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َالَرمَحِن َالَْرحيِ ِبْسِم هللِا   

ِ َرّبِ الَْعالَِميْ   َالَْحْمُد ّلِِله

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

ْم َأْْجَِعيَ  ِ عَََل َأْعَداِِئِ  َولَْعنَُة اّلِله

ينْل أَ ِمْن  ِن اََل ِقيَاِم يَْوِم اّلِ  
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 ٔ -اػبيارات

 

 الكالـ يف اػبيار

 

 «ٔ» اػبيار اسم مصدر الختار، واؼبصدر ىو االختيار، وفّسر يف اللغة باألخذ دبا فيو اؼبنفعة واػبَت واالنتقاء واالصطفاء
لفعل فاختار دبعٌت طلب اػبَت وأخذ دبا يراه صالحًا وخَتاً. فهو عنواف للفعل اػبارجي نظَت األكل مثاًل فكما أنّو عنواف ل

 اػبارجي فكذلك االختيار، ألنّو دبعٌت األخذ دبا فيو اػبَت والصالح.

 فما عن اؼبتكّلمُت من أنّو دبعٌت القدرة واؼبشيئة اليت ىي من األفعاؿ النفسانية

______________________________ 
االختيار وىو طلب خَت األمرين  ء: انتقاه واصطفاه ... واػبيار االسم من خار الشي ٜ٘ٔ -ٜٗٔ: ٖ( يف تاج العروس ٔ)

 إّما امضاء البيع أو فسخو. ويف اغبديث البّيعاف باػبيار ....

واالختيار: االصطفاء وكذلك التخَّت. ويف اغبديث: البّيعاف باػبيار ما دل يتفّرقا. اػبيار: االسم  ٕٚٙ: ٗويف لساف العرب 
ء: انتقاه واصطفاه. اختاره من  فسخو .... ويف البستاف: زبَّت الشيمن االختيار وىو طلب خَت األمرين: إّما إمضاء البيع أو 

: اصطفاه من بينهم. استخار استخارة: طلب اػبَتة ... اػبيار بالكسر ... االسم من االختيار. ومنو خيار البيع وغَته  القـو
 عند الفقهاء.

ه وذخره. اختاره من الرجاؿ اختياراً: انتقاه واصطفاه من ء: انتقاه واصطفاه، دبعٌت استبقا زبَّت الشي ٖٔٔ: ٔويف أقرب اؼبوارد 
 بينهم ... استخار استخارة: طلب اػبَتة. اػبيار بالكسر ... االسم من االختيار
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الح، أو فهو على خالؼ اؼبعٌت اللغوي وال وجو لو، اللهّم إاّلأف يكوف ذلك اصطالحًا خاّصًا بينهم فال مشاحة يف االصط
يكوف نظرىم يف ذلك إذل مثل صيغة اؼبختار الذي ىو دبعٌت َمن فيو اقتضاء االختيار، ال أّف اػبيار دبعٌت القدرة على ما يأيت 

 تفصيلو إف شاء اللَّو.

 أخذه لو دبا ىو مث إّف االختيار دبا ذكرنا لو من اؼبعٌت كما يتعّلق باألفعاؿ فيقاؿ إنّو اختار الفعل الفالين من بُت األفعاؿ دبعٌت
مشتمل على اؼبصلحة، كذلك يبكن تعّلقو باعبوامد فيقاؿ إنّو اختار ىذا الشخص من بُت األشخاص فيما إذا أخذه دبا أّف 

 أخذه لو مشتمل على اؼبصلحة واػبَت.

اؼبشي وال يطلق على مثلنا واالختيار هبذا اؼبعٌت أيضاً يقابل االضطرار واالعباء، وعليو فال يطلق على مثل األشل أنّو ـبتار يف 
أنّو ـبتار يف الطَتاف ألنّنا غَت متمّكنُت منو، واألشل غَت متمّكن من اؼبشي، فال يصّح فيهما اختيار اؼبشي أو الطَتاف دبعٌت 

ل: أخذه خَتاً ومصلحة، إذ اؼبفروض أنّو ال يتمّكن من األخذ حىت يالحظ أنّو أخذه خَتاً أو شرّاً ومن غَت مصلحة. فاؼبتحصّ 
 أّف االختيار عنواف للفعل اػبارجي كغَته من العناوين اؼبتعّلقة باألفعاؿ اػبارجية.

