية أيضًا فبل ْنري أصالة الصّحة ُب اٞنقاـ أيضاً، وذلك ألّف أصالة سرّه( ُب رسائلو حيث التـز َنرياهنا مع الشّك 

الصّحة إّّنا ْنري فيما إذا أحرزنا اٛنامع بٌن الصحيح والفاسد وشككنا ُب صّحتو وفساده كما إذا علمنا أّف أحدًا يصّلي 
ل صبلتو على الصحيح، وأّما إذا دل ٥نرز على اٞنّيت قطعًا وشككنا ُب صّحة صبلتو وفسادىا فتجري أصالة الصّحة ُب ٘ن



العنواف واٛنامع بٌن الصحيح والفاسد كما إذا رأينا أّف أحدًا قائم على جنازة وال ندري أنّو يصّلي على اٞنّيت أو أنّو يدعو 
 ٥نكم ويستغفر للمّيت مثبًل فبل معىن حينئذ ٜنمل فعلو على الصحيح واٜنكم بصّحة صبلتو إذ دل ٥نرز أنّو يصّلي حّّت 

بصّحتها وُب اٞنقاـ أيضاً دل ٥نرز عنواف البيع أصبًل حّّت نشّك ُب صّحتو وفساده، ألّف وجود اٞنبيع مقّوـ ٜنقيقة البيع واٞنعاملة 
وّنا أنّا نشّك ُب وجوده فنشّك ُب ٓنّقق مفهـو البيع فأصل اٛنامع بٌن الصحيح والفاسد غًن ١نرز حّّت ْنري أصالة الصّحة 

 و٥نكم هبا

______________________________ 
 .ٖٚٓ: ٚ( جامع اٞنقاصد ٔ)

 .ٕٗٚ: ٕ( فرائد االصوؿ ٕ)
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بصّحة البيع، وىذا الوجو ىو الذي ذكره شيخنا األنصاري ُب اٞنقاـ دوف الوجو اٞنتقّدـ عليو، ألنّو )قّدس سرّه( ينكر اعتبار 
 .«ٔ»  الصّحة ُب رسائلوإحراز القابلية ُب جرياف أصالة 

  عدوؿ

قد ذكرنا ُب صورة الشّك ُب تقّدـ التلف على البيع وتأّخره مع عدـ اٜناجة إذل القبض أنّو ال مانع من جرياف االستصحاب 
ُب التلف وإثبات عدمو إذل زماف البيع، وّنا أّف البيع ١نرز بالوجداف فبضّم الوجداف إذل األصل يتم كبل جزأي اٞنوضوع 

م بالصّحة، وقلنا إّف ىذا ال خيتّص باٞنقاـ بل اٜناؿ كذلك عند الشّك ُب حياة اآلبق عند بيعو فإّف استصحاب حياتو للحك
 ينضّم إذل وجود البيع اٞنتحّقق بالوجداف وهبما ٥نكم بصّحة البيع.

دـ إحراز البيع بوجو، ولكن الصحيح أّف االستصحاب ال جيري ُب التلف واٞنوت وال ديكن إثبات عدمهما باالستصحاب لع
ألّف مفهـو البيع اٜنقيقي الذي ىو اٞنقّوـ لو ُب اٜنقيقة عرفًا عبارة عن التبديل بعوض، ومع تلف اٞنبيع ال معىن لتبديلو ُب 
مقابل العوض، فوجود اٞنبيع مقّوـ للمبادلة والبيع عرفاً مع قطع النظر عن حكم الشارع كما ىو واضح، وعليو فبل يبقى ٠ناؿ 

تصحاب عدـ التلف إذل زماف البيع وينتهي األمر إذل استصحاب بقاء ملك اٞنشرتي على الثمن كما ذكره شيخنا الس
األنصاري )قّدس سرّه( وكذا اٜناؿ ُب استصحاب اٜنياة ُب بيع العبد اآلبق فبل ٠ناؿ الستصحاهبا لعدـ إحراز البيع لتقّومو 

وصدور صيغة بعت، ولكن االنشاء ال أثر لو إاّلعلى ٥نو التعليق بأف يقاؿ إنّو لو  بوجود اٞنبيع، نعم لنا علم ّنجرد إنشاء البيع 
  كاف
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أّنك عرفت أّف االستصحاب متحّققًا ُب زماف وجود اٞنبيع أو اليـو السابق لكاف مؤثّرًا وصحيحًا واألصل أنّو كذلك فعبًل، إاّل 
 التعليقي ال أساس لو ُب األحكاـ فضبًل عن اٞنوضوعات ولعّل ىذا ظاىر.

 الكبلـ ُب بيع ما يفسده االختبار وما ال يفسده االختبار

  مسألتاف تعّرض ٟنما األصحاب ُب اٞنقاـ ومها بيع ما ال يفسده االختبار كالعطور والعنب و٥نومها وبيع ما يفسده االختبار
 كالبطيخ واٛنوز وغًنمها ٣نّا ال يبقى بعد قّصو أو كسره إاّلساعات أو أكثر ويوجب ذلك فساده.

فأّما ما يفسده االختبار فبل ينبغي اإلشكاؿ ُب عدـ اعتبار االختبار فيو ألّف الفرض أّف االختبار يوجب فساده ودينع عن 
فيما يريد اٞنالك االنتفاع بو فيو، نعم رّنا يكوف الغرض من االبتياع استهبلكو االنتفاع بو، والبيع إّّنا ىو ألجل االنتفاع باٞنبيع 

باألكل و٥نوه وُب مثلو ال مانع عن االختبار ألنّو ال يوجب سقوطو عن االنتفاع بو ُب األكل، وأّما ُب غًنه من اٞنوارد الِت دينع 
ختبار فيو أبدًا بل البّد ُب صّحة بيعو من االمور الِت ستأٌب اختبار اٞنبيع فيها عن أف ينتفع بو مالكو فبل وجو العتبار اال

 االشارة إليها عن قريب إف شاء اللَّو تعاذل.

وأّما ما ال يفسده االختبار فقد اختلفوا ُب صّحة بيعو على أقواؿ، فذىب بعضهم إذل صّحة بيعو مع االختبار، وذكر بعض 
تباره، وحكي عن ثالث اعتبار أحد األمرين ُب صّحة بيعو إّما اشرتاط آخر أّف بيعو مشروط باشرتاط الصّحة عند عدـ اخ

الصّحة فيو وإّما الرباءة عن العيوب، ىذا وال يهّمنا التعّرض إذل كلماهتم ُب اٞنقاـ والبّد من التكّلم ُب أصل اٞنسألة وما 
 ء آخر من األدلّة النقلية. تقتضيو القاعدة فيها إذ دل يرد ُب ذلك رواية أو شي

  فنقوؿ: أّما ما يفسده االختبار فقد مّر عدـ اعتبار االختبار فيو ٞننافاتو
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 الغرض من االبتياع كما عرفت.

وأّما ما ال يفسده االختبار فبل ينبغي اإلشكاؿ ُب اعتبار االختبار فيو، إذ اٞنفروض اختبلؼ قيمتو باختبلؼ طعمو ورحيو أو 
اؼ الِت ٟنا مدخلية ُب زيادة قيمة اٞنبيع وُب اّتصافو بالصّحة والفساد، والوجو ُب ذلك أنّو عند عدـ اختباره غًنمها من األوص



ال يؤمن من صّحة اٞنبيع وفساده وىو أمر خطري يستلـز الغرر، ألّف اٛنهل بالكيفية قد يوجب الغرر بأكثر ٣نّا يوجب اٛنهل 
ا ال إشكاؿ ُب كفاية اشرتاط الصّحة ُب صّحة اٞنعاملة فيو ألنّو يتمّكن من فسخها بالكمية من الكيل والوزف ولعّلو ظاىر، كم

عند ظهور الفساد وعدـ صّحة اٞنبيع وهبذا يرتفع الغرر ال ١نالة ولكن اشرتاط الصّحة ٣نّا ال حاجة إليو ُب اٞنعاملة ٞنا أشرنا إليو 
يشرتطوهنا ُب ٗنيع األشياء واالمور من دوف حاجة إذل اشرتاطها ُب سابقًا من أّف الصّحة ٣نّا يعتربه العقبلء ُب اٞنعامبلت و 

ضمن اٞنعاملة، وعليو فإذا باع أو اشرتى شيئًا على وجو االطبلؽ من دوف أف يشرتط فيو الصّحة ُب اٞنعاملة فلزـو اٞنعاملة 
شرتاه من البائع هبذا الشرط ُب أيضًا متوّقف على صّحة اٞنبيع وعدـ عيبو، ألّف اٞنطلق ينصرؼ إذل الصحيح فكأنّو قد ا

 اٞنعاملة فًنتفع الغرر بذلك ال ١نالة.

من التفصيل ٣نّا ال ديكن اٞنساعدة عليو حيث فّصل )قّدس  «ٔ» و٣نّا ذكرناه يظهر أّف ما ذكره شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
ة فبلبّد من إحرازىا باالختبار و٥نوه وبٌن سرّه( بٌن اٞنوارد الِت يتوّقف معظم اٞنالية واالنتفاعات باٞنبيع على وصف الصحّ 

اٞنوارد الِت ال يتوّقف معظم اٞنالية على وصف الصّحة فبل جيب إحرازىا ومّثل لؤلّوؿ ّنا إذا ظهرت اٛنارية اٞنبيعة خنثى حيث 
 كوهناإّف االنتفاع من اٛنارية ُب الطبخ والكنس وغًنمها من وظائف النساء واالستمتاع و٥نوه يتوّقف على عدـ  
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خنثى وإاّل فتفوت عنو تلك االنتفاعات كما ال خيفى، ومّثل للثاشل ّنا إذا ظهرت اٛنارية ٣نّن ال ٓنيض وىي ُب سّن من ٓنيض 
اٛنارية لتمّكنو من االستمتاع واالنتفاع هبا ُب الكنس والطبخ، نعم ال فإّف ذلك عيب إاّلأنّو ال يوجب انتفاء أكثر اٞنالية عن 

حيصل منها الولد فقط، والتـز ببطبلف اٞنعاملة ُب الصورة االوذل دوف الثانية واستشكل فيما ذكر من أّف أصالة السبلمة من 
أصالة السبلمة إّّنا يعتمد عليها العقبلء فيما إذا   الطرؽ الِت يعتمد عليها العقبلء ُب مقاـ إحراز الصّحة والسبلمة ُب اٞنبيع بأفّ 

كانت الصّحة والسبلمة ُب اٞنبيع ١نرزة سابقًا وحينئذ يعتمد على صّحتو السابقة وسبلمتو ُب اٞنعاملة، دوف ما إذا دل ٓنرز 
 الصّحة ُب اٞنبيع سابقاً.

من طرؽ اإلحراز عند العقبلء مطلقًا من دوف فرؽ والوجو ُب عدـ إمكاف اٞنساعدة عليو: أّف أصالة الصّحة والسبلمة ليست 
ُب ذلك بٌن إحراز الصّحة ُب اٞنبيع سابقاً وبٌن عدـ إحرازىا فيو كذلك، إذ دل يثبت بناء من العقبلء على اعتبار بقاء وصف 

كرناه ُب ١نّلو، الصّحة فيما إذا كانت موجودة سابقاً، واالستصحاب أمر تعّبدي يثبت من األخبار ال ببناء العقبلء كما ذ 
فأصالة الصّحة ُب مقاـ إحراز السبلمة ٣نّا دل يثبت بناء العقبلء عليها بوجو، نعم لو اريد من ذلك أّف العقبلء بنوا على 
اشرتاط الصّحة والسبلمة ُب اٞنبيع ُنيث إذا ظهر اٞنبيع معيبًا يتمّكن اٞنشرتي من الفسخ ألجل ىذا البناء من دوف حاجة إذل 



ذكره ُب اٞنعاملة، فقد عرفت أنّو كذلك إاّلأّف ذلك ال يفّرؽ فيو بٌن كوف الصّحة موجودة ُب السابق أو غًن بياف ذلك و 
موجودة، وكوف معظم اٞنالية متوّقفة على وصف الصّحة أو غًن متوقّفة، ألّف العقبلء ُب ٗنيع ذلك بنوا على اشرتاط الصّحة 

 من العيب ُب اٞنعامبلت.

)قّدس سرّه( ُب اٞنقاـ ٣نّا ال ديكن اٞنساعدة عليو، وقد عرفت أّف اشرتاط الصّحة فيما ال يفسده االختبار وكيف كاف فما أفاده 
  وإف كاف ٣نّا ال بأس بو إاّلأنّو ال حاجة إليو بعد بناء العقبلء على اشرتاط الصّحة ُب اٞنبيع من غًن أف حيتاج فيو إذل
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 اٞنعاملة.ذكرىا ُب العقد و 

وأّما ما اعتربه بعضهم من الرباءة عن العيوب، فإف أراد منو براءة اٞنبيع عن العيوب بأف يبيع ويتربّأ عن أف يكوف اٞنبيع معيباً 
فهو عبارة اخرى عن اشرتاط الصّحة ُب اٞنبيع وتغيًن لفظ فقط، ألّف معناه اشرتاط عدـ العيب ُب اٞنبيع، وعدـ العيب ليس 

 الصّحة إذ ال واسطة بٌن الصّحة وعدـ العيب. إاّلعبارة عن

وإف أراد منو تربّي البائع عن العيوب بأف يبيع ويتربّأ عن عيوب اٞنبيع وكأنّو يقوؿ بعتك ىذا اٞنوجود أعّم من اٞنعيب 
عّم من أف والصحيح، فيدفعو أّف ذلك من أوضح أ٥ناء الغرر حينئذ وىو نظًن البيع كيف ما كاف كما إذا باع حنطة موجودة أ

 تكوف حّقة أو أزيد منها أو أنقص وىو أمر غرري.

وبعبارة اخرى: أّف ىذه االشرتاطات إّّنا ىي ألجل دفع الغرر ال ١نالة وحينئذ إف كاف اٞنشرتي عاٞنًا و١نرزًا للصّحة ُب اٞنبيع 
جاىبًل باٜناؿ فتربي البائع يؤّكد الغرر، إذ لوال فتربي البائع ال دينع عن صّحة اٞنعاملة لعدـ الغرر حينئذ، وأّما إذا كاف اٞنشرتي 

تربي البائع لو أف يرجع إليو عند ظهور العيب الشرتاط الصّحة ببناء العقبلء، فإذا تربأ البائع من العيوب فمعناه أّف اٞنشرتي ال 
 جيوز لو الرجوع إذل البائع على أي تقدير فهو يؤّكد الغرر حينئذ.

ّف ما ال يفسده االختبار يصّح بيعو باالختبار واشرتاط الصّحة وبدونو ألجل بناء العقبلء على فاٞنتحّصل من ٗنيع ذلك: أ
اشرتاط الصّحة ُب اٞنبيع، وأّما ما يفسده االختبار فصّحة بيعو بأحد األمرين اآلخرين أعين االشرتاط ُب منت العقد أي اشرتاط 

لصّحة وال يشرتط فيو االختبار بوجو، فهما متحداف ُب األخًنين وإّّنا الصّحة وعدمو ألجل بناء العقبلء على اشرتاط البيع با
ء منهما إذل اشرتاط الصّحة ُب  يفرتقاف ُب أّف األوؿ جيوز بيعو باالختبار دوف الثاشل كما مّر، وقد عرفت عدـ اٜناجة ُب شي

 اٞنعاملة لكفاية بناء العقبلء على الصّحة كما مّر.
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عن الرجل يشرتي ما يذاؽ أيذوقو قبل أف يشرتي؟ قاؿ: نعم فليذقو وال يذوقّن ما ال »وأّما ما ُب رواية ١نّمد بن العيص 
فبل داللة فيها على اعتبار االختبار فيما ال يفسده االختبار، ألّف السؤاؿ فيها كما ذكره شيخنا األنصاري  «ٔ» «يشرتي

لذوؽ ال عن وجوبو وتعيّنو وأجابو اإلماـ )عليو السبلـ( َنواز ذوؽ ما أراد أف يشرتيو إّّنا ىو عن جواز ا «ٕ» )قّدس سرّه(
دوف ما ال يشرتيو كما إذا أخذ بالذوؽ من األعناب اٞنوجودة ُب السوؽ من أّولو إذل آخره من ىذا الدّكاف وذاؾ إذل أف يصل 

 .إذل آخره وال يشرتي شيئاً من العنب مع أنّو أكل منها ّنقدار كثًن

فاٞنتحّصل: أّف ما يفسده االختبار وما ال يفسده االختبار جيوز بيعو ببل اختبار وببل اشرتاط الصّحة لكفاية بناء العقبلء على 
ووقع ُب عبارة كثًنين من عدـ جواز بيعو ببل اختبار اعتمادًا على أصالة  «ٖ»  اشرتاطها ُب البيع دائماً، فما ذكره اٜنّلي

قّدـ ٣نّا دل نفهم لو وجهاً، وكيف كاف فما ال يفسده االختبار جيوز بيعو باالختبار وباشرتاط الصّحة الصّحة باٞنعىن اٞنت
وباالعتماد على أصالة السبلمة باٞنعىن الذي ذكرناه من دوف فرؽ ُب ذلك بٌن ما يتوّقف معظم اٞنالية على وصف الصّحة 

مة تكفي ُب اشرتاط الصّحة من دوف حاجة إذل ذكره ُب العقد، نعم وما ال يتوّقف معظمها عليو، ٞنا مّر من أّف أصالة السبل
 أصالة السبلمة باٞنعىن الذي ذكره شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( أعين كوهنا طريقاً إلحراز وصف الصّحة ٣نّا ال أساس لو.

العتماد على أصالة السبلمة باٞنعىن وأّما ما يفسده االختبار فهو كما ال يفسده االختبار ُب جواز بيعو باشرتاط الصّحة أو با
  الذي ذكرناه، نعم ال ديكن بيعو

______________________________ 
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يفسده، وىذا ىو الفارؽ بينو وبٌن ما ال يفسده االختبار، ىذا كّلو ُب وصف الصّحة باالختبار ألّف اٞنفروض أّف االختبار 
 فيما ال يفسده االختبار وما يفسده االختبار.

ء وفساده وذلك كاٜنبلوة  وأّما سائر األوصاؼ الكمالية الِت ٟنا دخل ُب زيادة القيمة من دوف مدخلية ٟنا ُب صّحة الشي
والرّقي و٥نومها فبل ديكن فيها االعتماد على أصالة السبلمة، ألّف الفرض أّف اٞنبيع سادل عن العيب  واٜنموضة ُب البطيخ واٝنلّ 

وإّّنا يشّك ُب أوصافو الكمالية اٞنوجبة لزيادة قيمتو، فإف كاف ذلك الوصف الكمارل ٣نّا ديكن وصفو وبيانو كما ُب أصل 



نئذ إّما من اختبار ذلك الوصف أو البيع باخبار البائع بالوصف الذي ىو اٜنبلوة ُب البطيخ والرّقي فبلبّد ُب صّحة البيع حي
 ّننزلة االشرتاط وهبما يرتفع الغرر ُب اٞنعاملة، ىذا فيما ال يفسده االختبار.

 وأّما ما يفسده االختبار فصّحة البيع فيو منحصر بالبيع باخبار البائع بالوصف الكمارل، إذ بدونو حيتمل فيو اٝنطر والغرر
 واٞنفروض عدـ إمكاف اختباره ألجل الفساد باالختبار.

وأّما إذا كاف الوصف ٣نّا ال ديكن توصيفو وبيانو كما ُب مراتب اٜنبلوة ُب البطيخ أو مراتب اٜنموضة ُب اٝنّل فإهّنا ٣نّا يدرؾ 
اٞنفروض عدـ إمكاف إخبار البائع  وال يوصف، فإف كاف اٞنبيع ٣نّا ال يفسده االختبار تعٌّن ُب صّحة البيع فيو االختبار، إذ

بالوصف، وبيعو ببل اختبار الوصف غرري فيتوّقف صّحة البيع فيو على االختبار، وأّما إذا كاف اٞنبيع ٣نّا يفسده االختبار 
يفسده وفرضنا الشّك ُب األوصاؼ الكمالية وكاف الوصف ٣نّا ال ديكن بيانو وتوصيفو واٞنفروض عدـ إمكاف االختبار ألنّو ٣نّا 

االختبار، فالظاىر أّف مثل ذلك الوصف ٣نّا ال مالية لو ُنسب العرؼ حينئذ، ألّف القيمة واٞنالية ُب أمثاؿ ذلك إّّنا ىي على 
  اٞنبيع على ما ىو عليو من دوف فرؽ بٌن اٞنّتصف بذلك الوصف وبٌن غًن اٞنّتصف بو، وىذا نظًن البطّيخ والربتقاؿ
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فإّف القيمة إّّنا ىي على مقدار خاص من البطيخ كاألوقية واٜنّقة فإّف ٙنسٌن فلسًا إّّنا ىو ُب مقابل اٜنّقة من البطيخ ّنا ىو 
عليو سواء كاف حلوًا أو غًن حلو فاٜنبلوة فيو ملغاة عن اٞنالية، وكذا اٜناؿ ُب الربتقاؿ فإّف عشر فلوس إّّنا ىي ُب مقابل 

سواء كاف ريّانًا أو غًن ريّاف كاف حلوًا أو غًن حلو، فالوصف ملغًى عن القيمة واٞنالية وال يوجب  الواحد من الربتقاؿ
االختبلؼ ُب القيمة عندىم، وعليو فبل مانع من البيع ُب مثلو ببل إخبار وال اختبار لعدـ احتماؿ اٝنطر أو الغرر فيو، إذ 

انع ُب مثلو من تربّي البائع عنو لعدـ اختبلؼ القيمة باختبلفها وجوداً الفرض عدـ اختبلؼ القيمة السوقية باختبلفها، وال م
وعدمًا كما ال خيفى، ىذا ٕناـ الكبلـ ُب بيع ما يفسده االختبار وما ال يفسده االختبار وقد ظهر حكم كّل واحد منهما ٣نّا 

 أسلفناه آنفاً.

ما يفسده االختبار وأوقع الكبلـ فيو ألجل بعض مع ذلك أعاد التكّلم في «ٔ» ولكن شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
اٝنصوصيات الِت ستمّر عليك إف شاء اللَّو تعاذل وعليو فبل مانع من التعّرض إليو فنقوؿ: قد عرفت أّف ما يفسده االختبار 

ُب وصف الصّحة  يصّح بيعو باشرتاط الصّحة وباالعتماد على أصالة السبلمة باٞنعىن اٞنتقّدـ فيما إذا كاف الرتّدد والشكّ 
والفساد وىذا ٣نّا ال إشكاؿ فيو، وإّّنا الكبلـ فيما إذا ظهر اٞنبيع فاسداً بعد االبتياع باشرتاط الصّحة أو باالعتماد على أصالة 
 السبلمة أو بغًنمها من الطرؽ اٞنصّححة للبيع فقد قّسم شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( ذلك إذل أقساـ وذكر أّف اٞنبيع فيما إذا

ظهر فاسدًا فاّما أف يكوف فاسده ٣نّا يقابل باٞناؿ ولو ّنقدار قليل وىذا كما ُب البطيخ الفاسد واٞندّود وُب اٛنوز فإّف البطيخ 
  ديكن االنتفاع بو بغًن مواضع الدود منو واٛنوز ينتفع بفاسده ُب استخراج زيتو فيقاببلف باٞناؿ



______________________________ 
 .ٜٕ٘: ٗ ( اٞنكاسبٔ)
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ء وىذا نظًن  وإّما أف ال يكوف لفاسده قيمة، وعلى التقدير األوؿ إّما أف يكوف الفاسد ٣نّا ال يعّد عرفًا من جنس ذلك الشي
ز فإّف اٛنوز اٛنوز اجملّوؼ الذي ال لّب فيو بل ىو قشر ١نض فإّف لو قيمة لبلنتفاع بو ُب االحراؽ إاّلأنّو أمر آخر وراء اٛنو 

 عبارة عّما ما ُب بطن القشر من اللّب وأّما القشر فهو ليس َنوز بل ىو قشره، وإّما أف ال يعّد الفاسد شيئاً آخر غًن جنسو.