مث إّف الظاىر أّف ىذا اؼبعٌت الذي ذكرناه ىو اؼبراد من لفظ اػبيار الواقع يف بعض أخبار خياري اجمللس واغبيواف، فإّف معٌت 
اػبيار يف » )عليو السالـ(  و الصالح من الفسخ وتركو، وكذلك قولوأّّنما يتمّكناف من األخذ دبا في «ٔ» «البّيعاف باػبيار»

 وكذلك خيار اؼبالك بُت الرد واالمضاء يف بيع الفضورل فانّو باؼبعٌت اؼبذكور. «ٕ» «اغبيواف ثالثة أيّاـ للمشًتي

______________________________ 
(ٔ) 

  وغَته ٔح  ٔ/ أبواب اػبيار ب ٘: ٛٔالوسائل 

 ٖ/ أبواب اػبيار ب ٓٔ: ٛٔالوسائل ( ٕ)
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ومن خالؿ ما ذكرناه ظهر أّف تفسَت اػبيار دبلك فسخ العقد وكبوه غَت وجيو، ألّف معناه كما عرفت عبارة عن طلب اػبَت 
أي ىو  -الالـ يف قولنا لو اػبياروأخذ ما يراه خَتاً من الفسخ وتركو، وأّما ملكو لذلك فهو خارج عن معناه، وإمّبا يستفاد من 

أو من كلمة صاحب وذي يف قولنا: صاحب اػبيار أو ذو اػبيار، أو من ىيئة  -مالك ألخذ ما يراه صالحاً من الفسخ وتركو
 اؼبختار، ألّّنا دبعٌت صاحب االختيار.



صيغة اؼبختار، توضيح ذلك: أّف اؼبشتق  مث إّف ما ذكره اؼبتكّلموف من تفسَت االختيار بالقدرة يبكن أف يكوف بالنظر إذل مثل
تارة يستعمل يف اؼبتلّبس باؼببدأ فعاًل كما يف مثل كلمة عادل، واخرى يستعمل يف القابلية واالقتضاء وأّف اؼبوضوع يتلّبس بو بعد 

فاّف معناه أّف  ذلك ال أنّو متلّبس بو فعاًل كما يقاؿ: سيف قاطع مع أنّو يف غمده، أو سّم قاتل مع أنّو دل يشربو أحد،
السيف فيو قابلية القطع واقتضائو، وأّف السّم قابل ومقتٍض للقتل عند الشرب نظَت القضايا الشرطية دبعٌت أنّو على تقدير 

 الشرب يقتل، وأّف السيف على تقدير الضرب بو يقطع.

ذا أراد أف ىبتار الفعل فيفعل ال أنّو ىبتار فعاًل. ومن ىذا القبيل صيغة اؼبختار فإّّنا دبعٌت أنّو إذا أراد أف ىبتار الًتؾ فيًتؾ وإ
وبعبارة اخرى: أنّو قادر على اختيار الفعل والًتؾ، فما ذكره اؼبتكّلموف من أّف االختيار دبعٌت القدرة نظرىم إذل مثل صيغة 

 القدرة. اؼبختار الذي معناه أّف فيو اقتضاء االختيار أي قابل وقادر على االختيار ال أّف اػبيار دبعٌت

يف اللغة والفقو وعند اؼبتكّلمُت، وأّف ما  -وىو طلب اػبَت وأخذ ما يراه خَتاً  -ء واحد باالتّفاؽ فاّتضح أّف معٌت اػبيار شي
 «ٔ» )قّدس سرّه(  أفاده شيخنا احملّقق

______________________________ 
 ٓٔ: ٗ( حاشية اؼبكاسب )االصفهاين( ٔ)
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  من أّف االختيار دبعٌت القدرة عند اؼبتكّلمُت فبّا ال يبكن اؼبساعدة عليو، بل ىو دبعٌت واحد عند اعبميع. نعم ذكر اللغويوف
أّف اػبيار عبارة عن االنتقاء واالصطفاء ومعناه ترجيح أحد طريف اؼبمكن على اآلخر، وىذا التعبَت أوذل من التعبَت بأنّو  «ٔ»