فأّما القسم الثاشل، أعين ما إذا كاف لفاسده قيمة ودل يعّد أيضًا أمرًا آخر وراء جنسو فاٞنشرتي يتخًّن بٌن االلتزاـ بالفاسد 
ة األرش والرّد، ىذا فيما إذا ظهر العيب قبل أف يتصّرؼ فيو اٞنشرتي بكسره كما إذا ظهر لو العيب ّنبلحظة البطيخ ومطالب

ومشاىدة آثار الدود فيو من خارجو، وأّما إذا ظهر لو الفساد بعد التصّرؼ فيو بالكسر فحينئذ يسقط عنو الرّد لداللة 
 التصّرؼ ُب اٞنعيب ويتخًّن بٌن إمضاء الفاسد واٞنطالبة باألرش.األخبار والروايات على عدـ جواز الرّد مع 

وأّما القسم األّوؿ، أعين ما إذا ظهر الفساد وكاف لفاسده قيمة إاّلأنّو يعّد عرفًا جنسًا آخر وشيئًا مغايرًا للمبيع ال فاسدًا لو 
اٞنوجود دل يقع عليو البيع فيبطل ال ١نالة وذلك فالظاىر أّف اٞنعاملة فيها باطلة ألّف ما وقع عليو العقد فهو غًن موجود و 

 لفرض أّف الفاسد مغاير للمبيع عرفاً وقد أشرنا سابقاً إذل أّف البيع يبطل بتغًّن األوصاؼ النوعية ولعّلو ظاىر، ىذا.

اسداً فهناؾ سّتة صور، ٍبّ إنّو ديكن تقريب األقساـ ببياف آخر أوضح من األّوؿ: وىو أنّو إذا باع ما يفسده االختبار ٍبّ ظهر ف
وذلك ألّف الفاسد تارة يساوي الصحيح ُنسب القيمة وال ٔنتلف قيمتو ُنسب الصّحة والفساد وذلك كما ُب أواشل الصفر 
قبل سنٌن حيث إّف فاسده كاف بقيمة الصحيح ُب النجف من أجل أّف الغرض إّّنا كاف ُب اٞناّدة دوف اٟنيئات. واخرى تكوف 

  وأنقص من قيمة الصحيح كما ىو اٞنتعارؼ غالباً، وثالثة ال يكوف للفاسد قيمة أصبًل كما مثّلنا بالبطيخ قيمة الفاسد أقلّ 
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 ء آخر. اٞندّود على ٥نو غًن قابل لؤلكل وال لشي

ر والتصرؼ وىذه سّتة صور، وعلى ٗنيع التقادير الثبلث رّنا يظهر الفساد بعد الكسر والتصّرؼ ُب اٞنبيع واخرى قبل الكس
فإذا فرضنا أّف الفاسد مساٍو ُنسب القيمة مع الصحيح ودل يتصرؼ اٞنشرتي فيو بالكسر فللمشرتي الرّد خاّصة دوف األرش 
ومطالبة التفاوت بٌن قيمة الصحيح والفاسد، ألّف الفرض عدـ اختبلؼ القيمة ُنسب الصّحة والفساد فبل تفاوت بٌن 

لبو اٞنشرتي، نعم لو الرّد لظهور الفساد والعيب ُب اٞنبيع، وأّما إذا ظهر الفساد ُب ىذه الصورة بعد الكسر القيمتٌن حّّت يطا



ء، أّما أنّو ال يرجع باألرش والتفاوت بٌن القيمتٌن فلما عرفت من أنّو ال  والتصرؼ فليس للمشرتي أف يرجع إذل البائع بشي
ائع، وأّما أنّو ال يرجع إليو بالرّد فؤلجل التصرؼ فيو بالكسر والتصرؼ مسقط تفاوت بٌن القيمتٌن حّّت يرجع بو إذل الب

 للخيار كما ىو ظاىر.

وإذا فرضنا أّف الفاسد أنقص ُنسب القيمة من الصحيح ودل يتصّرؼ اٞنشرتي فيو بالكسر وبعد البيع ظهر الفساد، فللمشرتي 
اسد، نعم إذا تصّرؼ فيو بالكسر أو بغًنه فبل ١نالة يسقط الرّد ويبقى الرّد ومطالبة البائع باألرش لتفاوت قيمِت الصحيح والف

لو األرش فقط، وىذا من دوف فرؽ ُب الصورتٌن بٌن أف يكوف ٞنكسوره أيضًا قيمة أـ دل يكن لو قيمة، ألّف الكسر إّّنا وقع 
فيما إذا دل يتصرؼ فيو بالكسر وال أرش فيها بتصّرفو وُب ملكو وال ربط لو بالبائع، ففي الصورة االوذل يرجع إذل البائع برّده 

لًنجع إليو بذلك أيضاً، وفيما إذا تصّرؼ فيو بالكسر فبل ديكنو الرّد أيضًا كما عرفت، وُب الصورة الثانية يرجع إليو بالرّد أو 
قيمة أصبًل فالبيع األرش ولكن األرش ىو ما بو التفاوت بٌن قيمة الصحيح والفاسد قبل الكسر، وأّما إذا دل يكن للفاسد 

باطل النكشاؼ أّف العقد وقع على ما ال مالية لو ُنسب الفرض وىذا من دوف فرؽ بٌن القوؿ باعتبار اٞنالية ُب اٞنبيع وبٌن 
  القوؿ بعدـ
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اٞنالية عند العرؼ ويعّداف شيئٌن ء اٞنسلوب عنو  ء بوصف أنّو من اٞنتمّوؿ وما لو مالية يغاير الشي اعتبارىا، وذلك ألّف الشي
متغايرين، فصورتو النوعية مباينة لو بعد سلب اٞنالية عنو وإف كانا متحدين ُب نظر العقل وقد مّر أّف الصور النوعية مقّومة 

فبل ديكن ُب مثلو االلتزاـ للمبيع وبتبّدٟنا ينعدـ اٞنبيع قهراً ولو دل نعترب اٞنالية فيو أيضاً، فإنّو إذا اشرتى عصفوراً فباف أنّو حشرة 
بصّحة البيع لتغاير العصفور واٜنشرة ولو مع القوؿ بعدـ اعتبار اٞنالية ُب اٞنبيع ولعّل ذلك ظاىر، وكيف كاف فإذا ظهر الفساد 

 ُب أمثاؿ ذلك فهو يكشف عن عدـ انعقاد اٞنعاملة من االبتداء وأّف البيع وقع على ما ال مالية لو، ىذا.

ذىب إذل أّف اٞنعاملة تبطل ُب ىذه الصورة من حٌن ظهور الفساد ال أنّو يكشف عن  «ٔ» ّدس سرّه(ولكن الشهيد )ق
بأّف ذلك أمر غًن معقوؿ، ألّف اٞنبيع إف كاف ٣نّا لو مالية  «ٕ» بطبلهنا من االبتداء، وأورد عليو شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(

ُنسب الواقع فبل وجو للبطبلف من حٌن ظهور الفساد، بل لو أف يرجع باألرش إف كاف قيمة الفاسد فيو أنقص من قيمة 
متساوية للصحيح، وإف دل الصحيح ال أنّو يرجع إليو بالثمن، وال ديكنو الرجوع باألرش أيضًا فيما إذا كانت قيمة الفاسد فيو 

يكن اٞنبيع ٣نّا لو مالية ُنسب الواقع فالبيع باطل من االبتداء ألنّو وقع على ما ال مالية لو وىو أمر مغاير للمبيع عرفاً، فبل 
 وجو للبطبلف من حٌن ظهور الفساد.

وملّخص ما أفاده ُب توجيو كبلـ الشهيد: ٍّب إنّو )قّدس سرّه( وّجو البطبلف من حٌن ظهور الفساد بقولو اللهّم إاّلأف يقاؿ، 
  ىو أّف الفاسد قبل ظهور الفساد ماؿ واقعي فلذا يبذؿ بازائو اٞناؿ فإذا ظهر الفساد فلو أف يرجع إذل البائع بالثمن



______________________________ 
 .ٜٛٔ: ٖ( الدروس ٔ)

 .ٜٕٚ: ٗ( اٞنكاسب ٕ)
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اٞنبيع عن اٞنالية مستند إذل أمر سابق على العقد وىو فساده واقعًا وليس مستندًا إذل أمر آخر حصل عنده حّّت ألّف سقوط 
ال يرجع إذل البائع بالثمن، بل ال وجو النفساخ البيع أيضًا إذ اٞنعاملة صحيحة ولو إمضاؤىا أيضًا وغاية األمر أّف اٞنبيع 

ألرش وىو خيتار الثاشل دوف األوؿ، إاّلأّف العيب ٞنّا كاف مستندًا إذل أمر سابق على معيوب ولو خيار العيب بالرّد واألخذ با
 العقد وكاف موجباً لفوات اٞنالية عنو فهو ال يتدارؾ إاّلبدفع ٕناـ الثمن، ىذا.

ية دوف الطريقية، وعلى ٍّب أورد على التوجيو بأّف العلم بالفساد إّما أف يؤخذ طريقًا ُب اٞنقاـ وإّما أف يؤخذ على ٥نو اٞنوضوع
األّوؿ فالعلم طريق إذل عدـ اٞنالية للمبيع من االبتداء وإّّنا يبذؿ اٞناؿ بازائو قبل العلم بالفساد من جهة اٛنهل واٜنكم 
الظاىري من باب أصالة السبلمة ال أنّو ماؿ واقعي، فبل ١نالة حيكم بالبطبلف من االبتداء ال من حٌن العلم بالفساد، وأّما 

ى الثاشل فاٞنعاملة صحيحة والعلم بالفساد الذي جعلناه موضوعًا ُب فوات مالية اٞناؿ إّّنا حدث ُب ملك اٞنشرتي فلماذا عل
يرجع إذل البائع بتماـ الثمن ألّف اٞنالية إّّنا فاتت ُب ملك اٞنشرتي، وىذا ال ربط لو بالبائع حّّت يقاؿ إنّو عيب ٠نهوؿ ولو 

 خيار العيب.

قلنا إّف العلم وإف كاف موضوعًا ُب اٜنكم بفوات اٞنالية إاّلأنّو جزء للموضوع ُب اٜنكم وجزؤه اآلخر ىو فساد ولو سّلمنا و 
اٞنبيع ُنسب الواقع، وىو أمر سابق على العقد وكاف ٠نهواًل للمشرتي، فإذا باف أنّو فاسد فيثبت لو خيار العيب على ٥نو قد 

ثمن حينئذ، ألّف حالو حينئذ كحاؿ اٞنريض أو األرمد قبل الشراء فإنّو إذا مات أو عمي عرفت، إاّلأنّو ال وجو للرجوع بتماـ ال
بعده مستندًا إذل اٞنرض السابق على العقد فبل يصّح للمشرتي أف يرجع إذل البائع بتماـ الثمن بل لو الرجوع بتفاوت قيمة 

اـ الثمن حينئذ، ىذا ما أورده شيخنا األنصاري )قّدس اٞنريض والصحيح وتفاوت قيمة األرمد وغًن األرمد ال أنّو يرجع بتم
 سرّه( على الشهيد وىو ُب غاية اٞنتانة
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 كما عرفت.



وأّما الثمرة بٌن اٜنكم بالبطبلف من أّوؿ األمر واٜنكم بالبطبلف من حٌن انكشاؼ الفساد، فقد ذكر شيخنا األنصاري 
ُب تصرفات البائع ُب الثمن فإنّو إذا اشرتى هبذا الثمن دارًا أو عينًا غًنىا فإنّو على القوؿ  )قّدس سرّه( أّف الثمرة تظهر

بالبطبلف من االبتداء الثمن ملك للمشرتي وقد تصرؼ فيو البائع، فصّحة تصرفاتو تتوّقف على إجازتو، فلو أجاز شراء الدار 
ع ويرجع كل من الدار والثمن إذل ملك مالكهما سابقًا ومالك الثمن بثمنو فتنتقل الدار إذل ملكو، وإف دل جيزه فينفسخ البي

ىو اٞنشرتي، وىذا ِنبلؼ القوؿ بالبطبلف من حٌن العلم بالفساد فإّف تصرّفات البائع ُب الثمن حينئذ وقعت ُب ملكو، وحٌن 
 فينتقل األمر إذل بدلو من اٞنثل أو القيمة.االنفساخ لو كاف الثمن باقياً يرّده إذل اٞنشرتي، وأّما إذا باعو أو اشرتى بو شيئاً 

وكذا تظهر الثمرة ُب مؤونة نقل اٞنبيع من ١نّلو إذل ١نل االختبار فإهّنا على البائع بناًء على أّف اٞنعاملة فاسدة من االبتداء 
ع وعلى الثاشل ُب ملك وعلى اٞنشرتي بناًء على أّف فسادىا من حٌن العلم واالنكشاؼ، ألّف اٞنبيع على األوؿ ُب ملك البائ

 اٞنشرتي، فتكوف مؤونة اٞنلك على مالكو ال ١نالة، كذا نقلو شيخنا األنصاري عن الدروس وظاىره االرتضاء بو.

أّف اٞنؤونة على اٞنشرتي على كّل تقدير، إذ ال مقتضي لكوهنا على البائع  «ٔ» ٍّب حكى عن احملّقق الثاشل ُب جامع اٞنقاصد
أّف اٞنؤونة  «ٕ» و فبل يضمن اٞنؤونة ولو كاف ملكو. وعن بعض األساطٌن وىو كاشف الغطاء )قّدس سرّه(ألنّو دل يأمره بنقل

  على البائع على كبل التقديرين، أّما ُب صورة كوف اٞنبيع ملكو فؤلنّو ملكو ومؤونة اٞنلك

______________________________ 
 .ٜٙ: ٗ( جامع اٞنقاصد ٔ)

 .ٛٚ(: ( شرح القواعد )٢نطوطٕ)
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على مالكو، وأّما ُب صورة كونو ملكًا للمشرتي فؤلجل أّف النقل إّّنا كاف مستندًا إذل البائع فهو اٞنوجب للنقل فعليو مؤونتو 
 وخسارتو.

ملكًا للمشرتي فمؤونة  وكيف كاف، فاٞنتحّصل ُب اٞنقاـ أقواؿ ثبلثة: التفصيل بٌن كونو ملكًا للبائع فاٞنؤونة عليو وبٌن كونو
 النقل عليو ألنّو ملكو، والقوؿ برجوعها إذل اٞنشرتي مطلقاً، والقوؿ برجوعها إذل البائع على ٥نو االطبلؽ.

ء من األقواؿ اٞنتقّدمة، أّما القوؿ األوؿ أعين التفصيل بٌن كوف  والصحيح ىو الوجو الرابع، إذ ال ديكن اٞنساعدة على شي
كما على القوؿ ببطبلف اٞنعاملة من االبتداء وكونو ملكًا للمشرتي كما على القوؿ ببطبلهنا من حٌن   اٞنبيع ملكًا للبائع

االنكشاؼ والعلم بالفساد، فؤلنّو ال مبلزمة بٌن كوف اٞنبيع ملكًا ألحد وكوف مؤونة النقل عليو، ودل يرد نّص على أّف اٞنالك 



اٞنؤونة على غًن مالك اٞناؿ ودل نفهم الرتضاء شيخنا األنصاري )قّدس  يضمن اٝنسارة واٞنؤونة ُب النقل المكاف أف تكوف
 سرّه( بذلك وجهاً.

وأّما القوالف اآلخراف فهما أيضاً ال ديكن اٞنساعدة عليهما، ألّف اٞنباشر للنقل ىو اٞنشرتي فبحسب القاعدة البّد من ضمانو 
و ذلك مستندًا إذل البائع وتغريره فإّف اٞنؤونة واٝنسارة ترجع إذل الغاّر ٞنؤونة النقل وغًنه ٣نّا يباشره، اللهّم إاّل أف يكوف فعل

 واٞنغرور يرجع إذل من غرّه ُب اٝنسارات.

وعليو فاٜنّق ُب اٞنسألة أف يقاؿ: إف كاف نقل اٞنشرتي مستندًا إذل تغرير البائع إيّاه كما إذا كاف البائع عاٞنًا بالفساد وكاف 
الة تكوف اٝنسارة ُب النقل على الغاّر دوف اٞنشرتي اٞنباشر للنقل، وىذا من دوف فرؽ بٌن كوف اٞنبيع اٞنشرتي جاىبًل بو فبل ١ن

ملكاً للبائع وكونو ملكاً للمشرتي، وإف دل يكن اٞنشرتي مغروراً من قبل البائع كما إذا كاف البائع أيضاً جاىبًل باٜناؿ كاٞنشرتي 
  دـ عليو مع علمو باٜناؿ فاٞنؤونة على اٞنشرتي ال ١نالة ألّف النقلأو فرضنا اٞنشرتي عاٞناً بالفساد وقد أق
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فعلو وال سبب آخر لو، وىذا أيضاً من دوف فرؽ بٌن كوف اٞنبيع ملكاً للبائع وكونو ملكاً للمشرتي، والوجو ُب ذلك ما ذكرناه 
اٞنغرور ومع انتفاء أحدمها ينتفي الغرور فبل يكوف البائع ضامنًا للخسارة وىذا ُب ١نّلو من أّف الغرور يتقّوـ بعلم الغاّر وجهل 

 ىو الوجو الرابع الذي ذكرنا أنّو الصحيح ُب اٞنقاـ، ىذا كّلو ُب مؤونة نقل اٞنبيع من ١نّل البيع إذل ١نّل االختبار.

بٌن كوف  «ٔ» فّصل شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( وأّما مؤونة نقل اٞنتاع من ١نل االختبار إذل البائع عند ظهور الفساد فقد
اٞنبيع اٞنكسور ملكًا مع عدـ ٕنّولو نظًن حّبة اٜننطة فاٞنؤونة على البائع، وبٌن عدـ كونو قاببًل للتمّلك فبل يستبعد أف تكوف 

 اٞنؤونة على اٞنشرتي، ىذا.

ونة ُب نقلو، فالصحيح أّف مقتضى قانوف اٞنبادلة ىو ء ملكًا للمالك ال يستلـز ضماف اٞنالك للمؤ  ولكّنك عرفت أّف كوف شي
رّد اٞنبيع إذل البائع ُب اٞنكاف الذي تسّلم فيو اٞنبيع من مالكو فهل ديكن أف يقوؿ اٞنشرتي للبائع أعطين ٖنين فيطالبو البائع 

ألّف اٞنالك إّّنا سّلمو إليو ُب ذاؾ باٞنبيع فيجيبو بأّف مالك ُب بلد كذا، بل البّد من دفع ماؿ اٞنالك إليو وأخذ عوضو وبدلو، 
اٞنكاف فبلبّد من إرجاعو إذل ذاؾ اٞنكاف، واالرجاع إليو أمر راجع إذل اٞنشرتي فعليو اٞنؤونة واٝنسارة ُب إرجاعو إليو، اللهّم 

شرتي جاىبًل باٜناؿ ألنّو إاّلأف يكوف اٞنشرتي مغرورًا من البائع ُب اٞنعاملة والنقل كما إذا كاف اٞنالك عاٞنًا بالفساد وكاف اٞن
 عليو يرجع إذل البائع باٝنسارة ألنّو الذي أوقعو فيها.

فالصحيح ُب ىذه الصورة أيضاً ىو التفصيل بٌن كوف اٞنشرتي مغروراً من قبل البائع فاٞنؤونة على البائع، وبٌن عدـ الغرور كما 
 إذا كاف البائع أيضاً جاىبًل 



______________________________ 
 .ٖٓٓ: ٗ( اٞنكاسب ٔ)
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باٜناؿ أو كاف اٞنشرتي عاٞنًا باٜناؿ فاٞنؤونة على اٞنشرتي، ألنّو ّنقتضى قانوف اٞنبادلة البّد من أف يدفع اٞنبيع إذل البائع عند 
مر كذلك ُب كّل مقبوض بالعقود انفساخ اٞنعاملة واٞنؤونة ُب إرجاعو وتسليمو إذل البائع عليو، وال خيتّص ذلك باٞنقاـ بل األ

 الفاسدة، ىذا كّلو فيما إذا طالبو اٞنالك باٞنبيع.

ألجل وأّما إذا فرضنا أّف اٞنالك رّد الثمن إذل اٞنشرتي ودل يطالبو باٞنبيع، إّما لذىاب ماليتو وملكيتو وإف كاف متعّلقاً ٜنّقو، وإّما 
أو ُب ملك شخص وقد ألزمنا اٞنالك بتفريغ مكانو من اٞنبيع الفاسد  أمر آخر وفرضنا اٞنبيع ُب مثل اٞنسجد أو اٞنشاىد 

كالبطيخ اٞندّود اٞنوجب للرائحة الكريهة أو كّنا مأمورين من قبل الشارع بتنظيف اٞنساجد واٞنشاىد من القذارات سّيما إذا  
 كانت ٤نسة، فهل اٞنؤونة ُب تفريغ اٞنكاف منها على البائع أو أهّنا على اٞنشرتي؟

ظاىر أّف تفريغ اٞنكاف من القذارة حكم متّوجو إذل من أشغلو هبا وىو اٞنشرتي ببناء العقبلء ولو كاف اٞنشرتي مغرورًا ُب ال
مل اٞنعاملة من البائع، وال يصّح أف يرجع ّنؤونة التفريغ إذل البائع، ألّف اٞنغرور إّّنا يرجع إذل الغار فيما غرّه أو كاف الزمًا للع

من الواضح أّف كسره ُب اٞنسجد وتلويثو ليس من لواـز البيع بالغرور إذ دل يلزمو أحد بوضعو ُب اٞنسجد، وّنا أنّو اٞنغرور فيو، و 
 غًن الـز للغرور فبل يصّح أف يرجع إذل البائع هبذه اٞنؤونة بل ىي ببناء العقبلء متوّجهة إذل اٞنشرتي ولعّلو ظاىر.