 اً، وقد عّرفو اؼبتكّلموف بذلك أيضاً، وىذا اؼبعٌت موجود يف صبيع موارد استعماؿ اػبيار.األخذ دبا يراه خَت 

مّث إنّو ليس اؼبراد من اػبيار يف اؼبقاـ معناه الوسيع الشامل ؼبثل اختيار األكل وكبوه من االمور اػبارجية، بل الظاىر أّف اؼبراد 
تحّقق عقد قبل اػبيار حىت يصّح أف يقاؿ إنو متمّكن ومالك للفسخ وتركو، منو ما كاف متعّلقو الفسخ وتركو والـز ذلك أف ي

 لوضوح أنو مع عدمو ال معٌت للفسخ وتركو.

ومنو يّتضح أّف إطالؽ اػبيار يف بيع الفضورل ويف نكاح بنت اخت الزوجة أو بنت أخيها، ويف نكاح األمة من العبد بعد ما 
ألّف اؼبالك يف بيع الفضورل إمّبا يسند العقد إذل نفسو ويصّححو باجازتو، أو يلغي صارت حرّة ليس دبعناه اؼبصطلح عليو، 

العقد عن قابلية االستناد إليو برّده، فال عقد صحيح قبل االجازة حىت يبلك فسخو أو ترؾ فسخو. نعم ىو ـبتار ومالك للرد 
 إاّل أنو أمر آخر غَت ملك الفسخ وتركو. -أي االمضاء وعدمو -والقبوؿ



وىكذا اغباؿ يف إجازة العّمة واػبالة واألمة اؼبزّوجة من حّر بعد ما صارت حرّة، فإّف االجازة فيها تصّحح العقد السابق، وال 
عقد صحيح سابقاً حىت تتمّكن العّمة أو اػبالة أو األمة من فسخو وتركو. نعم ال مانع من االمضاء والرد إاّلأنو أمر آخر غَت 

 وىو التمّكن من فسخ العقد وتركو. فجميع موارد اػبيار اؼبصطلح عليو،

______________________________ 
 ٖ( مّر زبرهبو يف الصفحة ٔ)
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 اغباجة إذل االجازة خارجة عن اػبيار باؼبعٌت اؼبصطلح عليو.

يف اؽببة مع أّف اؼبتعاملُت يف كال النحوين متمّكناف من مث إّف الفرؽ بُت اػبيار يف العقود الالزمة وبينو يف العقود اعبائزة كما 
فسخ العقد وتركو، ىو أّف من لو اػبيار يف العقود الالزمة كما لو سلطنة على فسخ العقد وتركو كذلك لو سلطنة اخرى على 

لعقود اعبائزة، فإّف من لو إزالة التمّكن من الفسخ وعدمو، فلو سلطنة على السلطنة اؼبتعّلقة بالفسخ وتركو وىذا خبالفو يف ا
إمّبا يتمّكن من فسخ العقد وتركو وال سلطنة ثانية لو على إزالة تلك السلطنة اؼبتعّلقة بالفسخ وتركو  -كالواىب يف اؽببة  -اػبيار

 عن نفسو، بل لو قاؿ مرارًا إيّن أسقطت اػبيار فال يسمع منو وتكوف سلطنتو على الفسخ وتركو باقية على حاؽبا، وبذلك
 خرجت العقود اعبائزة عن اػبيار دبعناه اؼبصطلح عليو.

وهبذا يتبُّت أّف اػبيار دبعناه اؼبصطلح عليو يعترب فيو قيداف مضافاف على معناه اللغوي أحدنبا: كوف متعّلقو ىو الفسخ وتركو. 
خرى على سلطنتو اؼبتعّلقة بالفسخ وثانيهما: كوف من لو اػبيار متمّكنًا على إزالة سبّكنو من الفسخ وتركو وتكوف لو سلطنة ا

 وتركو.