اختيار اٞنشرتي فبل يتوّجو إليو اٜنكم بالتفريغ بل اٜنكم حينئذ متوّجو إذل ٗنيع نعم لو كاف ذلك االشغاؿ مستندًا إذل غًن 
اٞنسلمٌن كما التزمنا بذلك ُب تنجيس اٞنسجد وقلنا إّف ذلك إذا صدر عن النائم ببل اختياره كما إذا باؿ ُب نومو مثبًل 

إذا كاف ذلك مستندًا إذل اختياره فهو اٞنكّلف  فاٞنكّلف بتطهًن اٞنسجد ىو اٛنميع دوف خصوص النائم كما ىو ظاىر، وأّما
 بالتفريغ كما عرفت، ىذا.
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ٍّب إّف شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( تعّرض الشرتاط صّحة البيع فيما ال ديكن اختباره بأحد أمرين: اشرتاط الصّحة أو براءة 
ونعيده ُب اٞنقاـ أيضًا على ٥نو اإلٗناؿ فنقوؿ: إف اريد بالرباءة عن العيوب البائع عن العيوب، وقد تعّرضنا ٥نن لذلك سابقًا 

براءة البائع عن العيوب مع قياـ طريق معترب على صّحة اٞنبيع عند اٞنشرتي ولو كاف ذلك أصالة السبلمة )على تقدير 
إليها مع قياـ الطريق على صّحة اٞنبيع النتفاء  صّحتها( فالرباءة عن العيوب حينئذ وإف كانت ال تضّر بالبيع إاّلأهّنا غًن ١نتاج

الغرر هبا، وإف اريد منها براءة البائع عن العيوب مع جهل اٞنشرتي باٜناؿ وعدـ قياـ طريق على إحراز صّحة اٞنبيع فاشرتاطها 



اشرتاط براءة اٞنبيع عن  ال يعقل أف يكوف مصّححًا للبيع ألنّو يؤّكد الغرر حينئذ فاٞنعاملة معو غررية باطلة، وإف اريد هبا
العيوب )الذي مرجعو إذل اشرتاط صّحتو( فهو ال بأس بو إاّلأنّو خبلؼ ظاىر القائلٌن باالشرتاط والرباءة، ألّف ظاىرىم 
اشرتاط براءة البائع ال اٞنبيع، ولكن األمر إذا دار بٌن اٜنمل على الغلط أو على خبلؼ الظاىر فالثاشل متعٌّن ويقاؿ حينئذ إّف 

 وٟنم يشرتط فيو شرط الصّحة أو الرباءة اخل من قبيل عطف تفسًن وأّف اٞنراد هبا براءة اٞنبيع عن العيوب.ق

 الكبلـ ُب بيع اٞنسك ُب الفأر

ال إشكاؿ ُب صّحة بيع اٞنسك ُب فأره ٞنا ذكرناه سابقًا من اعتبار أصالة السبلمة ُب اٞنبيع عند العقبلء ّنعىن اشرتاط اٞنبيع 
 السبلمة ألهّنا بذلك اٞنعىن ترفع الغرر، إذ على تقدير فسادىا فللمشرتي خيار ٔنّلف الشرط، ىذا.بالصّحة و 

ورّنا يناقش ُب صّحة بيع اٞنسك من جهتٌن: إحدامها اٛنهل بصّحة اٞنسك وفساده. وثانيتهما: ٤ناسة اٞنسك ألنّو دـ 
 الة السبلمة ّنعىن اشرتاط الصّحة ُب اٞنعاملة عند العقبلءمنجمد على اٞنشهور. فأّما اٛنهة االوذل فقد عرفت اندفاعها بأص
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ء  وأهّنا ٕننع الغرر ال ١نالة. وأّما اٛنهة الثانية فهي أيضًا مندفعة بأنّا ال نعلم أّف اٞنسك ىو الدـ أو كاف أصلو ذلك فلعّلو شي
لدـ ١نكـو بالطهارة شرعًا فلذا يستعملونو مع العنرب ويذكرونو معو ومها آخر، ىذا أّواًل. وثانياً: أنّو على تقدير كونو من ا

 «ٔ» طاىراف باإلٗناع والنّص. وثالثاً: أّف النجاسة ّنا ىي غًن مانعة عن البيع وقد ذكرنا ذلك ُب ُنث اٞنكاسب احملّرمة
فبل ينبغي اإلشكاؿ ُب صّحة بيع فراجع، وكيف كاف  «ٕ» واعرتؼ بو شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( ُب ُنث بيع اٞنيتة

 اٞنسك ُب فأره، ىذا كّلو بناًء على أّف الشّك ُب اٞنسك من جهة الشّك ُب صّحتو وفساده.

وأّما إذا شككنا فيو من جهة األوصاؼ الكمالية الزائدة على صّحتو كقّوة رائحتو أو حسنها و٥نومها فحينئذ ال ديكن االعتماد 
 ٞنتقّدـ الختصاصها بالصّحة والفساد، بل البّد من إحرازىا بإخبار البائع وتوصيفو أو باختباره.على أصالة السبلمة باٞنعىن ا

أّف طريق اختباره ىو أف يدخل فيها خيط بابرة ٍبّ إخراجو ومشّو حّّت يعلم ميزاف  «ٖ» وقد ذكر شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
رائحتو فبل حيتاج إذل فتق الفأرة حينئذ، ٍّب ذكر أّف األوذل أف يتصّدى البائع باختباره إذ لو تصّدى لو اٞنشرتي فللبائع أف 

تقدير عدـ شرائو منو، وذلك ألّف اٞنشرتي يضمن النقص  يطالبو بالنقص الوارد على اٞنسك بإدخاؿ اٝنيط مع االبرة فيو على
الوارد عليو، وىذا من جهة ضماف اٞنقبوض بالسـو حيث ذكروا أّف اٞنقبوض بالسـو تلفو على اٞنشرتي، وىذا ال خيتّص بتلف 

 العٌن بل يشمل تلف الوصف أيضاً كما ُب اٞنقاـ، ىذا.



______________________________ 
(ٔ) 

 .ٔ٘، ٘ٓٔ(: ٖ٘)موسوعة اإلماـ اٝنوئي  ٔالفقاىة مصباح 

 .ٖٖ: ٔ( اٞنكاسب ٕ)

 .ٖٙٓ: ٗ( اٞنكاسب ٖ)
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وديكن اٞنناقشة فيما أفاده بوجهٌن أحدمها: أّف اٞنشرتي لو كاف ضامنًا للنقص الوارد على اٞنسك فضمانو ليس مبنيًا على 
، وذلك ألفّ  الضماف ُب اٞنقبوض بالسـو خيتّص بصورة التلف ولذا ذكروا أنّو إذا تلف بنفسو  الضماف ُب اٞنقبوض بالسـو

فيضمنو اٞنشرتي واٞنفروض ُب اٞنقاـ إتبلؼ اٞنشرتي للوصف ال أنّو تلف بنفسو فضمانو النقص حينئذ من باب عمـو من 
. وثانيهما: أفّ  اٞنشرتي ال يضمن النقص الوارد على  أتلف ماؿ الغًن فهو لو ضامن ال من جهة الضماف ُب اٞنقبوض بالسـو

اٞنسك ُب اٞنقاـ من جهة أّف النقص إّّنا كاف برضا البائع وإجازتو ال أّف اٞنشرتي نّقصو من عند نفسو، فسواء قلنا إّف ضمانو 
 من باب الضماف ُب اٞنقبوض بالسـو أو من جهة عمـو من أتلف اخل فبل حيكم بضمانو ُب اٞنقاـ بل ديكنو أف يتصّدى

 لبلختبار برضا البائع وإجازتو، ىذا.

ٍّب إنّو )قّدس سرّه( تعّرض لبيع اللؤلؤ ُب الصدؼ وللبيض ُب بطن الدجاج وذكر أّف بيعهما باطل للجهالة، فأّما اللؤلؤ ُب 
الصدؼ فلوضوح اختبلؼ قيمتو ُنسب اختبلؼ لونو شّدة وضعفًا صفاًء وكدراً، فرّب لؤلؤ يسوى بألف درىم لصفائو وال 
يسوى فرد آخر منو بدرىم لكدره كسائر اجملوىرات فإّف بعضها يسوى بقيمة غالية لشّدة لونو دوف بعضها اآلخر لضعفو كما 
ُب الفًنوزج، وجهالة أوصافها من أوضح أ٥ناء الغرر، وأّما بيع البيض ُب بطن الدجاج فإف كاف ذلك الدجاج معتادًا على 

نع من بيعو ُب بطنو للعلم ّنقداره ُنسب عادتو فبل غرر حينئذ الطمئنانو أو علمو بيض معٌّن من حيث الكرب والصغر فبل ما
 ّنقداره وقيمتو، وأّما إذا دل تكن لو عادة معّينة فالبيع غرري للجهل بكربه وصغره ولقيمتو زيادة ونقيصة.

  الكبلـ ُب بيع اجملهوؿ فيما إذا ضّم إليو معلـو

  ء آخر معلـو أيضاً ُنسب انضّم إليو شي ال إشكاؿ ُب بطبلف بيع اجملهوؿ ولو
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، واٛنهل ّنقدار اٞنبيع يوجب الغرر وىو يوجب البطبلف، وال يناُب  القاعدة األّولية، للجهل ّنقدار اٞنرّكب من اجملهوؿ واٞنعلـو
 ـ للمتبايعٌن، ىذا ُنسب القاعدة األّولية.ء ٠نهوؿ غرري إاّلوبعض أجزائو معلو  ذلك كوف بعض أجزائو معلوماً إذ ما من شي

وغًنمها إاّلبعضهم جواز بيع اجملهوؿ  «ٕ»  والسبزواري «ٔ»  إاّل أّف اٞنشهور بٌن اٞنتقّدمٌن وكذلك بٌن اٞنتأخرين كاألردبيلي
، من دوف فرؽ ُب ذلك بٌن كوف الغرض ىو ابتياع اجملموع بذاهتما وبٌن كوف الغرض منو ىو ابتياع اجملهوؿ  منضّمًا إذل معلـو

لقاعدة وإّّنا ضّم إليو اٞنعلـو للوصلة إذل غرضو وتصحيح بيعو، وقد اعتمدوا ُب اٜنكم باٛنواز الذي ىو على خبلؼ مقتضى ا
، وىذه الروايات بٌن ضعيفة وموثّقة وصحيحة، وقد ورد  «ٖ»  األّولية على روايات واردة ُب جواز بيع اجملهوؿ بالضّم إذل معلـو

بعضها ُب بيع أٚناؾ األٗنة بأف خيرج ٚنكًا منها بيده فيبيع ما ُب األٗنة من األٚناؾ بضّم السمك اٞنعلـو الذي بيده إليها، 
األٗنة ٚنك يقع الثمن ُب مقابل السمكة اٞنعلومة ال ١نالة، وبعضها اآلخر ورد ُب بيع اللنب ُب الضرع بضّمو  فإذا دل يوجد ُب

إذل ما ُب السكرجة من اللنب احمللوب، وقد ورد بعضها الثالث ُب بيع ما ُب بطوف الغنم من اٜنمل بضّم أصوافها إليها إذل غًن 
 ذلك من األخبار فراجع.

على االستدالؿ بالروايات اٞنتقّدمة مناقشات يرجع حاصلها إذل وجوه: األّوؿ  «ٗ» األنصاري )قّدس سرّه(وقد أورد شيخنا 
 أّف الروايات على تقدير

______________________________ 
 .ٙٛٔ -٘ٛٔ: ٛ( ٠نمع الفائدة ٔ)

 .ٜٔ( كفاية األحكاـ: ٕ)

 .ٕٔ/ أبواب عقد البيع وشروطو ب ٖٗ٘: ٚٔ( الوسائل ٖ)

 .ٖٔٔ: ٗاٞنكاسب  (ٗ)
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داللتها والعمل على طبقها ٔنتص ّنواردىا وال ديكن التعّدي منها إذل غًنىا ألهّنا على خبلؼ القاعدة األّولية كما عرفت. 
لكبلـ إّّنا ىو الثاشل: أّف مورد األخبار إّّنا ىو الشّك ُب وجود اجملهوؿ كالشّك ُب وجود السمك ُب األٗنة وعدمو و١نّل ا

الشّك ُب صفة اٞنوجود فوجود اٞنبيع معلـو ونشّك ُب أوصافو، وىذا غًن مورد الروايات كما ال خيفى. والثالث: أّف ىذه 
األخبار ال ديكن العمل على طبقها ُب مواردىا فكيف بالعمل هبا ُب غًنىا من اٞنوارد، وذلك ألهّنا دّلت على جواز بيع 

 وؿ آخر وىذا ٣نّا ال يلتـز بو أحد.اجملهوؿ بضّمو إذل ٠نه



أّما ما ورد ُب بيع السمك فؤلّف السمك من اٞنوزوف ولذا ذىبوا إذل جرياف الربا ُب السمك فراجع، وإخراج ٚنك بيده ال خيرج 
 السمك عن اٛنهالة فكيف يكوف ضّم ذلك إذل اجملهوؿ موجباً لصّحة بيع اجملهوؿ.

الغنم فؤلّف األصواؼ اٞننضّمة إليو ٠نهولة اٞنقدار وال يعلم أّف أصواؼ النعم على ظهورىا وأّما ما ورد ُب بيع اٜنمل ُب بطوف 
أّي مقدار فالضميمة ٠نهولة فكيف تصّحح البيع، وكذا اٜناؿ فيما ورد ُب بيع اللنب ُب الضرع للجهل ّنقدار ما ُب السكرجة 

اجملهوؿ ىذا ملّخص ما أورده )قّدس سرّه( على االستدالؿ من احمللوب، ومع كوف الضميمة ٠نهولة ال ديكن االلتزاـ بصّحة 
 باألخبار.

ُب بيع العبد اآلبق مع الضميمة، ألنّا ذكرنا ىناؾ أّف قولو )عليو  «ٔ»  أّما ما أورده أّواًل فقد ظهر اٛنواب عنو ٣نّا بّيناه
بق يكوف ما نقده بازاء ما اشرتى معو ّننزلة السبلـ( ُب روايات جواز بيع اآلبق مع الضميمة أنّو على تقدير عدـ وجدانو اآل

التعليل للحكم باٛنواز، وىو بياف للمناط ُب جواز بيع اجملهوؿ مع الضميمة والروايات الواردة فيما ٥نن فيو أيضاً مشتملة على 
  التعليل، وعليو فبل مانع من

______________________________ 
 .ٖٗ٘( ُب الصفحة ٔ)
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التعّدي عن موارد األخبار إذل غًنىا، ىذا مع أّف السائل ُب الروايات دل يكن حيتمل اٝنصوصية ُب اٞنورد قطعاً وإّّنا سألو عنها 
 من باب اٞنثاؿ حّّت يعرؼ حكم اٞنسألة ُب غًنه من اٞنوارد.

ء معلـو  لضّم إذل معلـو فكيف ال يصّح بيع شيوأّما اٛنواب عن الوجو الثاشل: فهو أّف بيع اجملهوؿ ُنسب الوجود إذا صّح با
، فما أفاده )قّدس سرّه( من أف مورد األخبار ىو الشّك ُب وجود  الوجود ٠نهوؿ ُنسب األوصاؼ عند الضّم إذل شي ء معلـو

مثل  اجملهوؿ فبل تشمل ما إذا كاف وجود اجملهوؿ ثابتًا وشككنا فيو ُنسب األوصاؼ ٣نّا يقتضي العجب، ألّف البيع ُب
 اجملهوؿ ُنسب األوصاؼ يصّح بطريق أوذل.

 ، وأّما اٛنواب عن الوجو الثالث: فهو أّف الغرض من األخبار و١نّط النظر فيها إّّنا ىو تصحيح بيع اجملهوؿ بالضّم إذل معلـو
يع اجملهوؿ بالضّم إذل وأّما أّف اٞنعلـو البّد وأف يكوف على أّي ٥نو فليست الروايات مسوقة لذلك وإّّنا ىي تدّؿ على جواز ب

اٞنعلـو اٞنشروط جواز بيعو ّنا ذكر ُب البيع من اٞنعلومية والوزف وغًنمها من الشروط، ال أهّنا دّلت على جواز بيع اجملهوؿ 
بالضّم إذل معلـو ال يعلم قدره أو وزنو بوجو، لوضوح أهّنا ُب مقاـ بياف اٛنواز ُب اجملهوؿ بضّمو إذل معلـو على الشروط 

 ذكورة ُب صّحة بيع ذلك الضميمة اٞنعلومة، ىذا.اٞن



مضافًا إذل أّف الضمائم من أين استكشفنا جهالتها ُب الروايات، أّما ُب ضّم األصواؼ إذل بيع اٜنمل ُب البطوف فبلحتماؿ 
وجو ال يوجب انفصاٟنا عن ظهور الغنم ومعلومية مقدارىا، أو احتماؿ معلوميتها على ظهورىا ألجل تعيٌن أىل اٝنربة على 

الغرر، وأّما ضّم اللنب ُب السكرجة فبلحتماؿ أّف السكرجة كانت كيبًل معٌّن اٞنقدار وكاف اللنب اٞنوجود فيها معلـو اٞنقدار ال 
  ١نالة، وأّما السمك فهو أيضاً كذلك الحتماؿ العلم بوزنو ومقداره، على أنّا ّننع من كوف السمك من اٞنوزوف بل ىو يباع
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بالوزف تارة وبالعدد اخرى كما ال خيفى على من الحظ موارد بيع السمك، فإثبات جهالة الضمائم ُب الروايات على عهدة 
ء كاف موزوناً  مّدعيها. وأّما جرياف الربا ُب السمك فهو ليس مستندًا إذل كونو من اٞنوزوف بل ىو من جهة قاعدة أّف كل شي

ء من اٞنعدود ُب مكاف آخر أو بلد آخر فبل تغفل، وكيف كاف فبل مانع  جيري فيو الربا ولو كاف ذلك الشيُب زماف أو ُب بلد 
 من االستدالؿ باألخبار ُب اٞنقاـ، ىذا.

على أّف لنا أف نقوؿ: إّف اٞنستند ُب عدـ جواز بيع اجملهوؿ ىو اإلٗناع كما ذكرناه ُب بيع العبد اآلبق دوف قاعدة نفي الغرر 
ء آخر  اقشة ُب داللتها وسندىا واٞنتعٌّن الثابت من اإلٗناع ىو بيع اجملهوؿ على استقبللو وْنّرده، وأّما مع الضّم إذل شيللمن

معلـو ولو ألجل اٜنيلة ُب تصحيح اٞنعاملة فبل إٗناع منهم على البطبلف كيف وقد عرفت أّف اٞنشهور بٌن اٞنتقّدمٌن 
وٗنلة من احملّققٌن ىو اٛنواز، وعليو فالظاىر أّف بيع اجملهوؿ فيما إذا ضّم إليو معلـو صحيح  واٞنتأّخرين كاألردبيلي والسبزواري

 سواء كاف اٞنعلـو بنفسو مقصوداً ُب اٞنعاملة أـ كاف ضّمو ألجل الوصلة إذل بيع اجملهوؿ، ىذا.

اجملهوؿ تابعًا للمبيع وذكروا أّف التابع ال يضّر ٍّب إّف القائلٌن بعدـ صّحة ضّم اٞنعلـو إذل اجملهوؿ استثنوا من ذلك ما إذا كاف 
 ء. اٛنهل بو ُب صّحة اٞنعاملة على اٞنتبوع وألجل ذلك وقع الكبلـ ُب معىن التابع وأّف اٞنراد بو أي شي

راً ء الذي ىو ليس أمرًا آخر مغاي والذي ديكن أف يقاؿ: إّف التابع حيتمل فيو امور، ألّف التابع رّنا يطلق على جزء الشي
ء واٞنبيع ألنّو جزؤه وىو ال يقابل باٞنالية على وجو االستقبلؿ ُب اٞنعامبلت، ومثل ذلك ال يضّر اٛنهل بو ُب اٞنعاملة  للشي

وىذا نظًن اّس اٜنيطاف واألشجار فإّف من اشرتى الدار واٜنيطاف فقد اشرتى اّسها وأساسها أيضًا مع اٛنهل ّنقدار أساس 
  ٞنستعمل فيها وكذلك اّس الشجر وأساسو إذ ال يدرى أنّو أي مقدار نفذ ُب األرض من أساساٜنيطاف واآلجر واٛنّص ا
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الشجر، واٛنهل بالتابع ّنعىن جزء اٞنبيع وإف كاف ال دينع عن البيع إاّلأنّو خارج عن ١نل الكبلـ ُب اٞنقاـ، ألنّو ليس أمرًا آخر 
 ء آخر للمبيع بأف يكوف ىناؾ شيئاف، ىذا. زؤه والكبلـ ُب ضّم شيمغايراً مع اٞنبيع بل ىو ج



مضافاً إذل أّف اٞنبيع ُب ٗنيع اٞنوارد ال خيلو عن كوف بعض أجزائو ٠نهواًل للمشرتي أو للمتبايعٌن وال يوجد مبيع يكوف معلوماً 
 لو بتماـ أجزائو وجهاتو وىذا ظاىر.

ء تابعاً للمبيع مع مغايرتو لو وعدـ وقوع اٞنعاملة عليو إّّنا  ، وكوف مثل ذلك الشيواخرى يطلق التابع على أمر خارج عن اٞنبيع
يتصّور بوجهٌن: أحدمها أف يكوف جزءاً للمبيع باٛنعل كما إذا قاؿ بعتك ىذين الشيئٌن بكذا فإّف اٞنبيع حينئذ ٠نموع شيئٌن 

رطًا للمبيع باٛنعل كما إذا باع شيئًا واشرتط عليو ضّم ومرّكبهما، فكّل واحد منهما جزء من اٞنبيع. وثانيهما: أف يكوف ش
ء آخر إذل اٞنبيع، وكيف كاف فاألمر اٝنارج عن اٞنبيع ال يكوف تابعًا للمبيع إاّلَنعل اٞنتبايعٌن، نعم رّنا يكوف االشرتاط  شي

يقع عليها بوجو وإّّنا اشرتى اٞنشرتي الدار  ثابتًا َنعل العقبلء وبنائهم وىذا كما ُب اٞنسامًن الثابتة ُب الدار فإّف البيع وإف دل
فقط، إاّلأّف بناء العقبلء على انتقاؿ اٞنسامًن أيضًا إذل اٞنشرتي يكفي ُب اشرتاط تبعية اٞنسامًن للمبيع ُب اٞنلكية واالنتقاؿ، 

مع عدـ وقوع اٞنعاملة ونظًنىا البيض ُب بطن الدجاجة اٞنشرتاة حيث إهّنا إذا باضت تكوف ملكًا للمشرتي ببناء العقبلء 
 عليها.

و٣نّا ذكرناه يظهر أّف ما احتملو شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( ُب معىن التابع بقولو: حيتمل أف يراد بو ما يعّد ُب العرؼ تابعاً، 
ٞنبيع الذي ال يعّد ٣نّا ال يرجع إذل وجو ١نّصل، ألّف التابع العرُب ليس أمرًا خارجًا عن احملتمبلت الثبلثة اٞنتقّدمة أعين جزء ا

ء اٞنغاير لو اجملعوؿ جزءًا ُنسب إيقاع البيع عليهما أو االشرتاط، إذ ال خيلو التابع عن ذلك  عرفًا مغايرًا مع اٞنبيع أو الشي
 قطعاً وال معىن للتابعية ُب غًنىا.
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اجع إذل اشرتاط التبعية وليس معىن آخر ُب مقابلو، وكذا االحتماؿ اللهّم إاّلأف يراد بو التبعية ُنسب بناء العقبلء وىو أمر ر 
األخًن الذي نقلو عن صاحب اٛنواىر )قّدس سرّه( حيث احتمل أف تكوف التبعية ّنعىن التبعية ُب اٛنعل والتباشل ُب مقاـ 

ر الغرر، وذلك ألّف التابع ال خيلو عن إنشاء البيع بأف ينشأ البيع على اٞنعلـو مع تبعية اجملهوؿ لو ولو ألجل التخّلص عن ١نذو 
 ء أجنيب عن اٞنبيع تابعاً لو إاّلَنعلو جزءاً أو شرطاً ُب اٞنبيع. أحد االمور الثبلثة اٞنتقّدمة وال يكوف شي

ر وكيف كاف، فاحملتمبلت ُب اٞنقاـ أربعة: األوؿ أف يكوف التابع ّنعىن ما اخذ ُب اٞنعاملة شرطًا للمبيع، وىذا ىو الذي يظه
ُب موارد متعّددة، وعليو فإذا اخذ اجملهوؿ شرطًا ُب اٞنعاملة فيصّح، وإذا اخذ بنحو الضميمة  «ٔ» من كلمات العبّلمة

فيبطل. والثاشل: أف يكوف التابع ّنعىن ما ذكر ُب العقد ثانيًا كما أّف اٞنراد باألصل ما ذكر فيو أّواًل كما إذا قاؿ: بعتك ىذا 
وؿ بكذا، وعليو فتصّح اٞنعاملة ُب اٞنثاؿ وتبطل فيما إذا انعكس كما إذا قاؿ بعتك ىذا اجملهوؿ بضّم اٞنعلـو بضّم ىذا اجمله

بأّف التقدصل والتأخًن ُب اللفظ ال أثر لو. الثالث: أف يكوف  «ٕ»  ىذا اٞنعلـو بكذا وىذا ىو الذي أورد عليو احملّقق الثاشل
الغرض النوعي وىذا كما إذا اشرتى القصب مع أّف فيها ٚنكة أو ٚنكتاف أو التابع ّنعىن ما قصد ُب اٞنعاملة تبعًا ُنسب 



أكثر، فإّف اٛنهل ّنقدار السمك ُب القصب ال يضّر بصّحة اٞنعاملة. والرابع: أف يكوف التابع ّنعىن ما قصد ُب اٞنعاملة تبعاً 
تيّسر لو إاّلبشراء قصب األٗنة، فبما أّف ُنسب الغرض الشخصي دوف النوعي كمن أراد السمك القليل إاّل أّف شراءه دل ي

 السمك مقصود شخصي للمشرتي فاٛنهالة فيو توجب البطبلف ِنبلؼ اٛنهالة ُب قصب األٗنة ألهّنا تابعة

______________________________ 
 تذنيب. ٙٙ: ٓٔ، التذكرة ٕٜ، ٘ٛ: ٕ( القواعد ٔ)

 .ٖ٘ٛ: ٗ( جامع اٞنقاصد ٕ)
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 للغرض الشخصي كما عرفت، فاٛنهالة فيها غًن مانعة عن صّحة البيع، ىذا.

وال خيفى أّف اٞنراد من صّحة اٞنعاملة مع جهالة التابع ُب التبعية ُنسب الغرض النوعي إف كاف صّحة اٞنعاملة فيما إذا كانت 
جد مقدار من الرتاب ال ١نالة إاّلأّف اٛنهل ّنقدار اٛنهالة ُب التابع ُنيث ال يوجب الغرر كما إذا اشرتى حنطة فإّف فيها يو 

الرتاب التابع للحنطة ال يوجب البطبلف ألنّو ال يوجب الغرر لقلّتو، فهو صحيح من جهة عدـ الغرر ُب اٞنعاملة كما بّيناه ُب 
كانت اٞنعاملة غررية للبائع كما   مثل الرتاب القليل ُب اٜننطة ال من جهة أّف الرتاب تبع، وإف اريد صّحة اٞنعاملة حّّت فيما إذا

إذا كانت ُب قصب األٗنة أٚناؾ كثًنة ولعّل قيمتها تساوي قيمة القصب ففي مثلو ال ديكن دعوى صّحة اٞنعاملة مع اٛنهل 
ّنقدار األٚناؾ بدعوى أّف األٚناؾ تابع ُنسب النوع، وذلك ألنّو يوجب الغرر على البائع وذلك ظاىر، وأّما كوف التابع 

طًا بالغرض الشخصي فهو واضح الفساد، ألّف الـز ذلك صّحة اٞنعاملة الغررية فيما إذا كاف الغرض الشخصي متعّلقاً منو 
باألعم، وىذا كما إذا احتاج إذل فلز من الفلزات حّّت جيعلو عياراً ُب اٞنيزاف فاشرتى الفلز مع اٛنهل بأنّو حديد أو ذىب فإّف 

ي أف تكوف اٞنعاملة ُب مثل ذلك صحيحة ألّف غرضو متعّلق باألعم من اٜنديد والذىب، الـز كوف االعتبار بالغرض الشخص
 وىذا ٣نّا ال ديكن اٞنساعدة عليو.

  إعادة فيها توضيح

بعد الفراغ عن أّف اٛنهالة ٕننع عن صّحة اٞنعاملة وقع الكبلـ ُب أهّنا ىل ىي مانعة مطلقًا أو فيما إذا دل ينضّم إذل اجملهوؿ 
 ، وقد تقّدـ أّف ضّم اٞنعلـو إذل اجملهوؿ يوجب صّحة البيع الواقع على اجملهوؿ، ولكن بعضهم فّصل ُب ذلك بٌن ما إذا  معلـو

كاف اجملهوؿ تابعًا للمعلـو فالبيع صحيح وبٌن ما إذا دل يكن تابعًا لو فاٞنعاملة باطلة، وألجل ذلك وقع الكبلـ ُب أّف اٞنراد 
 التابع تارة بالتابع ما ىو، وقد قّدمنا أفّ 
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يطلق على جزء اٞنبيع الذي ليس شيئًا مغايرًا معو وليس ىناؾ شيئاف ومثل ىذا التابع ال يقابل باٞناؿ وال ٔنتلف القيمة 
مع بوجوده وعدمو وزيادتو ونقيصتو ومثاؿ ذلك أساس اٛندراف فإّف بعض األراضي ألجل رخوهتا ال يبىن فيها اٛندراف إاّل 

النزوؿ إذل األرض ّنقدار وخيتلف زيادة ذلك ونقيصتو باختبلؼ األراضي ففي بعضها يكوف األساس مرتًا وُب بعضها مرتين 
وىكذا، والفرض أنّو ٣نّا يستلـز صرؼ اٞناؿ ّنقدار ال ١نالة إاّلأنّو مع ذلك ال يبلحظ باٞناؿ وال ٔنتلف قيمة اٛندراف بوجوده 

و، ومثل ذلك تابع وداخل ُب اٞنبيع ولو مع غفلة اٞنتبايعٌن وال يستلـز اٛنهل بو غررًا وال وجوده وعدمو وال بزيادتو ونقيصت
تفاوت قيمة أصبًل، وأمثاؿ ذلك خارج عن ١نّل الكبلـ قطعًا إذ ال ٔنتلف القيمة بوجوده فبل يكوف اٛنهل بو موجبًا للغرر 

 بوجو.

ر مغاير معو إاّلأنّو مع ذلك تابع للمبيع وال تبلحظ قيمتو وماليتو ُب اٞنعاملة ء زائد على اٞنبيع وأم واخرى يطلق التابع على شي
على اٞنتبوع أيضاً، وىذا أمر ال ديكن إاّلبواسطة الشرط كاالشرتاط العقبلئي ُب مثل اٞنسامًن اٞنوجودة ُب الدار اٞنبيعة فإّف قيمة 

ج عن اٞنبيع، فلذا لو شرط البائع أخذ اٞنسامًن منها ال تنتقل إذل الدار ال ٔنتلف بوجود اٞنسامًن وعدمها، و٥نوىا ٣نّا ىو خار 
اٞنشرتي، إاّلأنّو إذا دل يشرتط عدمو فأمثاٟنا باشرتاط العقبلء داخلة ُب اٞنبيع تبعًا من دوف أف تبلحظ اٞنالية ُب مقابلها، وال 

للدجاجة ومنتقبًل إذل اٞنشرتي ببل مبلحظة يبعد أف يكوف البيض ُب بطن الدجاجة أيضًا من ىذا القبيل بأف يكوف تابعًا 
قيمتو فإّف أمثاؿ ذلك أمر خارج عن اٞنبيع إاّلأنّو تابع لو ُنسب شرط العقبلء من دوف أف يكوف ىذا موجباً الختبلؼ قيمتو، 

الكبلـ ألنّو ال  وىذا أيضًا ال إشكاؿ ُب دخولو ُب اٞنبيع وعدـ مانعية اٛنهل بو ُب صّحة البيع، إاّلأنّو أيضًا خارج عن ١نلّ 
 يوجب االختبلؼ ُب القيمة وال الغرر َنهالتو.
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فاٞنتحّصل أّف التابع إّما أف يكوف بنحو اٛنزئية وإّما أف يكوف بنحو الشرطية كما عرفت ُب القسمٌن اٞنتقّدمٌن، وقد عرفت أّف 
صّحة البيع ُب اٞنتبوع، وأّما التابع ُب غًن اٞنعنيٌن اٞنتقّدمٌن ُنيث ال دينع  اٛنهالة ُب التابع باٞنعنيٌن اٞنتقّدمٌن غًن مانعة عن

 اٛنهل بو ُب البيع فقد ذكر فيو امور:

التابع ّنعىن الشرط بأف يقاؿ إّف اجملهوؿ إذا كاف ُب البيع على ٥نو الشرطية دوف اٛنزئية فبل يضّر اٛنهل بو ُب البيع  األوؿ:
اجملهوؿ ىو اٛنزء فهو دينع عن صّحة البيع الستلزامو اٛنهل باٞنبيع وىذا ِنبلؼ اٛنهل بالشرط  على اٞنشروط، نعم إذا كاف

فإنّو ال يستلـز اٛنهل باٞنبيع. وىذا ىو التفصيل الذي ذكره العبّلمة )قّدس سرّه( وأورد عليو جامع اٞنقاصد بأّف التغًّن ُب اللفظ 
ىذا التفصيل وذكر  «ٔ» ر ُب صّحة البيع وبطبلنو، وقد اختار شيخنا االستاذوذكر اجملهوؿ بلفظ اٛنزئية أو الشرطية ال يثم



أّف التابع ّنعىن الشرط ال يوجب اٛنهل بو بطبلف اٞنعاملة للعلم بكّل واحد من الثمن واٞنثمن وال يشرتط ُب البيع أزيد من 
 العلم هبما.

الفرؽ بٌن التابع العرُب وغًنه فبل مانع من اٛنهل بالتابع العرُب وال دينع عن صّحة البيع ُب اٞنتبوع. وفيو: أنّو إف اريد  الثاشل:
بالتابع ما ذكرناه من االشرتاط الذي ىو أحد القسمٌن اٞنتقّدمٌن فهو راجع إليو وليس تفصيبًل آخر ُب قبالو بل إّّنا ىو 

العقبلء وعدمو، وأّف اشرتاط الدخوؿ ُب أي مورد دوف مورد آخر فبل يصّح عّده تفصيبًل ُب  توضيح وبياف ٞنوارد اشرتاط
مقابلو، وقد عرفت أّف التابع هبذا اٞنعىن خارج عن ١نّل الكبلـ لعدـ الغرر فيو، وإف اريد بالتابع العرُب غًن ذلك فلم أٓنّصل لو 

 ال معىن لدخولو فيو إاّل على ٥نو اٛنزئية أو الشرطية. ء اٞنغاير للمبيع معىن صحيحاً، ٞنا عرفت من أّف الشي

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٓٔٗ: ٕمنية الطالب 
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أّف التابع ّنعىن ما ال يكوف متعّلقًا للغرض، ففي مثلو ال ٕننع اٛنهالة عن صّحة بيع متعّلق الغرض، ّنعىن أّف الغرض  الثالث:
 كاف متعّلقاً باٞنعلـو فالبيع صحيح وإف كاف اٝنارج عن الغرض ٠نهواًل وبالعكس ُب العكس.إذا  

وفيو: أنّو إف اريد بالغرض الغرض الشخصي فهو ال مدخلية لو ُب الغرر وعدمو، فرّنا يكوف متعّلق الغرض أمرًا غرريًا كما إذا 
إذا اشرتى الفلز مع اٛنهل بأنّو من أيّها فبل ١نالة تكوف اٞنعاملة تعّلق غرضو بفلز أعّم من اٜنديد والذىب والفّضة والنحاس ف

 غررية فهي توجب البطبلف، فكوف الغرض الشخصي مناطاً ُب اٞنسألة ال يدفع الغرر واحتماؿ اعتباره واضح الفساد.

ّنا ىو خارج عن متعّلق الغرض وإف اريد بالغرض الغرض النوعي فإف كاف ذلك ّنعىن أّف العقبلء ونوع الناس ال يعتربوف العلم 
لقّلتو ويتسا١نوف فيو لعدـ االعتداد بو كما ُب اٞنسامًن واألٚناؾ القليلة عند ابتياع قصب األٗنة فهو وإف كاف صحيحًا ألّف 

 اٛنهل ُب مثلو ال يوجب الغرر كما عرفت إاّلأنّو راجع إذل االشرتاط اٞنتقّدـ.

ٞنتعّلق للغرض النوعي معلوماً ولو كاف اجملهوؿ واٝنارج عن متعّلق الغرض مقداراً كثًناً ولعّلو وإف اريد بو أّف اٞنناط إّّنا ىو كوف ا
أزيد من اٞنعلـو فهو أمر غرري والبّد من العلم ّنقدار اجملهوؿ حينئذ الحتماؿ أّف األٚناؾ ُب األٗنة اٞنبيعة أكثر وأزيد قيمة 

 من نفس األٗنة وىو أمر خطري.



من أّف اٞنناط ىو تعّلق البيع وإيقاعو، فإف أوقع اٞنعاملة  «ٕ»  واحملّقق األردبيلي «ٔ» ه صاحب اٛنواىرىو ما ذكر  الرابع:
  والبيع على اٞنعلـو فهو صحيح وإف كانت

______________________________ 
 .٘ٗٗ: ٕٕ( اٛنواىر ٔ)

 .ٙٛٔ -٘ٛٔ: ٛ( ٠نمع الفائدة ٕ)
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 ٠نهولة، وإف أوقعها على اجملهوؿ فهو باطل ولو كانت الضميمة معلومة.الضميمة 

وفيو: أنّا دل نتحّصل لو معىن ١نّصبًل، وذلك ٞنا عرفت من أّف التابع إّّنا يتحّقق باٛنزئية والشرطية وال معىن ١نّصل للتابع ُب 
ء من االمور احملتملة ُب اٞنقاـ ال يصلح للتكّلم فيو  يغًنمها، وال اعتبار ُب إيقاع البيع على اٞنعلـو أو اجملهوؿ، وكيف كاف فش
 إاّلالوجو األوؿ الذي ذكره العبّلمة )قّدس سرّه( واختاره شيخنا االستاذ.

هنى البين )صّلى اللَّو عليو »واإلنصاؼ أف يفّصل ُب ذلك أيضاً، ألّف مدرؾ اعتبار العلم باٞنبيع إف كاف قولو )عليو السبلـ( 
فبل يفرؽ اٜناؿ بٌن اٛنهل باٞنبيع واٛنهل بالشرط، ألّف اٛنهل بالشرط وإف دل يستلـز اٛنهل باٞنبيع  «ٔ» «غرروآلو( عن بيع ال

إاّل أّف البيع هبذا الشرط غرري ألنّو التزاـ ُب التزاـ وىو ٠نهوؿ غرري وىو باطل وإف ناقشنا ُب داللة ذلك وسنده كما ناقشنا 
ة اٛنهل ىو اإلٗناع فبل إٗناع على البطبلف فيما إذا كاف اجملهوؿ ىو الشرط مع العلم بكّل ُب ١نّلو وقلنا إّف اٞندرؾ ُب مانعي

واحد من الثمن واٞنثمن وإّّنا اإلٗناع قاـ على بطبلف اٞنعاملة الِت يكوف اٞنبيع أو الثمن ٠نهواًل فيها واٞنفروض أهّنما معلوماف 
 ه( من التفصيل ُب كوف اجملهوؿ ىو الشرط أو اٛنزء.ُب اٞنقاـ، وعليو يتّم ما أفاده العبّلمة )قّدس سرّ 

 الكبلـ ُب اإلندار

ال إشكاؿ ُب جواز االندار ُب اٛنملة، وإّّنا وقع الكبلـ ُب بعض اٝنصوصيات واألقواؿ ُب اٞنسألة كما ذكرىا شيخنا 
ندار فيو سواء علم الزيادة أو سّتة، فذىب بعضهم إذل جواز األندار فيما إذا كانت العادة جارية على اال «ٕ»  األنصاري

  النقيصة أـ دل

______________________________ 
 .ٖح  ٓٗ/ أبواب آداب التجارة ب ٛٗٗ: ٚٔ( الوسائل ٔ)
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 ٓٛٗ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

وثالث إذل ذلك بعطف عدـ العلم يعلم، وآخر إذل جوازه بشرطٌن: جرياف العادة على االندار فيو وعدـ العلم بالزيادة. 
بالنقيصة إليو ّنعىن اشرتاطو بالعادة وبعدـ العلم بالزيادة أو النقيصة، ورابع إذل جواز االندار فيما حيتمل فيو الزيادة وأّما مع 

نقيصة فالرتاضي وىذا العلم بالزيادة فاشرتط فيو الرتاضي، وخامس إذل جوازه فيما حيتمل فيو الزيادة وأّما مع العلم بالزيادة أو ال
إذل كّل من دل يذكر النقيصة، واٜنّق معو )قّدس سرّه( إذ ال حيتمل أف يكوف للعلم بالزيادة  «ٔ»  ىو الذي نسبو احملّقق الثاشل

خصوصية ٕنّيزه عن العلم بالنقيصة، إذ الظاىر أّف كليهما ٣نّا البّد فيو من ٓنصيل الرتاضي كما ىو ظاىر، والقوؿ السادس ىو 
من أّف اٛنواز منوط بعدـ الغرر وإاّل فبل يفيد الرتاضي على اٞنعاملة الغررية  «ٕ» ا ذىب إليو كاشف الغطاء )قّدس سرّه(م

 صّحتها كما ال خيفى، ىذا.

د والظاىر أّف مورد األقواؿ السّتة ٢نتلف وأّف النفي واإلثبات فيها غًن واردين على مورد واحد، وذلك ألّف ُب اٞنقاـ مسألتٌن ق
اختلطت إحدامها باالخرى كما يظهر من مطاوي كلمات شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( وعليو فبلبّد من ٓنريرمها على ٥نو 
يّتضح اٜناؿ ُب اٞنقاـ فنقوؿ: إّف االندار تارة يقع بعد ٓنّقق اٞنعاملة صحيحة وُب مقاـ الوفاء باٜنّق وىذا كما إذا باع ُدىناً ُب 

و بدرىم فتحّققت اٞنعاملة على وجو صحيح من دوف حاجة إذل االندار ُب صّحتها، وذلك ٞنا ظرفو على أّف كل رطل من
ء معلـو وبنينا على  ذكرناه ُب بيع الصربة من أّف بيع كل رطل منها بدرىم صحيح وال غرر فيو بوجو، أو باعو منضّمًا إذل شي

  عاملة صحيحة ببل حاجة إذل االندار، إاّلأنّا احتجنا إليو ُبصّحة بيع اجملهوؿ عند ضّمو إذل معلـو وكيف كاف فقد أوقعنا اٞن

______________________________ 
 .٘ٔٔ: ٗ( جامع اٞنقاصد ٔ)

 .ٜٚ( شرح القواعد )٢نطوط(: ٕ)

 ٔٛٗ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

ففي ىذه الصورة إذا أندر البائع مقداراً مقاـ الوفاء ُنّق البائع وأّف اٞنبيع أي مقدار ليأخذ البائع ُب مقابل كّل رطل منو درمهاً، 
للظرؼ علمنا بزيادتو عن وزنو فمعناه أّف البائع وىب مقدارًا من اٞنبيع إذل اٞنشرتي، كما أنّو إذا أندر اٞنشرتي مقدارًا أقل من 

قل أو باندار الزائد ال وزف الظرؼ ُب مقاـ األداء فمعناه أنّو وىب للبائع مقدارًا من الثمن، وكيف كاف فإذا رضيا بإندار األ
مانع من صّحتو وال يأٌب ُب ذلك اشرتاط عدـ الغرر بوجو، إذ اٞنفروض أّف البيع وقع صحيحاً واالندار ُب مقاـ األداء وااليفاء 

و ء من اٞنبيع أو الثمن ولعلّ  باٜنّق، وال مانع من جواز اندار الزيادة أو النقيصة مع تراضي اٞنالكٌن ألّف مرجعو إذل ىبة شي



من أّف  «ٔ» ظاىر. نعم يأٌب ُب ىذه الصورة اشرتاط الرتاضي ال ١نالة، ودل يظهر لنا وجو ما ذكره شيخنا االستاذ )قّدس سرّه(
ذلك يوجب اٛنهل ّنقدار اٞنبيع وذلك ٞنا عرفت من أّف اٞنفروض أّف اٞنعاملة وقعت صحيحة واالندار ُب مقاـ األداء فإذا 

 ة منو مقداراً من اٞنبيع كما عرفت، ىذا فيما إذا رضيا باندار القليل أو الكثًن.رضي البائع بالزيادة فهو ىب

 ، وأّما إذا دل يرض البائع ّنقدار االندار ودل يرض اٞنشرتي باندار القليل، فإف كاف الظرؼ ٣نّا تعارؼ فيو االندار ّنقدار معلـو
رتي عاٞنٌن بالعادة واٞنتعارؼ بٌن اٞنتعاملٌن فبلبّد من إخراج وكانت العادة ْنري على إندار ىذا اٞنقدار، وكاف البائع واٞنش

اٞنقدار الذي جرت عليو العادة، ألّف إخراجو شرط ضمين ارتكازي فبل حّق للبائع وال للمشرتي أزيد من اٞنقدار اٞنتعارؼ 
 حينئذ.

اٞنتعارؼ ودل يرض كّل منهما ّنا رضي  وإذا فرضنا اختبلؼ العادة ُب الظرؼ أو عدمها أو عدـ علم اٞنشرتي أو البائع ّنا ىو
  بو اآلخر فبل ١نالة تنتهي النوبة إذل األصل، ألّف األصل أّف اٞنشرتي ال جيب عليو األداء ُب غًن اٞنقدار اٞنتيّقن من

______________________________ 
 .ٔٔٗ: ٕ( منية الطالب ٔ)

 ٕٛٗ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

لبائع أزيد من اٞنقدار اٞنتيّقن منو، فعلى اٞنشرتى أف يدفع اٞنقدار اٞنتيّقن والرجوع ُب الزائد منو الثمن، واألصل عدـ استحقاؽ ا
إذل األصل وىو يقتضي عدمو، ىذا كّلو فيما إذا وقعت اٞنعاملة صحيحة ُب حّد نفسها وإّّنا احتجنا إذل اإلندار ُب مقاـ 

 اشرتاط عدـ الغرر أو عدـ العلم بالزيادة والنقيصة ال جيري حينئذ. األداء واإليفاء ُنّق البائع من الثمن، وقد عرفت أفّ 

واخرى حيتاج إذل االندار ُب تصحيح البيع واٞنعاملة، وذلك كما إذا باع دىنًا ُب ظرفو ودل يعلم أّف اٞنبيع أّي مقدار، وُب مثلو 
عليو، ويأٌب ُب ىذه الصورة اشرتاط االندار على ٥نو البّد من االندار للظرؼ حّّت يعلم مقدار اٞنبيع وتصّح اٞنعاملة الواقعة 

يدفع الغرر، وال يفيد الرتاضي على إندار مقدار معٌّن ال يعلم زيادتو أو نقصيتو ألنّو عٌن الرتاضي على الغرر وىو ال يوجب 
 صّحة اٞنعاملة الغررية.

البيع كما مّر واٞنفروض أّف مقداره ٠نهوؿ ُب اٞنقاـ، والوجو ُب اشرتاط عدـ الغرر ظاىر وذلك ألّف العلم باٞنبيع شرط ُب صّحة 
وكوف مقداره مع الظرؼ معلومًا ال يوجب العلم ّنقدار اٞنبيع ألنّو نظًن ما إذا كاف وزف اٞنبيع مع اٜنجر اٞنوجود ُب الدار 

لية ُب عدـ اعتبار العلم معلومًا للبائع حيث إنّو ال يوجب العلم ّنقدار اٞنبيع وال حيتمل أف يكوف للظرؼ وكونو فيو مدخ
م ّنقدار اٞنبيع بأف يقاؿ إّف اٞنبيع لو دل يكن ُب ذلك الظرؼ كاف العلم بوزنو شرطاً ُب اٞنعاملة إاّلأنّو ٞنّا كاف ُب ظرفو كاف العل

إلغاء  ّنجموعهما كافيًا ُب صّحتو وإف دل نعلم مقدار نفس اٞنبيع، وذلك لبداىة أّف كّل دىن لو ظرؼ ال ١نالة وكيف ديكن



اعتبار العلم بالوزف ُب اٞنبيع من جهة كونو ُب الظرؼ، وقد عرفت أّف العلم ّنجموعهما نظًن العلم بوزف ٠نموع اٞنبيع واٜنجر 
 اٞنوضوع َننبو.

ادة فاٞنتحّصل: أنّو البّد من العلم بوزف اٞنبيع حّّت تصّح اٞنعاملة فبل ١نالة يشرتط ُب ذلك انتفاء الغرر، نعم لو كانت ىناؾ ع
  جارية ُب الظرؼ وإنداره

 ٖٛٗ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

ّنقدار معٌّن كما كاف النفط من ىذا القبيل سابقاً حيث كانوا يضعوف من كل تنكة من النفط حّقة لظرفو كانت العادة طريقاً 
 إذل وزف اٞنبيع وبذلك يرتفع الغرر ال ١نالة.