موجود يف صبيع موارد العقود الالزمة واعبائزة  -وىو ترجيح أحد طريف اؼبمكن -واؼبلّخص: أّف اؼبعٌت الذي ذكرناه للخيار
إنو ـبتار يف  وذلك ألنّو تارًة يسند إذل األفعاؿ واالمور اػبارجية فيقاؿ -كما يف بيع الفضورل  -وموارد االحتياج إذل االجازة

األكل وكبوه، واخرى يسند إذل االمضاء والرد كما يف بيع الفضورل، وثالثة يسند إذل الفسخ وتركو، كما يف كل واحد من 
 العقود الالزمة واعبائزة، ألنو ـبتار يف كليهما باالضافة إذل الفسخ وتركو، وتفًتؽ العقود الالزمة عن العقود اعبائزة بأّف يف موارد

الالزمة خيارين أحدنبا: متعّلق بالفسخ وتركو، وثانيهما: متعّلق بازالة السلطنة على الفسخ وابقائها، واػبيار األوؿ فبتاز العقود 
 عن الثاين، وأّما يف موارد العقود اعبائزة فاؼبوجود فيها خيار واحد متعّلق بالفسخ وتركو.
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ىو الصحيح، وذلك  -كما حكي عن القدماء  -تعريف اػبيار بأنّو ملك إقرار العقد وإزالتو ومن خالؿ ىذا العرض يّتضح أفّ 
ؼبا عرفت من أّف يف موارد اػبيار اؼبصطلح عليو سلطنتُت إحدانبا: السلطنة على الفسخ وعدمو، وىي اؼبعرّب عنها يف التعريف 

نيتهما: السلطنة على جعل العقد الزماً باسقاط اػبيار وإزالة وثا -أي فسخو وعدمو -باالزالة دبعٌت أّف لو إزالة العقد وعدمها
 التمّكن من الفسخ وعدمو حبيث يسقط العقد بعد ذلك عن قابلية الفسخ وعدمو.

وبكلمة اخرى: عرّبوا عن ؾبموع ىذين اػبيارين يف العقود الالزمة دبلك إقرار العقد وإزالتو دبعٌت أنّو مالك لفسخ العقد ولعدمو 
 بقاء سلطنتو على الفسخ وإزالتها.ومالك ال

من أّف اؼبراد باقرار العقد ىو ترؾ الفسخ الذي ىو أحد طريف  «ٔ» )قّدس سرّه( ومن ىذا يظهر أّف ما ذكره شيخنا االستاذ
ـّ، ؼبا عرفت من وجود خيارين أحدنبا متعّلق  اػبيار اؼبتعّلق بالفسخ وتركو، وأنو يف اغبقيقة إعماؿ ألحد طريف اػبيار غَت تا

السلطنة على الفسخ وتركو الراجعة إذل  بالفسخ وتركو وثانيهما متعّلق بابقاء السلطنة وإزالتها، فاقرار العقد عبارة عن إزالة
 إسقاط اػبيار كما عرفت، وليس إقرار العقد ىو إعماؿ أحد طريف اػبيار األوؿ.

نعم، يرد على التعريف اؼبذكور: أّف اؼبلك غَت داخل يف معٌت اػبيار، وإمّبا يستفاد من اؽبيئة كما يف اؼبختار أو من كلمة ذي 
اؼبذكور من غَت ىذه اعبهة ال إشكاؿ فيو، وىو اؼبوافق ؼبا أثبتناه من السلطنتُت يف موارد اػبيار أو لو وكبو ذلك، فالتعريف 

 اؼبصطلح عليو، ىذا.

______________________________ 
(ٔ) 

 ٙ: ٖمنية الطالب 
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ّخصو بتوضيح مّنا: أف ذكر إقرار العقد أي إثباتو على التعريف اؼبذكور دبا مل «ٔ» )قّدس سرّه(  وقد أورد شيخنا األنصاري
وجعلو الزمًا إّما مستدرؾ وإّما موجب للدور، ألّف اؼبراد من إقرار العقد إف كاف ابقاءه حبالو وترؾ فسخو فذكره مستدرؾ لغو 

تعّلق إاّلبطرفُت، وإف اريد من وال حاجة إليو، ألّف القدرة على إزالتو قدرة على عدـ االزالة وترؾ العقد حبالو ألّف القدرة ال ت
إقرار العقد إزالة اػبيار وجعل العقد الزمًا فهو دور ظاىر، ألخذ اػبيار يف تعريف نفسو، إذ مرجعو إذل أّف اػبيار عبارة عن 

 ملك إزالة اػبيار والفسخ.