ة ُب اٞنقاـ على طبق القاعدة ألّف اٞنتعارؼ ُب اٞنعامبلت ىو االندار ُب مقاـ و٣نّا ذكرناه ُب اٞنقاـ يظهر أّف األخبار الوارد
كاف يشرتي الزيت ُب زقاقو وكاف حيسب عليو النقصاف واالندار ٞنكاف الظرؼ والزقاؽ ُب مقاـ   «ٔ»  األداء فمعّمر الزيّات

يو السبلـ( أّف البائع الذي ىو الواسطة بٌن اٞنشرتي األداء فنهاه )عليو السبلـ( عن االندار فيما إذا زاد، والوجو ُب هنيو )عل
ومالك الزيت كأىل القرى والبادية رّنا كاف حيسب ُب مقاـ االندار مقدارًا زائدًا على وزف الزقاؽ ٔنفيفًا للمشرتي ببل رضا 

 رضا اٞنشرتي، وأّما إذا  مالكو أو علمو فلذا هناه عن ذلك، وكذا إذا كاف حيسب الناقص عن وزنو ٔنفيفاً ومساعدة للمالك ببل
كانا راضيٌن على الزائد أو الناقص فبل حيتمل أف يكوف ذلك منهيًا عنو ُب الرواية بوجو، ألّف ىبة البائع مقدارًا من اٞنبيع أو 

و ىبة اٞنشرتي مقدارًا من الثمن غًن منهي عنهما ُب الشريعة اٞنقّدسة كما عرفت، نعم فيما إذا دل يرتاضيا على الزيادة أ
 النقيصة فبل يصّح كما أشرنا إليو فراجع.

وتوضيح ما ذكرناه ُب ىذه الرواية: أّف الرواية ظاىرة ُب االندار ُب مقاـ األداء واإليفاء سّيما بعد مبلحظة الفاء ُب قولو إنّا 
الشراء والبيع وأنّو إّّنا نشرتي الزيت ُب زقاقو فيحسب لنا النقصاف اخل حيث إنّو كالصريح ُب أّف االندار واٜنساب بعد ٓنّقق 

حيسب عليو ُب مقاـ األداء ومقتضى القاعدة عند االندار بعد البيع واحتسابو ُب مقاـ األداء ىو الصّحة مع الرتاضي سواء 
 علم بالزيادة أو النقيصة أو احتملهما، كاف غرريًا أـ دل يكن، جرت عليو العادة أو دل ْنر، وعليو فبلبّد من اٜنكم ُب الرواية

 بالصّحة على تقدير الرتاضي وبعدمها والرجوع إذل العادة أو

______________________________ 
 .ٗح  ٕٓ/ أبواب عقد البيع وشروطو ب ٖٚٙ: ٚٔ( الوسائل ٔ)

 ٗٛٗ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج



 األصل على تقدير عدـ الرتاضي.

قدير الزّؽ والنقصاف وبعدمو عند العلم بالزيادة، فهو أنّو إذا وأّما وجو حكمو )عليو السبلـ( باٛنواز فيما احتمل الزيادة ُب ت
احتملنا الزيادة ُب التقدير تارًة والنقيصة فيو اخرى الذي ىو اٞنتعارؼ ُب التخمينات والتقديرات ألهّنا تارًة تزيد واخرى تنقص 

 ١نالة ألنّو اٞنتعارؼ حسب الفرض، على وجو يتسامح فيو ُب العرؼ ففي مثلو يكوف اٞنالك واٞنشرتي راضيٌن بالتقدير ال
وىذا ِنبلؼ ما إذا كاف التقدير زائدًا على وزف الظرؼ دائمًا فإنّو على ضرر اٞنالك وىو ال يرضى بو عادًة وقد عرفت أّف 

والشراء وإّّنا الرواية ناظرة إذل ما ىو اٞنتعارؼ ُب اٝنانات واألسواؽ من أّف مالك اٞنتاع كأىل البادية والقرى ال يباشروف البيع 
يباشرمها الداّلؿ وىو وكيل من قبل اٞنالك ُب البيع، ٍّب إّف ىنا شخصًا آخر غًن الداّلؿ اٞنباشر للبيع وىو يباشر احملاسبة 
واالختيار بيده ُب اٜنساب فرّنا حيسب النقصاف واخرى الزيادة وّنا أنّو ليس مالكًا للمتاع وال وكيبًل من قبلو ُب االحتساب 

يعنت اإلماـ )عليو السبلـ( ُنسابو الزيادة دائمًا ومنعو عن االرتكاب من جهة عدـ رضا اٞنالك بتلك الزيادة، وعليو  فلذا دل
 فالرواية مطابقة ٞنا تقتضيو القاعدة ُب اٞنقاـ.

الك بالزيادة ألّف من أّف الرواية ظاىرة ُب رضا اٞن «ٔ» و٣نّا ذكرناه ُب اٞنقاـ ظهر أّف ما أفاده شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
 اٞنباشر إّما ىو اٞنالك أو وكيلو ورضامها يكفي ُب صّحة اٞنعاملة ٣نّا ال ديكن اٞنساعدة عليو، ٞنا مّر من أّف اٞنتعارؼ أّف اٞنباشر
ىو الداّلؿ وىو وكيل من قبلو ُب البيع دوف اٜنساب واٞنتصّدي للحساب شخص ثالث وىو غًن وكيل من قبل اٞنالك، 

 إّما مطلقة من حيث رضا اٞنالك وعدمو فتقّيدىا الروايات اٞنصّرحة بالصّحة عند الرتاضي وعدمها عند عدمو، وإّمافالرواية 

______________________________ 
 .ٕٖٚ: ٗ( اٞنكاسب ٔ)

 ٘ٛٗ، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

 ظاىرة ُب عدـ رضا اٞنالك كما ذكرناه، ىذا ٕناـ الكبلـ ُب أصل اٞنسألة.

إنّو إذا ظهر اٝنبلؼ وانكشف أّف التقدير ُب الزّؽ واالندار كاف ٢نالفًا للواقع، فحينئذ إذا كاف االندار ُب مقاـ تصحيح ٍّب 
ٍّب البيع واٞنعاملة ال ُب مقاـ األداء بعد إيقاع اٞنعاملة فهو نظًن اٞنسألة اٞنتقّدمة ُب بيع الصربة على أهّنا كذا مقدارًا من الوزف 

أو أزيد عن اٞنقدار الذي وقع عليو البيع بعينو ألنّو ُب اٞنقاـ قد اشرتى دىناً على أّف كل رطل منو بكذا وأنّو كذا  ظهر أهّنا أقلّ 
 أرطاؿ ٍبّ ظهرت الزيادة أو النقيصة فيو فراجع.

ُب اٞنقدار بالرتاضي من وأّما إذا كاف االندار ُب مقاـ األداء دوف البيع ٍّب ظهر التخّلف ُب اٞنقدار اٞنندر، فإف كاف االندار 
ء آخر، واٞنعاملة صحيحة ببل رجوع أحدمها إذل اآلخر، إذ اٞنفروض أّف كل واحد  البائع واٞنشرتي فبل خيار ألحدمها وال شي



من اٞنتبايعٌن راٍض باٞنقدار اٝنارج، فإف كاف اٞنقدار اٞنندر أزيد من اٞنقدار الواقعي فالبائع وىب تلك الزيادة من اٞنبيع 
 شرتي، وإف كاف اٞنندر أنقص فاٞنشرتي وىب مقداراً من الثمن إذل البائع فبل يرجع أحدمها إذل اآلخر بوجو.للم

وأّما إذا كاف اٞنقدار اٞنندر غًن مبيّن على اٞنراضاة بل من جهة جرياف العادة على إندار ذلك اٞنقدار اٞنندر ُب مثلو مع علم 
ا إذل اآلخر وال خيار ُب البٌن، ألّف إندار اٞنقدار مشروط بالشرط الضمين اٜناصل اٞنتبايعٌن بالعادة فكذلك ال يرجع أحدمه

ببناء العرؼ والعقبلء واٞنفروض أهّنما أقدما على االندار واٞنعاملة مع العلم باٜناؿ، فهما راضياف باالندار اٞنفروض ال ١نالة 
 فبل رجوع ُب البٌن.

ندر وال العادة جرت على إنداره وإّّنا حكمنا على اٞنشرتي بوجوب دفع اٞنقدار اٞنتيّقن وإذا فرضنا أهّنما غًن راضيٌن باٞنقدار اٞن
 ألصالة عدـ وجوب دفع الزائد على اٞنقدار اٞنقطوع ٍبّ انكشف اٝنبلؼ وظهر أّف وزف الظرؼ ُب الواقع أزيد
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لبٌن أيضاً، بل إف كاف اٞنندر أزيد من اٞنقدار الواقعي كاف اٞنشرتي أو أنقص من ذلك اٞنقدار اٞنندر باألصل فبل خيار ُب ا
ضامنًا للزيادة للبائع، كما أنّو إذا كاف أنقص فالبائع يضمن اٞنقدار الناقص للمشرتي مع أّف اٞنعاملة صحيحة وال خيار ُب 

 البٌن.

اـ البيع دوف مقاـ األداء كما ال خيفى، ىذا ٕناـ فتحّصل أّف اٝنيار إّّنا يثبت بظهور التخّلف فيما إذا كاف االندار ُب مق
 الكبلـ ُب بيع اٞنظروؼ من دوف ظرفو.

  الكبلـ ُب بيع اٞنظروؼ وظرفو على ٥نو اجملموع

نسب إذل فقهائنا )رضواف اللَّو عليهم( جواز بيع اٞنظروؼ ُب ظرفو بنحو االجتماع وإف دل يعلم وزف كل واحد منهما، 
أّف اٞنظروؼ إف كاف ٣نّا  «ٔ» جملموع، وإف خالف فيو بعضهم. وذكر شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(لبلكتفاء بالعلم بوزف ا

جيوز بيعو باندار مقدار ظرفو وإف استلـز ذلك اٛنهل ّنقدار اٞنظروؼ كما ُب اٞنسألة اٞنتقّدمة فبل مانع من بيعو بضّم ظرفو 
اٞنظروؼ حينئذ ألنّو ال يوجب ارتفاع شرط وال إجياد مانع، إذ  إليو، ألّف ضّم الظرؼ إذل اٞنظروؼ ال دينع عن جواز بيع

اٞنفروض صّحة بيع اٞنظروؼ بتجّرده مع اٛنهل ّنقداره بعد االندار، وبضّم ظرفو إليو ال ينقلب اٞنظروؼ عن اٛنهالة واٞنفروض 
 ء إليو وذلك ظاىر.جواز بيعو مع اٛنهل ّنقداره، وكيف كاف فضّم ظرفو إليو حينئذ نظًن ضّم غًنه من األشيا



وأّما إذا كاف اٞنظروؼ ٣نّا ال جيوز بيعو مع اٛنهل بوزنو فبل جيوز بيعو بضّم ظرفو إليو وبيع ٠نموعهما فيما إذا استلـز الغرر، 
وىذا كما إذا كاف ىناؾ سبيكة ذىب مرّددة بٌن أف تكوف مائة مثقاؿ وبٌن أف تكوف ألف مثقاؿ وكاف ىناؾ سبيكة اخرى 

 دة بٌن أف يكوف ألف مثقاؿ أو ألف وتسعمائة مثقاؿ ولكّنا علمنا ّنقدارمن فّضة مردّ 

______________________________ 
 .ٖٖٖ: ٗ( اٞنكاسب ٔ)
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ألف  ٠نموع السبيكتٌن وأهّنما ألفا مثقاؿ، فإّما أّف الفّضة ألف وتسعمائة مثقاؿ والذىب مائة مثقاؿ، أو أّف كّل واحد منهما
مثقاؿ، وُب مثل ذلك ال يكفي العلم بوزف اجملموع منهما وبيعهما بكذا ألنّو غرر ظاىر للجهل ّنقدار كّل واحد من اٛنزأين 

 وىذا يوجب اللـو من العقبلء واستحقاؽ الذـّ منهم.

ّل واحد منهما، وىذا كما إذا وأّما إذا دل يكن ىناؾ غرر فبل مانع من بيعهما فيما إذا علمنا بوزف اجملموع وإف جهلنا مقدار ك
كاف ىناؾ مقدار من الرصاص مرّدد بٌن األلف واٞنائة وكاف مقدار آخر من الصفر مرّدد بٌن األلف واأللف وتسعمائة وعلمنا 

ـ أّف مقدارمها معاً ىو األلفاف وفرضنا قيمة الرصاص والصفر متساويٌن فإّف العلم بوزف اجملموع يكفي ُب صّحة البيع حينئذ لعد
اشرتاط العلم ّنقدار كّل واحد من أجزاء اٞنبيع وإّّنا يشرتط العلم بوزف ٠نموعهما، فلذا نرى أهّنم يبيعوف االرز واٞناش بكذا 

 ويكتفوف بالعلم بوزف اجملموع منهما وإف كاف وزف كّل واحد منهما ٠نهواًل وىذا متداوؿ بٌن الناس كما ىو ظاىر.

اف أحد اٞنوزونٌن ٣نّا جيوز بيعو منفردًا مع معرفة وزف اجملموع ألجل االندار دوف اٞنوزوف اآلخر ٍّب تعّرض )قّدس سرّه( ٞنا إذا ك
ومّثل لو ّنا إذا باع الفّضة مع الشمع وقلنا َنواز بيع األواشل اٞنصوغة من الفّضة أو الذىب ألّف احملرـّ ىو استعماٟنما ال 

بوزف اجملموع منها ومن الشمع اٞننصوب فيها، ألهّنم يتسا١نوف ُب مقدار بيعهما، وحينئذ فيكفي ُب صّحة بيع الفّضة العلم 
الشمع الذي ىو مثقاؿ أو أقل أو أكثر وىذا ِنبلؼ بيع الشمع فيما إذا كاف ٠نهواًل ُب حّد نفسو وال يكتفوف فيو بالعلم 

 ضّر جهالتو ىذا ملّخص ما أفاده ُب اٞنقاـ.ّنقدار اجملموع منو ومن غًنه، فأفاد أّف الشمع إذا فرضناه تابعاً ُب اٞنثاؿ فبل ت

والذي ينبغي أف يقاؿ: إّف الظرؼ إذا دل يكن من اٞنوزوف فبل ديكن القوؿ َنواز البيع لبلكتفاء بالعلم بوزف اجملموع من 
  اٞنظروؼ اٞنوزوف وظرفو غًن اٞنوزوف
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لسفاؿ، بل البّد ُب صّحة بيع اٞنظروؼ من العلم ّنقداره ولو باالندار لظرفو كما إذا كاف اٞنظروؼ ٚننًا وظرفو من اٝنزؼ وا
ّنقدار اٞنعتاد أو اٞنطمأف بكونو كذا مقدار، وذلك لوضوح أّف اٞنكيل واٞنوزوف البّد من العلم بوزنو، وال فائدة ُب العلم بوزف 

كما إذا علمنا بوزف مقدار من االرز وكتاب الرسائل فإنّو ال اجملموع منو و٣نّا ىو من اٞنعدود أو غًنه ٣نّا ىو خارج عن اٞنوزوف  
يكفي ُب صّحة بيع اجملموع بوجو، فبل ١نيص ُب مثلو من االندار للظرؼ ٍّب بيعهما معًا فيما إذا أراد بيع كّل واحد من 

 الظرؼ واٞنظروؼ.

 وبيع اجملموع منهما كما ذكره شيخنا األنصاري يتصّور على وجهٌن:

للظرؼ كذا مقدار فبعد تعيٌن اٞنظروؼ بذلك وأنّو ٙنسة أمناف مثبًل يبيع اجملموع من اٞنظروؼ والظرؼ معًا بعشرة فتارة يندر 
دنانًن على أف يكوف كل مّن من اٞنظروؼ بدينار ونصف، وحينئذ فيصًن ٠نموع قيمة اٞنظروؼ سبعة دنانًن ونصف ألنّو 

، واخرى بعد االندار يبيع اجملموع بعشرة دنانًن من غًن تعيٌن لقيمة ٙنسة أمناف ويكوف قيمة الظرؼ دينارين ونصف دينار
 اٞنظروؼ.

وىاتاف الصورتاف وإف كانتا مشرتكتٌن ُب اٜنكم بالصّحة مع االندار والفساد بدونو إاّلأّف الفرؽ بينهما يظهر فيما إذا ظهر 
بدينارين ونصف دينار ألنّو قيمة الظرؼ على اٞنفروض، وأّما الظرؼ مستحّقًا للغًن، فإنّو على األّوؿ يرجع اٞنشرتي إذل البائع 

على الثاشل فبل تعيٌن لقيمة كّل واحد من اٞنظروؼ وظرفو بل البّد من أف يقّوـ كّل واحد منهما ُنسب القيمة اٞنتعارفة ٍبّ 
لقيمتٌن فيؤخذ من الثمن اٞنسّمى جيمع بٌن القيمتٌن ويعلم أّف اجملموع كذا مقدارًا ٍّب يبلحظ نسبة قيمة الظرؼ إذل ٠نموع ا

بتلك النسبة كما ىو اٜناؿ ُب غًنه من موارد اٛنهل بالقيمة. فاٞنتحّصل أّف بيع اجملموع فيما إذا كاف الظرؼ خارجًا عن 
 اٞنوزوف باطل إاّلفيما اندر للظرؼ مقدار يطمأف بو ُنسب العادة.
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ن اٞنوزوف كاٞنظروؼ فالظاىر أّف العلم ّنقدار اجملموع منهما يكفي ُب صّحة اٞنعاملة مطلقًا وال وأّما إذا كاف الظرؼ أيضًا م
نتصّور ُب ذلك مورداً يستلـز الغرر ُب اٞنعاملة، وذلك ألّف اٞنراد بالغرر على تقدير اعتبار عدمو إّّنا ىو اٛنهل بذات اٞنبيع من 

ا دخل ُب قيمتو كاألوصاؼ النوعية من اإلنسانية واٜنيوانية، والبّد ُب اٞنعاملة من أنّو موجود أو معدـو واٛنهل بأوصافو الِت ٟن
العلم بأّف اٞنبيع موجود أو معدـو وأنّو عبد أو شاة وىذا ىو معىن الغرر كما ذكرناه سابقاً، وأّما العلم بأّف قيمة اٞنبيع مطابقة 

ة بوجو، مثبًل إذا اشرتى الذىب بقيمة أنقص من قيمة الذىب ُب للقيمة السوقية أو أقّل منها فبل يعترب ُب صّحة اٞنعامل
السوؽ فبل حيتمل أف تكوف اٞنعاملة غررية وباطلة غاية األمر أّف البائع لو اٝنيار فيما إذا دل يسقطاه ُب اٞنعاملة وال نظّن فقيهاً 

ؼ من فّضة ال نعلم ّنقدارىا أيضًا ولكن نعلم يلتـز بالبطبلف ُب اٞنثاؿ، وعليو فإذا فرضنا سبيكة ذىب ٠نهولة اٞنقدار ُب ظر 
أّف ٠نموعهما أربعوف مثقااًل فبعنامها على أّف كل مثقاؿ من اجملموع بدرىم فبل ديكن اٝندشة ُب صّحة اٞنعاملة حينئذ ولو مع  



ى أّف كّل صاع منها كوف قيمة الذىب أكثر منو ُب السوؽ، وقد أشرنا ُب بيع الصربة إذل أّف بيع الصربة اجملهولة اٞنقدار عل
بكذا صحيح، ألّف اٞنفروض أنّو يكيلها ويوزهنا، نعم ال يعلم اٞنشرتي أهّنا أّي مقدار وصاع ولكّنو سيعرفو بعد وزهنا، ومن 
الظاىر أّف الذىب إذا كاف منفرداً ُب كيس ودل نعلم بوزنو أيضاً ولكن بعنا ٠نموع ما ُب الكيس على أّف كل مثقاؿ منو بدرىم 

 مانع عن صّحتو للعلم بذات اٞنبيع ووصفو، وكوف الثمن مطابقاً للقيمة السوقية غًن الـز فاٞنعاملة صحيحة. دل يكن

وكذا فيما إذا كانت الفّضة منفردة صّح بيعها على أّف كّل مثقاؿ منها بكذا مع اٛنهل ّنقدار ٠نموع الفّضة ُب الكيس، وعليو 
 والفّضة معاً غًن صحيح بعد فرض صّحة البيع ُب كّل واحد منهما.فبل حيتمل أف يكوف بيع كّل واحد من الذىب 
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فاٞنتحّصل: أنّو إذا باع السبيكة الذىبية ُب ظرؼ من الفّضة اجملهوؿ مقدار كّل واحد من الذىب والفّضة واٞنعلـو وزف اجملموع 
و، وعليو فبل وجو لتفصيل شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( ُب اٞنقاـ منهما على أّف كل مثقاؿ منهما بكذا ال يلـز فيو غرر بوج

 بٌن استلزاـ البيع الغرر وعدمو، إذ ال ٤ند مورداً يكوف البيع فيو غررياً.

  اٞنتعّلقة بالتجارات الكبلـ ُب التفّقو ُب مسائل اٜنبلؿ واٜنراـ

أّف اٞنعروؼ بٌن األصحاب تبعًا لظاىر تعبًن الشيخ بلفظ ينبغي استحباب التفّقو  «ٔ» ذكر شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
ُب اٞنسائل اٞنتعّلقة بالتجارات حّّت ال يقع ُب الفاسد واحملرـّ منها، ٍّب حاوؿ )قّدس سرّه( توجيو االستحباب الظاىر من كبلـ 

 الشيخ )قّدس سرّه(.

حكاـ تارة يكوف واجبًا من جهة حفظ األحكاـ عن االندراس وألجلو جيب والذي ينبغي أف يقاؿ: إّف ٓنصيل العلم باأل
ٓنصيل العلم باٞنسائل الِت ال يبتلى هبا ذلك العادل احملّصل ٟنا، مثبًل جيب عليو ٓنصيل العلم ّنسائل اٜنّج مع القطع أو 

 يبتلى هبا، وىكذا ُب غًنىا من األحكاـ االطمئناف بعدـ حصوؿ االستطاعة لو أو ٓنصيل األحكاـ اٞنتعّلقة بالنساء مع أنّو ال
 ألجل التحّفظ عن االندراس.

والوجوب ُب ىذا اٞنقاـ كفائي فيجب معرفة األحكاـ على كّل واحد من الناس على ٥نو الكفائي، فلو قاـ بو َمن بو الكفاية 
 ُب معرفة األحكاـ بل تدريسها وتعليمها فضبًل عن تعّلمها لسقط عن غًنه ال ١نالة.

  فَػَلْواَل نَػَفَر ِمنْ » لدليل على وجوب التعليم والتعّلم ُب األحكاـ قولو تعاذل:وا

______________________________ 
 .ٖٖٚ: ٗ( اٞنكاسب ٔ)
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ٟنذا الواجب الكفائي ال ، فإهّنا أوجبت التفّقو ُب الدين على بعضهم دوف ٗنيعهم، ىذا. ٍبّ إّف االمتثاؿ «ٔ» اآلية «ُكلِّ ِفْرَقةٍ 
ديكن إاّلباالجتهاد ألنّو الذي دينع عن اندراس األحكاـ وال يكفي فيو التقليد بوجو بل جيب االجتهاد ُب ٗنيع األحكاـ 

 الشرعية وتعليمها على ٥نو الواجب الكفائي.

فظها عن االندراس، وعليو واخرى جيب معرفة األحكاـ ووسائل اٜنبلؿ واٜنراـ من جهة عمل نفسو ووظيفتو ال من جهة ح
فيجب عليو ٓنصيل العلم باألحكاـ واٞنسائل الِت حيتمل ابتبلءه هبا عادة، لتنّجز األحكاـ بالعلم االٗنارل بوجودىا، وعليو 
فلو قّصر ُب ٓنصيل العلم باألحكاـ وارتكب وصادؼ احملرـّ الواقعي يعاقب عليو ال ١نالة ولو كاف حٌن االرتكاب غافبًل 

 ُب اٞنقّدمات. لتقصًنه

نعم، ىناؾ كبلـ ُب أّف العقاب ىل ىو على ٢نالفة اٜنكم الواقعي اجملهوؿ أو على ٢نالفة األمر بالتعّلم وترؾ ٓنصيل اٞنعرفة 
  إذل الثاشل واٞنشهور إذل األوؿ، وقد تعّرضنا للخبلؼ وبّينا الصحيح منهما ُب االصوؿ «ٕ»  باألحكاـ، وقد ذىب األردبيلي

 فبل نعيد. «ٖ»

وكيف كاف، فالوجوب ُب ىذا اٞنقاـ عيين، ولكّنو إّّنا جيب ُب اٞنسائل الِت حيتمل ابتبلءه هبا عادة ال ُب ٗنيع األحكاـ ولو دل 
تكن راجعة إليو كمسائل اٜنّج مع القطع بعدـ حصوؿ االستطاعة لو أو مسائل الزكاة على البّقالٌن مع اطمئناهنم بعدـ 

زكاة عندىم، وكذا مسائل النساء للرجاؿ أو العكس فإّف تعليمها وتعّلمها ليس واجبًا على من يطمئن حصوؿ النصاب ُب ال
 بعدـ االبتبلء هبا.

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٕٕٔ: ٜالتوبة 

 .ٓٔٔ: ٕ( ٠نمع الفائدة ٕ)

 .ٖٚ٘(: ٚٗ: )اٞنوسوعة ٕ( مصباح االصوؿ ٖ)
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إّف ٓنصيل العلم واٞنعرفة باألحكاـ أعّم من معرفتها على ٥نو االجتهاد والتقليد، فاٞنتعٌّن عليو ىو اٞنعرفة وأّما االجتهاد فبل  ٍّب 
 كما ىو أوضح من أف خيفى.

يل فاٞنتحّصل أّف اٞنقّصر ُب ٓنصيل اٞنعرفة ُب األحكاـ الشرعية معاقب على تقدير مصادفتو اٜنراـ واقعاً، وجيب عليو ٓنص
العلم واٞنعرفة قبل ذلك ّنجرد احتماؿ االبتبلء هبا ُنسب العادة. ٍّب إّف ىذا الوجوب حكم عقلي من جهة دفع الضرر 

 والعقاب احملتمل، ىذا كّلو ُب كربى اٞنسألة.

عرفة فبل يرتّتب وأّما ُب خصوص اٞنقاـ ففيو مزية خاّصة على غًنه من اٞنقامات فإنّو ُب سائر احملّرمات إذا قّصر ُب ٓنصيل اٞن
 عليو إاّلالعقاب على تقدير ارتكابو اٜنراـ واقعاً، وأّما ُب اٞنقاـ فمضافًا إذل ترّتب العقاب ُب احملّرمات التكليفية من اٞنعامبلت

ء من اٞنثمن أو الثمن، الستصحاب عدـ انتقاؿ اٞنثمن  يرتّتب عليو أي على عدـ معرفة األحكاـ عدـ جواز التصرؼ ُب شي
مالكو إذل اٞنشرتي، وكذا الثمن بالنسبة للبائع فبل جيوز للمشرتي التصرؼ ُب اٞنثمن الحتماؿ عدـ االنتقاؿ إليو وال  من ملك

ُب الثمن الحتماؿ صّحة اٞنعاملة ُنسب الواقع وانتقالو إذل البائع وال جيري استصحاب عدـ انتقالو إذل البائع لكوف الشبهة 
استصحاب عدـ انتقاؿ اٞنثمن إليو لكونو موافقًا لبلحتياط فيجري قبل الفحص، وعليو  حكمية قبل الفحص وإّّنا كاف جيري

فالنهي ُب صورة اٛنهل ُب اٞنعامبلت عقلي من جهة دفع احتماؿ العقاب وشرعي من جهة االستصحاب، وىذا ِنبلؼ 
 سائر اٞنقامات فإّف النهي فيها عقلي فقط، ىذا كّلو ُب ىذه الصورة.

فة األحكاـ مستحّبة شرعًا ال واجبًا كفائيًا وال عينياً، وىذا كما ُب اٞنوارد الِت يطمئن بعدـ ابتبلئو هبا ولكّنو وثالثة تكوف معر 
بلة حيتمل االبتبلء بعيداً كالعراقي الذي ال شغل لو ِنارج العراؽ كببلد اروبا إاّلأنّو حيتمل اٞنسافرة إليها بعيداً فيتعّلم أحكاـ الق

  ا إذا اشتبهت ماذا يصنع اٞنكّلف بالصبلة، أو أّف اٞنياهُب تلك الببلد وأهنّ 
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اٞنوجودة ُب األنابيب غًن اٞنعلـو اّتصاٟنا بالكّر طاىرة أو ١نكومة بالنجاسة وعليو فتكوف معرفة تلك األحكاـ مستحّبة 
ل أّف معرفة األحكاـ ْنب بالوجوب الكفائي فاٞنتحصّ  «ٔ» «أخوؾ دينك فاحتط لدينك»الطبلؽ روايات االحتياط مثل 

 تارًة وبالوجوب العيين اخرى وتّتصف باالستحباب ثالثة، ىذا.

الدالّة على طلب االكتساب واٞنعاملة متعارضة مع الروايات الداّلة على طلب العلم وٓنصيلو،  «ٕ»  ٍّب إهّنم ذكروا أّف الروايات
بتخصيص أدلّة االكتساب باألدلّة الدالّة على طلب العلم، وأّف ما دّؿ على طلب بينهما  «ٖ»  ومن ٖنّة ٗنع صاحب اٜندائق

 االكتساب ٢نتّص بغًن طالب العلم، ىذا.



وال خيفى أّف ىذا اٛنمع ؤنصيص أدلّة االكتساب ّنا دّؿ على طلب العلم ٣نّا ال وجو لو ُنسب مقامي الثبوت واالثبات. أّما 
لم إذا دل يزا٘نو االشتغاؿ باالكتساب كما إذا كاف َحسن اٝنط جّداً ُنيث يباع كل سطر ُنسب مقاـ الثبوت، فؤلّف طالب ع

منو بدينار ُب السوؽ من دوف أف يكوف كتابة سطر واحد مزا٘نًا لتحصيلو ُب كل يـو فبل مانع من أف يكتسب بذلك 
الت أيضًا فإنّو أحسن من طلب العلم الكسب اٜنبلؿ ويكتب سطرًا ُب كل يـو ويتعّيش بو ويشتغل بتحصيل العلـو والكما

من دوف اكتساب ألنّو عليو جيمع بٌن كّل واحد من الفضيلتٌن، فبل حيتمل ُب مثلو أف يقاؿ إّف طلب االكتساب غًن 
 مستحّب ُب حّقو، ىذا ُب مقاـ الثبوت.

طلب العلم فبل وجو لو بوجو وال وكذلك اٜناؿ ُب مقاـ االثبات، إذ دل يرد دليل على ٔنصيص أدلّة االكتساب ّنا دّؿ على 
 شاىد عليو أصبًل، ىذا.

______________________________ 
(ٔ) 

 .ٙٗح  ٕٔ/ أبواب صفات القاضي ب ٚٙٔ: ٕٚالوسائل 

 .ٔ/ أبواب آداب التجارة ب ٖٔٛ: ٚٔ( الوسائل ٕ)

 .ٓٔ -ٜ: ٛٔ( اٜندائق ٖ)
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لى أّف اللَّو تكّفل لطالب العلم برزقو وال جيوز لو االّتكاؿ على األسباب الظاىرية بل عليو أف ٍّب إنّو ذكر األخبار الدالّة ع
يتوّكل على اللَّو ٍبّ استشهد عليو بكبلـ الشهيد الثاشل )قّدس سرّه( ُب آداب ٓنصيل العلم وأيّده بروايات اخرى وردت ُب عدـ 

 جواز االّتكاؿ على غًنه تبارؾ وتعاذل.

أّف ىذه األخبار وكبلـ الشهيد كّلها أجنبية عن اٞنراد وال  «ٔ» ح كما أفاده شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(ولكن الصحي
يكوف ذلك قرينة على ٔنصيص أدلّة االكتساب ّنا دّؿ على طلب العلم، ألّف التوّكل على اللَّو وعدـ االّتكاؿ على غًنه الـز 

كاف مراعاتو ُب حّقو أوذل من غًنه، واالكتساب ال يناُب التوّكل على اللَّو ولذا    على ٗنيع الناس وال خيتّص بو طالب العلم وإف
كاف أمًن اٞنؤمنٌن )عليو السبلـ( والباقر )عليو السبلـ( وغًنمها )سبلـ اللَّو عليهم( يكتسبوف باالجرة والعمل لليهودي أو 

 بالزراعة و٥نومها مع أهّنم كانوا متوّكلٌن عليو تعاذل.



ُب اٞنقاـ أف يقاؿ: إذا فرضنا كل واحد من االكتساب وٓنصيل العلم مستحّبًا كما إذا كاف عنده مقدار الواجب فالصحيح 
من النفقة لنفسو وعيالو الواجب النفقة عليو وأراد االكتساب للتوسعة عليهم أو ألجل الصرؼ ُب الوجوه اٝنًنية كالزيارة 

سائل نفسو وىناؾ من يقـو ُنفظ األحكاـ عن اإلندراس وإّّنا أراد ٓنصيل العلم واإلحساف و٥نومها، وفرضنا أيضًا أنّو عادل ّن
ليصل إذل مرتبة االجتهاد ويعّلم الناس فإنّو أمر ١نبوب كما أّف االكتساب للتوسعة ١نبوب، فيدخبلف ُب باب اٞنزا٘نة لعدـ 

مًن )عليو السبلـ( والصبلة اٞنبتدأة أو قضاء حوائج قدرتو على اٛنمع بينهما نظًن غًنمها من اٞنستحّبات اٞنتزا٘نة كزيارة األ
 اٞنؤمنٌن فبل يكوناف متعارضٌن، وّنا أّف كّل واحد من اٞنستحّبات مرّخص ُب تركو فبل يلـز من األمر

______________________________ 
 .ٖ٘ٗ -ٕٖٗ: ٗ( اٞنكاسب ٔ)
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هما مستحّبًا وباقيًا على ١نبوبيتو، فينبغي حينئذ مبلحظة األىم منهما وأّف أيّهما أنفع لو َنميعها ١نذور، فيكوف كّل واحد من
من اٞنستحّبٌن فرّنا يكوف طلب العلم راجحًا ُب حّقو ألنّو لو اشتغل بتحصيل العلم ديكن أف خيدـ الدين بتأليفاتو وتروجيو 

اف لفقًن واحد، فحينئذ ينبغي األخذ بطلب العلم، واخرى يكوف ولكّنو لو اشتغل بالكسب ال يتمّكن من اٞنربّات إاّلاإلحس
االكتساب أرجح من طلب العلم كما إذا فرضنا أنّو ال يرتّتب أثر مهم على طلب علمو لقّلة فهمو وعدـ استعداده، وأّما لو 

 اٞنساجد وتأسيس اٞندارس اشتغل بالكسب يتكّفل ٜناجات أكثر اٞنشتغلٌن ويدفع الضرورة عن احملتاجٌن ويرّوج الدين بتعمًن
و٥نومها فاألوذل ُب حّقو ىو األخذ باالكتساب، وثالثة يتساوياف فيتخًّن بينهما، وكيف كاف فحاٟنما حاؿ سائر اٞنتزا٘نٌن غاية 

 األمر أنّو ال يستحّق العقاب برتكهما أو ترؾ األىم منهما وإّّنا يلـز ترؾ األوذل.

كتساب والتحصيل واجبًا كفائيًا لوجود من يقـو بنفقة عائلتو ونفقة نفسو لو اشتغل كما أنّو إذا فرضنا كّل واحد من اال 
بطلب العلم ووجود من حيفظ األحكاـ عن االندراس لو اشتغل بالكسب، فهما من الواجبٌن اٞنتزا٘نٌن فبلبّد من مبلحظة أّف 

 أيّهما أىّم ومع عدـ الرتجيح يتخًّن بينهما.

جبٌن عينيٌن كما إذا دل يكن ىناؾ من يتكّفل نفقة نفسو وعائلتو ودل يكن ىناؾ ٠نتهد حيفظ وكذا فيما إذا فرضنامها وا
األحكاـ عن االندراس نعوذ باللَّو فإّف األىم منهما مقّدـ على اٞنهم، فإذا فرضنا أنّو ُنيث لو دل يشتغل بالعلم الندرست 

ًا ٟنبلكة من ْنب عليو نفقتو، وأّما إذا كاف اكتسابو األحكاـ واضمحّل الدين فنوجب عليو التحصيل ولو كاف ذلك موجب
موجباً لئبّل يكوف ىناؾ ٠نتهد ُب البٌن ولكن ال تندرس بو األحكاـ لقياـ آخرين بذلك عن قريب فيتعٌّن عليو االكتساب لئبّل 

  ٕنوت عائلتو. وباٛنملة أّف حاٟنما حاؿ سائر اٞنتزا٘نٌن والفرض أهّنما خارجاف عن
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 التعارض، ىذا أحد اٞنقامٌن اللذين ينبغي التكّلم فيهما ُب اٞنقاـ.

اٞنقاـ الثاشل: أنو ىل يصّح االشتغاؿ بالعلم وترؾ االكتساب مع صرؼ الوجوىات ُب نفقتو أو ال؟ وىو ٣نّا البّد من التعّرض 
االشتغاؿ بالعلم مستحّبًا ُب حّقو وفرضناه مواظبًا ألعمالو لو حّّت يكوف موعظة لطبّلب العلم واٞنشتغلٌن فنقوؿ: إف كاف 

ُنيث كاف الغرض من ٓنصيبلتو خدمة الدين وترويج شريعة سّيد اٞنرسلٌن )عليو وعلى أوالده صلوات اللَّو رّب العاٞنٌن( ودل 
عليو( بتصّرفو ُب مالو )عليو  يكن متساىبًل فيما يقوؿ وغًن مباؿ ّنا يعملو ويفعلو وكاف ٣نّن يرضى اإلماـ )صلوات اللَّو

السبلـ( فبل مانع من أف يصرؼ من سهم اإلماـ )عليو السبلـ( ويشتغل بطلب العلم والتحصيل وإف كاف قادرًا على 
االكتساب بالتجارة أو اٝنياطة أو الكتابة وغًنىا من األفعاؿ واٞنكاسب، ألّف سهم اإلماـ )عليو السبلـ( ال خيتّص بالفقًن 

 االكتساب بل يصرؼ فيما رضي بو اإلماـ )عليو السبلـ(.العاجز عن 

وأّما إذا كاف الغرض من ٓنصيبلتو اٝندمة لنفسو بل اٞنقصود التعّيش واالكتساب باالشتغاؿ بالعلم، أو دل يكن لو نفع عائد 
فو فبل جيوز لو صرؼ السهم إذل اإلماـ )عليو السبلـ( ّنقدار ما يصرفو من مالو، أو كاف متساىبًل ُب أفعالو وغًن مباؿ بوظائ

بوجو، ألّف ذلك نظًن الدوائر اٜنكومية ببل تشبيو فبلبّد من أف ينفع ّنقدار ما يصرفو من ماؿ اٜنكومة ال ١نالة، وىذا أمر 
تشخيصو بيده ألّف اإلنساف أعرؼ بنفسو، واإلماـ )عليو السبلـ( أعرؼ بو منو، فبل ديكن التصرؼ ُب مالو بأ٥ناء اٜنيلة 

ة واٞنكر وىو ٣نّن نرجو شفاعتو، فبل ينبغي أف ٤نعل شفيعنا خصمنا ونتصّرؼ ُب مالو على ضرره ونصرفو باالشتغاؿ ّنا واٝندع
يضرّه وال ينفعو )عصمنا اللَّو وإيّاكم من ٢نادع الشيطاف وتسويبلت النفس األّمارة بالسوء( ىذا كّلو ُب سهم اإلماـ )عليو 

 السبلـ(.

 األمواؿ اٞنوقوفة واٞنبذولة للرّب واإلحساف. وكذا ال مانع من أف يصرؼ
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ء منهما باالشتغاؿ بالعلم مع التمّكن والقدرة  وأّما الزكاة واٝنمس الذي ىو سهم الفقراء من اٟنامشيٌن فبل جيوز صرؼ شي
و إذل عدـ القدرة على مؤونتو فعبًل أو قّوة على االكتساب الشرتاط الفقر فيهما، وقد فّسر الفقر ُب الروايات ّنا يرجع حاصل

واٞنفروض أّف اٞنشتغل بالعلم قادر على االكتساب فبل جيوز لو صرؼ اٝنمس والزكاة، ألّف االشتغاؿ بالعلم نظًن االشتغاؿ 
الزكاة أو سهم بغًنه من اٞنستحّبات كاالشتغاؿ بالصلوات االبتدائية من أّوؿ الصبح إذل اٞنغرب فإنّو بذلك ال جيوز أف يصرؼ 

السادات لقدرتو على الكسب برتؾ االشتغاؿ باٞنستحّب وذلك ظاىر نعم ال مانع من إعطاء الزكاة من سهم سبيل اللَّو 
للمشتغل بالعلم فيما إذا كاف ٓنصيلو نافعًا للدين، كما جيوز صرفها من ذلك السهم ُب من يرّوج الدين بالوعظ ُب القرى 

وٕنّكنو، وأّما من سهم الفقراء فبل ألنّو ليس بفقًن، كما ال جيوز إعطاء سهم السادات للمشتغل والبوادي ولو مع استغنائو 
بالعلم القادر على االكتساب الشرتاط الفقر فيو كالزكاة، نعم لو كاف االشتغاؿ واجباً عليو عيناً فبل مانع من أف يصرؼ الزكاة 



ُب ذلك اٞنقاـ ونسأؿ اللَّو أف ينفعنا وإيّاكم بذلك ويوفّقنا ٞنرضاتو ُنّق واٝنمس لعجزه عن االكتساب شرعاً، ىذا ٕناـ الكبلـ 
 ١نّمد وآلو الطاىرين.

  الكبلـ ُب تلّقي الركباف

 واألقواؿ ُب ذلك ثبلثة: أحدىا اٜنرمة كما حكي عن بعض األعبلـ.

 «َأَحلَّ اللَُّو اْلَبْيعَ »  عاملة صحيحة لعموماتوثانيها: الكراىة وىي اٞنشهور بٌن األصحاب. وثالثها: عدـ اٜنرمة وال الكراىة واٞن
ال »وقولو « ال تلقّ »الركباف كقولو  . أّما القائل باٜنرمة فقد استند إذل األخبار الواردة ُب النهي عن تلّقي«ِْنَارًَة َعْن تَػرَاضٍ » و

  يتلّقى أحدكم ْنارة خارجاً من اٞنصر وال يبيع حاضر لباد واٞنسلموف
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وظاىرىا اٜنرمة. ويدفعو: أنّو إف اريد االستدالؿ هبذه األخبار فهي ضعاؼ وال ديكن  «ٔ» «يرزؽ اللَّو بعضهم من بعض
ء منها وال تثبت هبا اٜنرمة وإف اريد االستدالؿ ّنجموع تلك األخبار البالغة حّد االستفاضة بدعوى أهّنا  االعتماد على شي

ن حصل لو االطمئناف بصدور بعضها منها و٥نن ال توجب االطمئناف بصدور بعضها ال ١نالة، ففيو: أنّو خيتّص حينئذ ّن
 نطمئن بل ال نظن بصدورىا، ألّف الروايات بأٗنعها نبويّات وال ديكننا االعتماد عليها مع أنّو لو كاف ١نّرماً لباف وظهر.

ستحباب العمل الذي بلغو والقوؿ بالكراىة مبيّن على القوؿ بالتسامح ُب أدلّة السنن بأخبار من بلغ وااللتزاـ بأهّنا تدّؿ على ا
الثواب فيو، وأّما إذا قلنا بأّف أخبار من بلغ إرشادية إذل حكم العقل ُنسن العمل برجاء الثواب أو برجاء أمر اٞنوذل ُب حّد 
نفسو فبل يبقى لبلستدالؿ هبا على االستحباب ٠ناؿ، إذ ال أمر طورل فيها ولو بنحو االستحباب، وكذا يبتين على تعميم 

إذل اٞنكروىات أيضًا بأف يقاؿ إّف أخبار من بلغ تشمل اٝنرب الداّؿ على اٜنزازة واٞننقصة ُب عمل كما تشمل اٝنرب السنن 
الداّؿ على الثواب، وأّما إذا قلنا بأهّنا على تقدير ثبوهتا ٔنتّص ّنا إذا بلغو فيو الثواب على عمل وال تشمل ما إذا بلغو فيو 

الؿ هبا ٠ناؿ، نعم بعد ٕنامية اٞنقّدمتٌن ال مانع من االعتماد عليها ُب القوؿ بالكراىة ُب منقصة وحزازة فبل يبقى لبلستد
 اٞنقاـ.

وبعد تسليم اٞنقّدمتٌن ال وجو لبلعرتاض كما عن بعض األعبلـ بأّف قاعدة التسامح لو ثبتت فإّّنا تفيد فيما إذا دّؿ خرب 
الوجوب أو اٜنرمة كما ُب اٞنقاـ فبل معىن لبلستدالؿ بالقاعدة، ألنّا  ضعيف على االستحباب أو الكراىة، وأّما إذا دّؿ على

  إف صّححنا اٝنرب وأخذنا بو فبلبّد من االلتزاـ باٜنرمة ألهّنا مفاد اٝنرب على الفرض
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 وإف دل نلتـز بو فبل نلتـز باٜنرمة فمن أين جاءت الكراىة أو االستحباب.

والوجو ُب عدـ صّحة االعرتاض ما ذكرناه ُب قاعدة التسامح ُب أدلّة السنن من أهّنا على تقدير صّحتها تقتضي االلتزاـ 
ضعيف ودّؿ على استحبابو أو فيما إذا وردت رواية ضعيفة ودّلت على وجوبو، وذلك ألهّنا باالستحباب فيما إذا ورد خرب 

ء وأخربت عنو غاية األمر أهّنا أخربت عن ثبوت العقاب على تركو أيضاً، وىذا  حينئذ دّلت على الثواب ُب فعل ذلك الشي
 خذ بو بأدلّة التسامح ُب أدلّة السنن.اإلخبار ال يثبت لضعفها، وأّما إخبارىا بثواب العمل فبل مانع من األ

وكذا اٜناؿ فيما إذا عّممنا السنن وقلنا بشموٟنا للمكروىات أيضًا فإنّو إذا وردت رواية ضعيفة ودّلت على كراىة العمل البّد 
عمل حينئذ ألهّنا من االلتزاـ هبا هبذه القاعدة، أو وردت رواية ودّلت على حرمتو مع ضعف سندىا فبلبّد من االلتزاـ بكراىة ال

قد أخربت عن ثبوت اٜنزازة واٞننقصة ُب الفعل )كالرواية الداّلة على الكراىة( وأخربت أيضًا عن ثبوت العقاب ُب فعلو، 
واإلخبار الثاشل ال يثبت لضعفها فبل نلتـز باٜنرمة، وأّما االخبار باٜنزازة واٞننقصة فبلبّد من األخذ بو لقاعدة التسامح كما 

يف كاف فبل ٔنتّص القاعدة ّنا إذا ورد خرب ضعيف على استحباب العمل أو كراىتو بل تعّمو وما إذا دّؿ على عرفت، وك
 وجوبو أو حرمتو ودل ديكننا األخذ بو لضعف سنده.