لطنة على إسقاط اػبيار وجعل أّف يف اؼبقاـ سلطنتُت إحدانبا: السلطنة على فسخ العقد وتركو وثانيتهما: الس ويرد عليو:
العقد الزماً، ومعو فنختار الشق الثاين من الًتديد وال يرد عليو ؿبذور الدور، ألّف التعريف إمّبا ىو للخيار دبعٌت السلطنة على 

لك أنّو ويلـز من ذ -وىو السلطنة على جعل العقد الزماً  -الفسخ وتركو، فال مانع أف يؤخذ يف تعريفو اػبيار باؼبعٌت الثاين
اخذ يف تعريف اػبيار باؼبعٌت األوؿ اػبيار باؼبعٌت الثاين، وال يلـز من ذلك أخذ اػبيار باؼبعٌت األوؿ يف تعريف نفسو حىت يلـز 

 الدور، وذلك ظاىر.

نب واحد، فإّف من لو أورد عليو ثانياً: بأّف ىذا التعريف لو مّت فإمّبا يتّم فيما إذا كاف اػبيار يف العقد من جا )قّدس سرّه(  مث إنّو
اػبيار يتمّكن من جعل العقد الزمًا حينئٍذ باسقاط خياره، إاّلأنّو ال يتّم فيما إذا كاف اػبيار من جانبُت، ألّف العقد ال يصَت 
الزمًا حينئٍذ باسقاط أحدنبا خياره، فال يصدؽ ىذا التعريف على اػبيار اؼبشًتؾ لعدـ إمكاف جعل العقد الزمًا باسقاط 

 ه، لوضوح أّف اللزـو حينئذٍ خيار 

______________________________ 
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 يتوّقف على إسقاط اػبيار من جانبُت وال يكفي فيو إسقاطو من أحدنبا. وباعبملة:

 واؼبشًتي. التعريف ينتقض باػبيارات اؼبشًتكة كما يف خيار اجمللس الثابت لكّل واحد من البائع

إاّل أّف االيراد اؼبذكور غَت وارد بناًء على ما ذكرناه آنفاً، ألّنك عرفت أّف يف اؼبقاـ سلطنتُت وخيارين: أحدنبا متعّلق بالفسخ 
وتركو، وثانيهما: متعّلق جبعل العقد الزمًا وعدمو، والذي ال يقبل التبعيض إمّبا ىو الفسخ اؼبتعّلق للخيار األوؿ ألّف معٌت 

العقد رجوع اؼبالُت إذل مالكهما فال يصّح يف مثلو أف يكوف الفسخ متبّعضاً وأف يفسخو أحدنبا وال يفسخو اآلخر، بل  فسخ
إذا فسخ أحدنبا ال يبقى لآلخر ؾباؿ، أّما إسقاط اػبيار باؼبعٌت الثاين وجعل العقد الزمًا فهو أمر قابل للتبعيض فيمكن أف 

الزمًا من قبلو حبيث ال يتمّكن من فسخو وتركو وال يسقط اآلخر خياره هبذا اؼبعٌت وال يسقط أحدنبا اػبيار وهبعل العقد 
هبعل العقد الزمًا من قبل نفسو وال يزيل سلطنتو، وىذا أمر ال يقبل االنكار، بل ال معٌت أصاًل السقاط أحد اؼبتبايعُت 

 آخر. السلطنة الثابتة لآلخر، ألنّو إمّبا يبلك سلطنة نفسو ال سلطنة شخص

وعليو فاؼبراد من إقرار العقد ىو إقراره من قبل نفسو وإزالة سلطنتو ال إقراره من طرؼ شخص آخر وإزالة سلطنة اآلخر، 
 وبعبارة اخرى: اؼبراد من جعلو الزماً إمّبا ىو جعلو الزماً من طرؼ نفسو، وىذا أمر متحّقق يف صبيع اؼبوارد.