فتوى فاٞنتحّصل أنّو ال وجو للقوؿ باٜنرمة ُب اٞنقاـ، والقوؿ بالكراىة يبتين على أمرين وعلى تقدير ثبوهتما ال مانع من ال
 بالكراىة ُب تلّقي الركباف، ىذا كّلو ُب حكم تلّقي الركباف.

وأّما شروط ذلك األمر احملرـّ أو اٞنكروه: فقد اشرتطوا ُب اٜنرمة أو الكراىة أف يكوف التلّقي إذل أربعة فراسخ فما دوهنا، 
  دل يبلغ إذل أربعة فراسخ وأّما إذا كاف التلّقيوالظاىر أّف اٜنّد خارج عن احملدود ّنعىن أّف الكراىة أو اٜنرمة إّّنا ىي فيما 
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إذل أربعة فراسخ فتزوؿ الكراىة أو اٜنرمة، ألنّو مسافرة حقيقة وال مانع من الضرب ُب األرض ألجل التجارة بل وُب بعض 
يرجع أربعة فراسخ أيضاً، فهذه مسافة جيب  أهّنا جلب ال تلٍق وذلك ألنّو إذا سار أربعة فراسخ فبلبّد من أف «ٔ» األخبار

 فيها القصر وىو ضرب ُب األرض والضرب للجلب أمر ٣ندوح وكيف كاف فهذا أحد الشروط.



الشرط الثاشل: أف يكوف قصده من ذلك ىو تلقي الركب للتجارة وأّما إذا كاف قصده شيئاً آخر كما إذا خرج للسًن أو لطلب 
هم، أو كاف قصده استقباؿ قريب لو ُب الركب يرجع من سفره فصادؼ التجارة فيها غرصل فصادؼ الركب واشرتى متاع

فاشرتاىا فبل وجو للكراىة وال اٜنرمة ألنّو دل يتلق الركب كما ىو ظاىر، وكيف كاف فالغرض من ىذه األخبار على تقدير 
واٞنسلموف يرزؽ اللَّو بعضهم »لو )عليو السبلـ( صدورىا عدـ اٞنبادرة والسبق إذل اٞنعاملة عن سائر اٞنسلمٌن كما يشًن إليو قو 

واٞننهي ىو اٞنبادرة إليها دوف نفس اٞنعاملة، ألّف اٞنتلّقي أيضًا من اٞنسلمٌن فبل مانع من أف ينتفع بالركب، فبل « من بعض
على سائر اٞنسلمٌن، فإذا  وإّّنا اريد من ىذه األخبار عدـ اٞنبادرة والسبق« اٞنسلموف يرزؽ اللَّو بعضهم من بعض»دينعو قولو 

دل تكن نفس اٞنعاملة مكروىة أو ١نّرمة واٞنفروض أنّو دل يبادر إذل الركب وإّّنا استقبل صديقو أو ابن عّمو فصادؼ الركب 
من اعتبار القصد ُب اٜنكم  «ٕ» واشرتى منهم فبل حرمة وال كراىة، فالظاىر أّف ما أفاده شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(

 أو اٜنرمة ىو الصحيح. بالكراىة

  وأّما ما ذكره بعض األعبلـ من أّف القصد والتلّقي مقّدمة واٞننهي ىو نفس
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حرمة فيها، ألّف اٞنتلّقي أيضًا من أحد اٞنسلمٌن وإّّنا اٞنبغوض اٞنعاملة اٞنبادر إليها ال نفسها، اٞنعاملة، فيدفعو: أّف اٞنعاملة ال 
فهي هبذا الوصف منهي عنها ال بنفسها فلذا لو فرضنا أّف دّكاف أحد وقع ُب أّوؿ السوؽ أو ُب الطريق فنزؿ الركب ُب دّكانو 

 أو ١نّرماً، فاٞنتحّصل أّف ىذا اإليراد ال وجو لو. من دوف أف يبادر إليو دل يكن شراؤه منهم مكروىاً 

حكمة للنهي عن تلّقي الركباف ال أنّو عّلة، وال يدّؿ على  « اٞنسلموف يرزؽ اللَّو بعضهم من بعض»ٍّب إّف قولو )عليو السبلـ( 
 كراىة اٞنعاملة فيما إذا دل يكن قاصداً للتلّقي، ىذا.

على النهي عن أف يبيع اٜناضر للباد وليس اٞنراد منو بيع اٜناضر متاعو لو وإاّل فبل إشكاؿ ٍبّ إّف األخبار اٞنتقّدمة قد اشتملت 
ُب صّحتو وال مانع من أف يبيع اٜناضر متاعو ٣نّن جاء من خارج البلد، بل اٞنراد أف يبيع اٜناضر متاع الباد ٞننفعة ذلك الباد، 

، والغرض منو أّف بيع اٜناضر متاع الباد ٣ننوع ألنّو أعرؼ بقيمة السوؽ «اٞنسلموف يرزؽ اللَّو بعضهم من بعض»وقد عّللو بأّف 
فيبيعو بالقيمة الزائدة بل البّد من أف يكوف البادي ىو اٞنباشر لبيع أمتعتو ورّنا يبيعها بأرخص ٣نّا يبيعها اٜناضر فينتفع بو 

 لك ٗناعة.اٞنشرتي منو وىو أيضاً يبيعها للمشرتين هبذه القيمة الرخيصة فتنتفع بذ



ٍّب إّف الكراىة أو اٜنرمة ُب تلّقي الركباف ىل ٔنتّص بالشراء منهم وال تعّم البيع أو غًنه من اٞنعاوضات، أو أهّنا أعّم وتشمل 
ء، وعليو  ٗنيع اٞنعاوضات؟ الظاىر ىو الثاشل الطبلؽ التجارة الواقعة ُب بعض األخبار والروايات وعدـ اختصاصها بشي

ذا تلّقى الركب ليبيع منهم شيئاً، وكذا تشمل الصلح وغًنه من اٞنعاوضات، والظاىر أّف فعل اٝندمة ُب يشمل اٜنكم ٞنا إ
  زماننا ىذا وتلّقي الزّوار ألجل اإلجيار أيضاً من ىذا القبيل فيحكم بكراىتو أو ُنرمتو لو قلنا هبا ُب تلّقي الركباف
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 ىذا.

األخبار الواردة ُب اٞنقاـ دّؿ على أّف الركب إذا اشرتى منهم اٞنتلّقي متاعًا ٍّب دخلوا السوؽ فهم باٝنيار، والظاىر ٍّب إّف بعض 
أّف اٞنراد بذلك ما إذا ظهر غنب الركب وعرفوا أّف القيمة السوقية أكثر ٣نّا أخذوه من اٞنتلّقي وحينئذ فيثبت ٟنم خيار الغنب من 

يات، وأّما مع عدـ ظهور الغنب فبل وجو للخيار إذ ال موضوعية لدخوٟنم السوؽ، ألّف ظاىر قولو دوف حاجة إذل ىذه الروا
أنّو إذا أتى السوؽ ورأى غبنو ُنسب القيمة السوقية فهو باٝنيار وال ظهور فيو « فإذا أتى السوؽ فهو باٝنيار»)عليو السبلـ( 

 ُب االطبلؽ.

  الكبلـ ُب النجش

ة النجش بسكوف اٛنيم وفتحو ُب اٞنكاسب احملّرمة ولعّل شيخنا األنصاري ذكره ُب اٞنقاـ سهواً، نعم قد تقّدـ الكبلـ ُب حرم
من أّف  «ٔ» بٌن اٞنقامٌن اختبلؼ يسًن وكيف كاف، فقد استدّؿ على حرمتو ّنا حكي عن رسوؿ اللَّو )صّلى اللَّو عليو وآلو(

االعتماد عليها ُب اٜنكم باٜنرمة، ويبقى ُب البٌن بعض الوجوه االخر  الناجش واٞننجوش لو ملعوف، إاّلأهّنا ضعيفة ال ديكن
الِت استدّؿ هبا على حرمة النجش وقد تقّدـ الكبلـ فيها ُب اٞنكاسب احملّرمة فبل نعيد، وقد نقل أيضًا النهي عن التدابر 

 فراجع.

  الكبلـ فيما إذا دفع مااًل إذل غًنه ليصرفو ُب ١نّلو

 مااًل إذل غًنه ليصرفو ُب ١نّلو، فإف كاف ذلك بعنواف واليةإذا دفع إنساف 
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نائبو كوكبلء اٞنراجع للتقليد، اٞندفوع إليو على اٞناؿ كما ُب اعطاء الوجوىات إذل اإلماـ أو إذل نائبو وىو اجملتهد أو إذل نائب 
فبل ينبغي اإلشكاؿ ُب أنّو جيوز للمدفوع إليو التصّرؼ ُب اٞناؿ ألنّو خرج عن ٓنت سلطنة اٞنالك بالفرض، ولذا ال ديكنو 

و يدفعو الرجوع وأخذ ما دفعو إذل اإلماـ )عليو السبلـ( أو نائبو، فوالية التصرؼ ُب اٞناؿ إذل اٞندفوع إليو ولو أف يتصرؼ فيو أ
 إذل غًنه حسب اٞنوازين اٞنقّررة عليو.

وأّما إذا دل يكن إعطاء اٞناؿ إليو بعنواف الوالية بل كاف دفعو إذل اٜناكم بعنواف الوكالة ُب صرفو إذل أىلو كما إذا جهل اٜناكم 
فهل جيوز للمدفوع إليو أف ودل يعرؼ أّف اٞندفوع إليو حاكم شرعي فدفعو إليو وكالة من قبلو ُب صرؼ الوجوىات ُب ١نّلها، 

يتصرؼ فيها بنفسو ألنّو أيضًا من أحد اٞنصاديق واألفراد الِت يصرؼ اٞناؿ إليهم، أو أنّو ال جيوز التصرؼ فيها بأخذ مقدار 
 منها لنفسو؟

ىرًا ُب فإف كانت ىناؾ قرينة على رضا اٞنالك ُب صرؼ اٞندفوع إليو من اٞناؿ أيضًا كما إذا صرّح بذلك أو كاف كبلمو ظا
ذلك بوجو من الوجوه فبل إشكاؿ ُب جواز أخذ مقدار منو لنفسو، كما أنّو إذا كانت ىناؾ قرينة على عدـ رضا اٞنالك 
بصرفو لنفسو كما إذا عٌّن لو مقدارًا قبل دفع اٞناؿ إليو ٍّب دفعو إليو وقاؿ اصرفو ُب ١نّلو ولك كذا، فبل كبلـ ُب عدـ جواز 

 ٞناؿ.تصّرؼ اٞندفوع إليو ُب ا

وإذا فرضنا أّف اٞنالك عٌّن أشخاصًا ٢نتلفة اٞنراتب ُب اٜنّصة من اٞناؿ كما إذا قاؿ اصرفو ُب العلماء للمبتدئٌن منهم كذا 
وللمتوّسطٌن كذا وللمنتهٌن كذا وللمجتهدين كذا، أو أّف للمجّرد منهم كذا وللمعيل واٞنتأّىل كذا، وقد اعتقد اٞنالك أّف 

توسطٌن ولكّنو كاف من اجملتهدين ُنسب الواقع، أو اعتقد أنّو ٠نتهد وكاف من اٞنبتدئٌن، أو اعتقد أنّو ٠نرد اٞندفوع إليو من اٞن
 وكاف متأّىبًل، أو أّف اٞنالك عٌّن أشخاصاً حسبهم ٠نتهدين وكانوا غًن مّتصفٌن بذلك ُنسب الواقع.

  ضوعية ُب كبلـفإف كاف تعيٌن ذلك على ٥نو القضايا اٜنقيقية اٞنعرّب عنها باٞنو 
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بأف كاف اٜنكم معّلقًا على العنواف فبل ١نالة يتبع ُب ذلك اعتقاد اٞندفوع إليو ُنسب  «ٔ» شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(
غًن مّتصف الواقع دوف اعتقاد اٞنالك، إذ اٞنفروض أّف اٞناؿ البّد وأف يصرؼ ُب عنواف اجملتهد أو احملّصل، وزيد اٝنارجي 

 بعنواف االجتهاد ُنسب الواقع فبل يدفع إليو.

وإف كاف على ٥نو القضايا اٝنارجية الِت عرّب عنها شيخنا األنصاري بالداعي بأف أراد اٞنالك دفعو إذل زيد وعمرو وبداعي 
بتلك الصفة واقعاً، إذ الداعي اعتقاد االجتهاد فيهما، فحينئذ البّد من اتّباع اعتقاد اٞنالك وصرؼ اٞناؿ فيهما وإف دل يكونا 

 يتبع االعتقاد ال الواقع، وىذا كّلو واضح.



وإّّنا الكبلـ واإلشكاؿ فيما إذا دل تكن ىناؾ قرينة على إرادة اٞندفوع إليو وال على عدـ إرادتو، فهل جيوز للمدفوع إليو أف 
حرمة التصرؼ ُب ماؿ الغًن إاّلباذنو وإذف يتصرؼ فيو أو ال؟ فذىب بعضهم إذل حرمة التصرؼ ُب اٞناؿ حينئذ لعمومات 

اٞنالك غًن ١نرز، وذىب آخروف إذل اٛنواز ولعّلو من جهة الروايات وإاّل فبل وجو لو مع أّف األصل ُب األمواؿ حرمة التصرؼ 
 حيث يثبت اإلذف.

ضعو فيهم فيجوز للمدفوع إليو  ٍّب نقل شيخنا األنصاري تفصيلٌن ُب اٞنقاـ: أحدمها التفصيل بٌن ما إذا أمره بالصرؼ بصيغة
أف يضعو ُب داره ويتصرؼ فيو وبٌن ما إذا كاف بصيغة ادفعو إليهم فبل جيوز، ألّف الدافع غًن اٞندفوع إليو. وثانيهما التفصيل 

ا إذا كاف عاٞناً بٌن علم اٞنالك بفقر اٞندفوع إليو وجهلو بو، وأنّو إذا كاف جاىبًل بفقره جيوز للمدفوع إليو التصرؼ ُب اٞناؿ، وأمّ 
 بفقره فبل ألنّو لو أراده أيضاً لصرّح بو وعّينو فإذا دل يعٌّن اٞندفوع إليو فظاىره عدـ الرضا بتصّرفو فيو، ىذا.

  والظاىر أّف ىذين الوجهٌن ليسا تفصيلٌن ُب اٞنقاـ بل مها لبياف ظهور الكبلـ

______________________________ 
 .ٖٛ٘: ٗ( اٞنكاسب ٔ)

 ٘ٓ٘، ص: ٕ البيع، ج مكاسب

ُب رضا اٞنالك وعدمو، وأنّو ُب أّي مورد ظاىر ُب رضاه وُب أي مورد غًن ظاىر فيو، فعليو فيدخبلف فيما إذا كانت ىناؾ 
قرينة على أحد األمرين ُب البٌن، وكبلمنا ُب اٞنقاـ فيما إذا دل يكن ىناؾ قرينة تدّؿ على أحدمها وقد عرفت أّف بعضهم ذىب 

ة وبعض آخر إذل اٛنواز، وذكرنا أّف األصل أيضاً يقتضي حرمة التصرفات ُب ماؿ الغًن إاّلبإذف مالكو، ولذا ذكروا أّف إذل اٜنرم
 ء فأعطاه من عنده. من وّكلتو امرأة ُب أف يزّوجها من أحد ال جيوز أف يزّوجها من نفسو، وكذا إذا وّكلو ُب شراء شي

ت على حرمة التصّرؼ أيضًا على وفق مقتضى األصل، وىذه الرواية صحيحة ابن وكيف كاف، فقد وردت ُب اٞنقاـ رواية دلّ 
اٜنّجاج الِت نقلها العبّلمة مسندة، ورّنا تنقل على وجو االضمار أيضاً إاّلأنّو ال يضّر بالرواية بعد ما علم سندىا، كما ذكرناه 

  م باسنادىا حسبما نقلها السّيد ُنر العلـو ُب فوائدهوقلنا إّف إضمارىا ال يضّر بصّحتها للعل «ٔ»  ُب روايات االستصحاب
وأسندىا إذل الباقر )عليو السبلـ( تارة وإذل الصادؽ )عليو السبلـ( اخرى وإذل أحدمها ثالثاً، وإّّنا حصل االضمار  «ٕ»

ليصرفو ُب ١ناويج أو سألتو عن رجل أعطاه رجل مااًل »ألجل التقطيعات الطارئة على األخبار، وكيف كاف فقاؿ ابن اٜنّجاج 
ومقتضاىا حرمة  «ٖ» «ُب مساكٌن وىو ١نتاج أيأخذ منو لنفسو وال يعلمو ىو؟ قاؿ: ال يأخذ شيئًا حّّت يأذف لو صاحبو

 تصرؼ اٞندفوع إليو ُب اٞناؿ ُب مفروض الكبلـ، إاّلأهّنا معارضة بثبلثة



______________________________ 
 .٘ٔ(: ٛٗ)اٞنوسوعة  ٖ( مصباح االصوؿ ٔ)

 .ٖٖ/ الفائدة ٓٔٔ( الفوائد االصولية: ٕ)

 .ٖح  ٗٛ/ أبواب ما يكتسب بو ب ٕٚٚ: ٚٔ( الوسائل ٖ)
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فيها صحاح وروى بعضها ابن اٜنّجاج أيضًا وقد دّلت ىذه الروايات على اٛنواز. ودعوى أّف األخبار اجملّوزة  «ٔ»  روايات
 ا أكثر مندفعة ّنا ذكرناه ُب االصوؿ من أّف تعّدد الرواية غًن موجب للرتجيح.تتقّدـ على اٞنانعة ألهنّ 

وذكر شيخنا األنصاري أّف الروايات الواردة ُب اٞنقاـ ترخيصًا ومنعًا ليست من باب التعّبد بوجو، إذ ال حيتمل أف يكوف هني 
للمدفوع إليو وظهوره ُب جواز صرؼ اٞندفوع إليو منو ورضا اإلماـ ُب الرواية اٞنانعة تعّبديًا ولو مع مشوؿ العمـو ُب االجازة 

اٞنالك بو إاّلأنّو )عليو السبلـ( منعو عن التصرؼ فيو تعّبداً حّّت يأذف لو اٞنالك خصوصاً، وكذا األخبار اجملّوزة إذ ال حيتمل أف 
ُنسب العمـو إاّلأنّو جّوزه تعّبدًا حّّت  يكوف ْنويزه )عليو السبلـ( التصرؼ فيو مع ظهور عدـ رضا اٞنالك بو ومشوؿ اٞننع لو

دينع عنو باٝنصوص، وذلك لبعد ترخيص اإلماـ مع منع اٞنالك أو دينعو )عليو السبلـ( مع ترخيص اٞنالك، ىذا بل ال مورد 
ع للسؤاؿ عن جواز التصرؼ مع هني اٞنالك أو عن عدمو مع ترخيصو، فسؤاؿ الراوي أيضًا قرينة على عدـ ترخيص اإلماـ م

ء من  منع اٞنالك تعّبدًا أو منعو )عليو السبلـ( مع ترخيص اٞنالك كذلك أي تعّبداً، وكيف كاف فبل حيتمل التعّبد ُب شي
روايات الرتخيص واٞننع، وعليو فبلبّد من ٘نل اجملّوزة على ما إذا كانت ىناؾ قرينة على اٛنواز ورضا اٞنالك، و٘نل اٞنانعة على 

 صورة ظهور عدـ رضاه.

وعلى تقدير تسليم اٞنعارضة بينهما فيتساقطاف فبلبّد من اٞنراجعة إذل ظهور الكبلـ وأنّو ظاىر ُب اٞننع أو الرتخيص، وعلى 
  ء من األمرين ُب الكبلـ فًنجع إذل عمومات حرمة التصرؼ ُب ماؿ الغًن إاّلبإذنو، ىذه تقدير عدـ استفادة شي

______________________________ 
 .ٖ، ٕح  ٓٗللزكاة ب  / أبواب اٞنستحّقٌنٕٛٛ: ٜ، واجملّلد ٗٛ/ أبواب ما يكتسب بو ب ٕٚٚ: ٚٔائل ( الوسٔ)
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 خبلصة ما أفاده شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( ُب اٞنقاـ.



ى صورة ظهوره ُب اٞننع أو عدـ وال خيفى عليك أّف ٘نل الروايات اجملّوزة على صورة ظهور الكبلـ ُب الرتخيص و٘نل اٞنانعة عل
ظهوره ُب االذف غًن صحيح، ٞنا عرفت من أّف اٜنكم ُب ىاتٌن الصورتٌن ال حيتاج إذل السؤاؿ وال حاجة إذل ترخيص اإلماـ 
مع إذف مالك اٞناؿ وال إذل منعو مع منع اٞنالك عن التصرؼ فيو، فبل وجو ٞنا أفاده شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( ُب اٛنمع 

ء من الرتخيص  نهما فالظاىر أّف مورد السؤاؿ واٛنواب ُب كلتا الطائفتٌن من األخبار ىو صورة عدـ ظهور الكبلـ ُب شيبي
 واٞننع.

والوجو ُب سؤاؿ السائل مع عدـ إذف اٞنالك ىو أّف اإلذف من اٞنالك ٞنّا تعّلق بعنواف كّلي كالفقراء أو احملتاجٌن وكاف اٞندفوع 
يقو إاّلأّف اٞنالك دل يصرّح بو ِنصوصو ٛنهلو ُنالو ُنيث لو كاف عاٞنًا بفقره لصرّح باٚنو فاستأذف منو إليو أيضًا من مصاد

)عليو السبلـ( ُب التصرؼ ُب اٞناؿ مع عدـ تصريح اٞنالك بعنوانو وإف كاف داخبًل ُب عنواشل الفقًن واحملتاج الحتماؿ اٛنواز ُب 
ٛنواز ُب بعضها وباٞننع ُب بعضها اآلخر، فبما أهّنما متعارضاف فبلبّد من العبلج التصرؼ حينئذ، فأجابو )عليو السبلـ( با

 فيهما.

أّف النهي عن التصرؼ ُب اٞناؿ ظاىر ُب اٜنرمة واألخبار اجملّوزة ناّصة ُب اٛنواز  أحدمها وقد ذكروا ُب اٛنمع بينهما وجهٌن:
 ها على الكراىة.فًنفع اليد بتلك اجملّوزة عن ظهور النهي ُب اٜنرمة فنحمل

وفيو: أّف النهي وإف كاف ظاىرًا ُب اٜنرمة وغًن نّص فيها ِنبلؼ األخبار اجملّوزة لنصوصيتها ُب اٛنواز كما ُب غًن ىذا اٞنقاـ 
أيضًا إاّلأّف ُب اٞنقاـ خصوصية ٕننع عن رفع اليد عن اٜنرمة باألخبار اجملّوزة، وىذه اٝنصوصية ىي اشتماؿ اٞنانعة على قولو 

  ألنّو ظاىر االشارة إذل التمّسك ُنرمة التصّرؼ« ّّت يأذف لو صاحبوح»

 ٛٓ٘، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

ُب اٞناؿ إاّلبإذف مالكو، فكأنّو دينعو لتلك الكربى اٞنسّلمة فيحـر التصرؼ ُب اٞناؿ حينئذ، ألّف الغاية اٞنذكورة ْنعلو كالنّص 
 اجملّوزة حينئذ.ُب اٜنرمة فبل يصّح رفع اليد عنها باألخبار 

٘نل الرواية اٞنانعة على ما إذا ّٚنى اٞنالك أشخاصاً معيّنٌن فبل جيوز للدافع أف يتصرؼ فيو بوجو، و٘نل اجملّوزة على  وثانيهما:
ما إذا دل يسّم أحدًا وإّّنا دفعو إليو ليعطيو إذل عنواف كّلي فيجوز للمدفوع إليو التصرؼ فيو، والشاىد على ىذا اٛنمع 

ابن اٜنّجاج حيث فّصلت بٌن الصورتٌن ومنعت عند التسمية ورّخصت عند عدمها فهي شاىد ٗنع بٌن الطائفتٌن  صحيحة
 اٞنانعة واجملّوزة، ىذا.

ء، فهي إّّنا منعت مع  ويدفعو: أّف الرواية اٞنانعة قد اشتملت على لفظة ١ناويج أو مساكٌن ومها نكرتاف ال تعيٌن فيهما ُب شي
 عيٌن فكيف ٓنمل على صورة التسمية وتعيٌن أشخاص.عدـ التسمية والت



وعليو فالصحيح ٘نل الرواية اٞنانعة على األمواؿ الشخصية أي اٞنملوكة لشخص اٞنعطي واجملّوزة على غًنىا من األمواؿ النوعية  
 كالزكاة، وتوضيح ذلك:

بًل فبل جيوز للمدفوع إليو أف يتصّرؼ ُب ذلك أّف اٞنالك إذا دفع مقدارًا من مالو اٝناص إذل شخص وقاؿ لو أعطو للفقراء مث
ء ألّف ظاىر اعطو وادفعو وغًنمها عدـ مشوؿ الرتخيص لو وال جيوز التصرؼ ُب ماؿ أحد إاّلبإذنو، وأّما إذا كاف اٞناؿ من  بشي

مانع من أف يأخذ األمواؿ النوعية كالزكاة واٝنمس وغًنمها من األمواؿ الِت ليست ملكًا للمالك بوجو ففي ىذه الصورة ال 
وىي ليست من األمواؿ « الرجل يعطى الزكاة»اٞندفوع إليو من ذلك اٞناؿ والشاىد على ىذا اٛنمع قولو ُب الروايات اجملّوزة 

وىو ظاىر ُب أّف للماؿ اٞندفوع موارد ومصارؼ البّد من صرفو « رجل أعطي مااًل يفرّقو ُب من حيّل لو»الشخصية وقولو 
  يقّسمها ويضعها ُب»اّلالصدقات الواجبة من الزكاة واٝنمس، وقولو ُب صحيحة ابن اٜنّجاج فيهما، وليس ىذا إ

 ٜٓ٘، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

فيعلم منو أّف للماؿ مواضع مقّررة وىو ال ينطبق إاّلعلى غًن األمواؿ الشخصية، وأّما الرواية اٞنانعة فلم تدّؿ إاّلعلى « مواضعها
 ١ناويج فبل اختصاص فيو بالصدقات واألمواؿ النوعية فبلبّد من ٘نلها على األمواؿ الشخصية أنّو أعطى مااًل ليصرفو ُب

 و٘نل اجملّوزة على األمواؿ النوعية اٝنارجة عن سلطاف اٞنالك.

 الكبلـ ُب االحتكار

األصحاب ىو اٜنرمة وذىب وللبحث فيها جهات: اٛنهة االوذل وقع اٝنبلؼ ُب أّف االحتكار ١نرـّ أو مكروه، واٞنشهور بٌن 
ٗنع إذل الكراىة إاّلإذا طرأ عنواف ثانوي كما إذا أمره اٜناكم بأف يعرض الطعاـ للبيع لرفع استيحاش الناس عن الغبلء فيكوف 

 تركو ١نّرماً من جهة ٢نالفة حكم اٜناكم ال من جهة حرمتو ُب نفسو.

جيعل اللَّو تعاذل سلطنة للمالك ُب حبس ملكو من الطعاـ، غاية  والصحيح ىو ما ذىب إليو اٞنشهور وأّف االحتكار حراـ ودل
حيث سألو )عليو السبلـ( عن عملو  «ٔ» األمر أّف اٜنرمة مشروطة بعدـ باذؿ طعاـ غًنه، وذلك لصحيحو سادل اٜنّناط

قاؿ )عليو السبلـ( فقاؿ قلت حّناط رّنا قدمُت على نفاؽ ورّنا قدمُت على كساد، وعند الكساد اشرتيت الطعاـ وحبستو، 
فما تقوؿ العاّمة والناس من جهتك وِقبلك؟ قاؿ قلت يقولوف إّف سادل حيتكر، فسألو )عليو السبلـ( أنّو ىل يبيعو أحد غًنؾ 
أـ ال فأجابو بأّف البائع كثًن والطعاـ من الكثرة ُنّد ال يكوف ما أبيعو جزءاً من ألف جزء من الطعاـ اٞنوجود ُب السوؽ، قاؿ 

س، فمنها يظهر أّف اٜنرمة مشروطة بصورة عدـ الباذؿ، وأّما مع وجود الباذؿ فبل حرمة ُب االحتكار كما يستفاد ذلك ال بأ
  من هني



______________________________ 
 )نقل باٞنضموف(. ٖح  ٕٛ/ أبواب آداب التجارة ب ٕٛٗ: ٚٔ( الوسائل ٔ)
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بقولو إيّاؾ أف ٓنتكر أي ابتعد عن االحتكار، ألنّو كاف يشرتي ٗنيع الطعاـ  «ٔ»  ليو وآلو( حكيم بن حزاـالنيب )صّلى اللَّو ع
 ُب اٞندينة.

عن أيب عبداللَّو )عليو السبلـ( اٞننقولة ُب اٞنكاسب وقد صرّح فيها بالتفصيل  «ٕ»  وكذا يدّؿ على ما ذكرناه صحيحة اٜنليب
من أّف  «ٖ» كذا كتاب أمًن اٞنؤمنٌن )عليو السبلـ( إذل مالك األشرت على ما ُب هنج الببلغةبٌن صورٌب وجود الباذؿ وعدمو و 

من قارؼ أي ارتكب حكرة بعد هنيك فنّكل بو وعاقب ُب غًن إسراؼ، إذ لو كاف االحتكار مكروىًا دل يكن وجو ٞنعاقبة 
 إسراؼ ُب ١نّلو. مالك وعقابو اٞنرتكبٌن للمكروه فمنو يظهر أنّو حراـ والعقاب من غًن

قاؿ سألتو عّمن حيتكر الطعاـ ويرتّبص بو إذل أف قاؿ فإنّو يكره أف حيتكر ... اٜنديث، فغاية ما  «ٗ»  وأّما صحيحة اٜنليب
ىناؾ أّف الكراىة غًن ظاىرة ُب اٜنرمة ال أهّنا ظاىرة ُب عدـ اٜنرمة ليعارض هبا األخبار الدالّة على اٜنرمة، وذلك ألّف الكراىة 

اٞنبغوضية ال ّنعىن اٞنكروه اٞنصطلح عليو بٌن الفقهاء الذي ىو ُب مقابل اٜنراـ اٞنستعملة ُب لساهنم )عليهم السبلـ( ّنعىن 
 ولعّلو ظاىر، وعليو فتكوف األخبار احملّرمة قرينة على إرادة اٜنرمة من الكراىة ُب ىذه الرواية أيضاً.

  وأّما ما ذكره شيخنا األنصاري )قّدس سرّه( على وجو التأييد من رواية أيب

______________________________ 
 )نقل باٞنضموف(. ٖح  ٕٛ/ أبواب آداب التجارة ب ٕٛٗ: ٚٔ( الوسائل ٔ)

 .ٔ( اٞنصدر السابق ح ٕ)

 .ٖٔح  ٕٚ/ أبواب آداب التجارة ب ٕٚٗ: ٚٔ( الوسائل ٖ)

 .ٕح  ٕٚ/ أبواب آداب التجارة ب ٕٗٗ: ٚٔ( الوسائل ٗ)

 ٔٔ٘، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

قاؿ قاؿ رسوؿ اللَّو )صّلى اللَّو عليو وآلو( أدّيا رجل اشرتى طعامًا فحبسو »جعفر )عليو السبلـ( مرصل األنصاري عن أيب 
فالظاىر أنّو ال تأييد فيها بوجو،  «ٔ» «أربعٌن صباحاً يريد بو الغبلء للمسلمٌن ٍّب باعو وتصّدؽ بثمنو دل يكن كّفارة ٞنا صنع



بالكراىة أو اٜنرمة ُب االحتكار، ألّف الطعاـ إذا دل يكن ىناؾ باذؿ لو فبل يفّرؽ ُب ألّف الظاىر أهّنا رواية أخبلقية غًن مربوطة 
اٜنرمة بٌن األربعٌن والثبلثٌن يومًا وإف كاف لو باذؿ فبل يفّرؽ ُب جواز حبسو بٌن األربعٌن والسنٌن، إذف الظاىر أّف حبس 

ذلك احملتكر ألّف االحتكار إّّنا ىو حبس الطعاـ، ال  الطعاـ بقصد الغبلء للمسلمٌن وازدياد قيمتو يكشف عن خبث سريرة
ألجل أف ترتّقى قيمتو السوقية بل ألجل أّف القيمة السوقية ُب وقت الشتاء مثبًل أزيد من قيمتو ُب الصيف فيشرتيو ألف يبيعو 

يده عن ذلك قبل األربعٌن ُب ذلك الوقت ال أف يشرتيو وجيمعو من السوؽ حّّت تغلى قيمتو فإنّو كاشف عن خباثتو، فلو رفع 
 فيغفر اللَّو لو ذلك وإاّل فهو معاقب ُنسب األخبلؽ، ىذا ُنسب الداللة ُب الرواية. وأّما ُنسب السند فهي ضعيفة.

باألخذ  «ٖ» من أّف ُب الرواية بعض بين فّضاؿ وقد أمر العسكري )عليو السبلـ( «ٕ»  وأّما ما ذكره شيخنا األنصاري
ئهم بعد فسقهم، فهو دليل على اعتبار رواياهتم ُب كتبهم، والظاىر أّف ىذه الرواية أيضاً مأخوذة من كتبهم برواياهتم وطرح آرا

فتكوف معتربة ويستغىن بذلك عن مبلحظة من قبلهم ُب السند، فبنو فّضاؿ كمحّمد بن مسلم وزرارة وابن أيب عمًن الذين 
 أٗنعت العصابة على تصحيح ما يصّح عنهم.

اف: أحدمها أّف اإلٗناع على تصحيح ما يصّح عن ىؤالء اٛنماعة ُنيث يستغىن هبم عن مبلحظة من قبلهم ُب فيدفعو أمر 
ـّ، بل ال وجو لو أصبًل   السند غًن تا

______________________________ 
 .ٙح  ٕٚ/ أبواب آداب التجارة ب ٕ٘ٗ: ٚٔ( الوسائل ٔ)

 .ٖٙٙ: ٗ( اٞنكاسب ٕ)

 .ٖٔح  ٔٔاب صفات القاضي ب / أبو ٕٗٔ: ٕٚ( الوسائل ٖ)

 ٕٔ٘، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

وتفصيل الكبلـ فيو موكوؿ إذل ١نّلو. وثانيهما: أّف توثيق اإلماـ لبين فّضاؿ واألخذ برواياهتم ناظر إذل أّف فسقهم بعد ذلك ال 
وليس ناظراً إذل أّف رواياهتم معتمدة ولو  دينع عن اعتبار رواياهتم، فرواياهتم كروايات زرارة و١نّمد بن مسلم وغًنىم من الثقات، 

 كاف الراوي قبلو كّذاباً فاسقاً.

وباٛنملة أّف األمر بأخذ رواياهتم يدّؿ على أّف رواياهتم بعد صًنورهتم فّساقًا كاعتبار رواياهتم عند كوهنم عدواًل، فكما أّف 
فيما إذا كاف كّذاباً، فكذلك بعد فسقهم إذ ال ٥نتمل أف الراوي قبلهم عند كوهنم عدواًل البّد من مبلحظتو فبل يؤخذ بروايتو 

يكوف صًنورهتم فاسقٌن موجبًا ٜنّجية رواياهتم ولو مع كذب الرواة اٞنتقّدمٌن عليهم، ألهّنا دل تكن معتربة عند كذب الرواة 



لك أبدًا غاية األمر أّف فيما إذا كانوا عادلٌن فكيف تكوف معتربة مع كذب الرواة بعد فسقهم، فبل مدخلية لفسقهم بعد ذ
توثيق العسكري )عليو السبلـ( روايات بين فّضاؿ جيعلها كروايات ١نّمد بن مسلم أو زرارة، ومن اٞنعلـو أّف رواياهتما إّّنا تعترب 

ذا وقد ّنبلحظة من تقّدمهما ُب السند فبل يؤخذ هبا فيما إذا كاف الراوي قبلهما غًن موثّق وال عادؿ كما إذا كاف كّذاباً، ى
ولعّل موضعو باب الوقت على ما أذكره فعبًل، وقد عرفت حقيقة اٜناؿ وأنّو ال  «ٔ» تعّرض ٞنا أفاده ُب اٞنقاـ ُب ُنث الصبلة

وجو ٞنا أفاده ُب اٞنقامٌن من أّف أمر العسكري )عليو السبلـ( يغين عن مبلحظة من تقّدمهم ُب السند، وأنّو ناظر إذل اعتبار 
 حّجيتها ولو مع فسق الرواة اٞنتقّدمٌن عليهم فبل تغفل.رواياهتم ال إذل 

ُب أّف االحتكار ىل خيتّص باٜننطة أو الشعًن أو يعّم غًنمها من اٞنأكوالت الِت حيتاج إليها اإلنساف أو أّف ىناؾ  اٛنهة الثانية:
  ا بو تعّيشو وقواموتفصيبًل؟ موضوع اٜنكم ُب الروايات اٞنتقّدمة ىو الطعاـ وىو اسم ٞنا يطعمو اإلنساف ٣نّ 

______________________________ 
 .ٖٙ: ٔ( كتاب الصبلة ٔ)

 ٖٔ٘، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

كاٜننطة والشعًن واالرز وغًنىا، وىذا خيتلف باختبلؼ األماكن والبلداف ففي مثل ببلدنا ىذه ليس الشعًن من الطعاـ، إذ ال 
، حاجة للناس إليو فليس االحتكار فيو ١نّرماً  ، نعم اٜننطة واالرز من الطعاـ ُب ىذا البلد ألّف قوامهم هبما فاحتكارمها ١نرـّ

وُب بعض مدف ايراف كمازندراف ورشت االرز من الطعاـ ال٥نصار تعّيشهم فيو غالباً، فاٜننطة خارجة عن الطعاـ فبل مانع من 
مة ُب غًنه كما ُب الزبيب وغًنه من الفواكو كاألٖنار احتكارىا ُب اٞندف اٞنذكورة وكيف كاف فاٞندار على صدؽ الطعاـ فبل حر 

 والتنت فبل يكوف احتكارىا ١نّرماً.

ٍّب إّف الظاىر من الطعاـ ىو الطعاـ بوصف الطعامية ال بذاتو وْنّرده، وعليو فيدخل ُب االحتكار مقارنات الطعاـ من اٞنلح 
قابل لؤلكل، وكذا الطعاـ بدوف السمن والزيت فاحتكارمها  والسمن أو الزيت ُب بعض الببلد ألّف الطعاـ بدوف اٞنلح غًن

 «ٔ» ّننزلة احتكار نفس اٜننطة أو االرز لسقوطهما عن األكل والتعّيش بو وألجل ذلك ورد الزيت ُب بعض األخبار
 اٞنتقّدمة حيث عّد احتكاره من اٜنراـ، فمنو يعلم دخوؿ اٞنلح والسمن ُب االحتكار بطريق أوذل.

تعّدي إذل مقّدمات الطعاـ كالنفط الذي عليو يتوّقف الطبخ عادة فحبس النفط من االحتكار اٜنراـ، وقد استفدنا بل ديكن ال
حيث أجاب فيها اإلماـ بأنّو يكره أف حيتكر ويرتؾ الناس ليس ٟنم طعاـ، فمنها  «ٕ» ذلك كّلو من صحيحة اٜنليب اٞنتقّدمة

ٟنم طعاـ فيشمل ذلك احتكار اٞنلح والنفط وغًنمها ٣نّا يتوّقف عليو قواـ  يظهر أّف اٞنناط ُب االحتكار جعل الناس ليس
 الطعاـ من اٞنقارنات واٞنقّدمات.



______________________________ 
(ٔ) 

 وغًنه. ٓٔح  ٕٚ/ أبواب آداب التجارة ب ٕٙٗ: ٚٔالوسائل 

 .ٓٔ٘( ُب الصفحة ٕ)

 ٗٔ٘، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

الواردة ُب اٞنقاـ فبٌن حاصرة لبلحتكار ُب أربعة اٜننطة والشعًن والتمر والزبيب، وبٌن حاصرة ُب ٙنسة  وأّما الروايات اٜناصرة
باضافة الزيت وبٌن حاصرة ُب سّتة باضافة السمن، ومفهومها عدـ اٜنرمة ُب االحتكار ُب غًن اٞنوارد السّتة ولو عّد من 

د فبل ديكننا رفع اليد عن االطبلؽ ُب الروايات الصحيحة الدالّة على حرمة الطعاـ كما ُب االرز وغًنه، إاّلأهّنا ضعيفة السن
االحتكار ُب الطعاـ بتلك األخبار الضعيفة الِت دل يثبت اعتبارىا، فما ىذا وصفو كيف ديكن أف يكوف رافعًا لبلطبلؽ ُب 

 األخبار الصحيحة.

لغبلء أربعوف يومًا وُب الغبلء ثبلثة أيّاـ، فبل جيوز االحتكار أّف اٜنكرة ُب اٝنصب وعدـ ا «ٔ»  روى السكوشل اٛنهة الثالثة:
أزيد من األربعٌن ُب اٝنصب وأزيد من الثبلثة عند الغبلء، إاّلأّف الرواية ضعيفة فبل ديكن االعتماد عليها إذ اٞندار على حاجة 

دـ اٜناجة ال مانع من االحتكار ولو ُب أزيد الناس وعدمها، فمع اٜناجة ال جيوز االحتكار ولو ُب أقّل من ثبلثة أيّاـ، ومع ع
من أربعٌن يومًا وال مانع من ٘نل رواية السكوشل على صورة مظّنة اٜناجة بدعوى أّف اٜناجة ُب اٝنصب ُب أزيد من الثبلثة 

 وُب الغبلء ُب أقّل من أربعٌن يوماً كما حكي عن الشهيد وإف كاف اٜنمل ُب حّد نفسو بعيداً.

حيث ورد ُب إحدامها  «ٕ» أّف االحتكار ىل خيتّص بالشراء كما ورد ُب صحيحتٌن من الروايات اٞنتقّدمة اٛنهة الرابعة:
اخل، أو أّف االحتكار « قاؿ إّّنا اٜنكرة أف تشرتي طعاماً »اخل وُب الصحيحة االخرى « وكاف إذا دخل الطعاـ اٞندينة اشرتاه»

  عّم ما إذا وىبومطلق حبس الطعاـ وال خيتّص ِنصوص االشرتاء بل ي

______________________________ 
 .ٔح  ٕٚ/ أبواب آداب التجارة ب ٖٕٗ: ٚٔ( الوسائل ٔ)

 .ٓٔ٘( ُب الصفحة ٕ)

 ٘ٔ٘، ص: ٕ مكاسب البيع، ج



 أحد أو زرع ىو بنفسو وحبسو؟ الظاىر ىو الثاشل لعدـ اختصاص اٜنكرة باالشرتاء، وأّما ما ورد ُب صحيحة سادل اٜنّناط
من أّف حكيم بن حزاـ كاف إذا دخل الطعاـ اٞندينة اشرتاه كّلو فمّر عليو النيب )صّلى اللَّو عليو وآلو( فقاؿ لو ياحكيم  «ٔ»

 بن حزاـ إيّاؾ أف ٓنتكر، فهو بياف ٞنورد من موارد االحتكار فبل يوجب اختصاص اٜنكم بو.

اماً وليس ُب اٞنصر طعاـ غًنه فتحتكر فإف كاف ُب اٞنصر طعاـ إّّنا اٜنكرة أف تشرتي طع»وأّما ما ُب صحيحة اٜنليب من قولو 
فاٞنفهـو اٞنستفاد من كلمة إّّنا اٜنصرية ىو أنّو لو كاف ُب اٞنصر طعاـ غًنه فبل بأس كما صرّح بو بعده ال أّف « غًنه فبل بأس

ر مدار االشرتاء فينتفي عند انتفائو، فهي مفهومها أنّو إف دل يشرت الطعاـ فبل بأس وال احتكار حّّت يتوّىم أّف االحتكار يدو 
أيضًا بياف للمورد الغاليب ُب االحتكار ألّف الغالب ُب التجار ىو االشرتاء دوف الزرع أو االهّتاب. فاٞنتحّصل أّف االحتكار ال 

 خيتّص بالشراء.

بينهم، نعم ال ديكنو التسعًن على مالو بل أّف اٜناكم جيوز أف جيرب احملتكر على البيع، وىذا ٣نّا ال خبلؼ فيو  اٛنهة اٝنامسة:
جيربه على أف يبيع الطعاـ بأيّة قيمة أراد ما دل يبلغ إذل حّد يوجب منع الناس عن االشرتاء ألنّو ٣ننوع لرجوعو إذل االحتكار ُب 

مع مشاىدهتم إيّاه كما  السوؽ، إذ االحتكار ليس ّنعىن إخفاء اٞناؿ ووضعو ُب الدار بل اٞنراد منع الناس عن الوصوؿ إليو ولو
أنّو )صّلى اللَّو عليو وآلو( دل يسّعر  «ٕ» إذا أراد بيع ما يسوى بدرمهٌن بدينارين، وقد حكي عن النيب )صّلى اللَّو عليو وآلو(

  للطعاـ وقاؿ التسعًن بيد اللَّو تعاذل ُنسب الزيادة والنقصاف أي ُنسب

______________________________ 
 .ٓٔ٘ة ( ُب الصفحٔ)

 .ٔح  ٖٓ/ أبواب آداب التجارة ب ٖٓٗ: ٚٔ( الوسائل ٕ)

 ٙٔ٘، ص: ٕ مكاسب البيع، ج

زيادة الطعاـ ووفوره اٞنوجب لنقصاف قيمتو أو نقصانو اٞنوجب لزيادة قيمتو، وإّّنا جّوز إجبار احملتكر على البيع كما أّف 
 ت ُب بيعو مصلحة للناس.للحاكم إجبار اٞنالك على البيع ُب غًن موارد االحتكار إذا كان

أّف االحتكار ّنا ىو وُب نفسو ال ينقسم إاّلإذل اٜنراـ واٜنبلؿ ألنّو مع اٜناجة حراـ وببل حاجة حبلؿ، وأّما  اٛنهة السادسة:
اّتصافو بسائر األحكاـ من االستحباب والوجوب والكراىة فالظاىر أنّو ألجل عنواف آخر طارئ على االحتكار، ٞنا عرفت 

ٜنرمة واٜنّلية نعم ديكن أف يكوف االحتكار واجباً بعنواف حفظ النفوس احملرتمة  من أّف االحتكار ُب حّد نفسو ال يّتصف بغًن ا
كما إذا توّقف حفظها على احتكار الطعاـ ُب اٝنصب حّّت ال ديوتوف ُب اجملاعة جوعاً، وديكن أف يّتصف باالستحباب كما 

عند قدومهم يغلى وترتّقى قيمتو ورّنا ينفد، فبل إذا احتكر الطعاـ مع عدـ اٜناجة ألجل التوسعة على الزّوار حيث إّف الطعاـ 



مانع من باب التوسعة واإلعانة للزّوار أف يّتصف باالستحباب، كما رّنا يتحّقق عنواف يوجب كراىة االحتكار، إاّلأّف ىذا كّلو 
األمر إذل آخر كتاب البيع  من جهة العناوين الطارئة ال إنقساـ االحتكار إليها ُب نفسو، ىذا ٕناـ الكبلـ ُب البيع وقد انتهى

يـو األحد ثبلثة وعشرين خلت من شهر ٗنادى االوذل من شهور سنة ٙنسة وسبعٌن وثبلٖنائة بعد األلف ُب اٞندرسة اٝنليلية 
 رّب العاٞنٌن. الكربى ُب النجف على ساكنها السبلـ حامدين مصّلٌن واٜنمد للَّو
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