 حد من اؼبتعاملُت.ىذا فيما إذا كاف اػبيار ثابتاً لكل وا

وأّما إذا اشًتؾ اثناف أو أكثر يف خيار واحد، بأف يكوف اػبيار الواحد متعّلقًا باجملموع ال أف يكوف ىناؾ خياراف أحدنبا 
متعّلق هبذا واآلخر بذاؾ بل ثبت خيار واحد للمجموع، وىذا كما يف اػبيار اؼبنتقل إذل الورثة فيما إذا كاف الوارث أكثر من 

إّف القوؿ بثبوت اػبيار جملموع الورثة الذي ىو أحد األقواؿ يف اؼبسألة ىو األقوى، فهو ال يقبل التبعيض أيضاً، إاّلأنّو واحد، ف
 قطعاً، ألّف اػبيار كما ال يسقط فيو باسقاط أحدىم كذلك ال )قّدس سرّه(  ليس مراد شيخنا األنصاري
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 م، بل البّد يف كل واحد من طريف اػبيار من اتّفاؽ الورثة بأصبعهم.ينفسخ العقد بفسخ بعضه

 .)قّدس سرّه(  وباعبملة: أّف تعريف اػبيار دبلك إقرار العقد وإزالتو تاـ وال يرد عليو ما ذكره الشيخ

حيث ذكروا أّف  -واؼبلكنعم، يرد عليو ما ذكرناه من أّف اؼبلك غَت مأخوذ يف مفهـو اػبيار، ولعّل الوجو يف تعبَتىم بالقدرة 
اػبيار عبارة عن القدرة على إزالة العقد وأنو ملك فسخ العقد، مع أّف معٌت اػبيار كما عرفت ىو ترجيح أحد طريف العقد 

ىو أّف سائر األفعاؿ اػبارجية كاألكل والنـو  -على اآلخر الذي ىو من األفعاؿ اػبارجية من دوف أف يؤخذ فيو القدرة
ء من األفعاؿ فأكل من  ق مسبوقة بالقدرة كذلك تتحّقق من دوف السبق بالقدرة كما إذا اضطر إذل شيوالضرب كما تتحقّ 

 دوف قدرة.

وىذا خبالفو يف الًتجيح فانّو يبتاز عن غَته من األفعاؿ اػبارجية باختصاصو بسبق القدرة، وال يتحّقق فيما إذا دل تكن قدرة، 
 ء، وأّما مع عدـ القدرة على أحدنبا فال معٌت للًتجيح كما ىو ظاىر. طريف الشيإذ الًتجيح إمّبا يعقل مع القدرة على 

ولعّل ىذا ىو الوجو يف أخذ القدرة يف اػبيار حيث قالوا إنّو عبارة عن القدرة على فسخ العقد مع أنّو عبارة عن ترجيح أحد 
  يف اوذل اؼبقّدمتُت اللتُت ذكرنبا شيخنا األنصاريطريف العقد مع القدرة ال القدرة على ترجيح أحدنبا فال تغفل. ىذا كّلو 

 يف اؼبقاـ. )قّدس سرّه(
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  أصل اللزـو يف البيع

 



  يف كتبو )قّدس سرّه( ذكر غَت واحد من الفقهاء أّف األصل يف البيع اللزـو وأّف اعبواز فيو وبتاج إذل دليل. وقد ذكره العاّلمة
وعّللو بأّف الغرض من اؼبعاملة أف يتصّرؼ كّل واحد من اؼبتعاقدين فيما انتقل إليو، وىذا إمّبا يتّم فيما إذا قلنا باللزـو  «ٔ»

 أيضاً أنّو ىُبرج من ىذا األصل بأمرين: ثبوت خيار أو ظهور عيب. انتهى. )قّدس سرّه( حىت يأمن من فسخ صاحبو. وذكر

ألصل يف البيع حىت يرجع إليو يف موارد الشك يف اللزـو واعبواز، وألجل ذلك وقع الكالـ يف والبّد من البحث فيما يقتضيو ا
 أّف اؼبراد باألصل يف كلمات الفقهاء ماذا، وذكر لذلك عّدة احتماالت:

لزـو فنلحقو أّف اؼبراد باألصل ىو الغلبة، وأّف الغالب يف البيع اللزـو فإذا شككنا يف مورد يف اعبواز وال االحتماؿ األوؿ:
 بالغالب.

إذل وجو منع الغلبة  )قّدس سرّه(  وإمّبا دل يتعّرض شيخنا األنصاري -أّف الغلبة فبنوعة صغرى وكربى. أّما حبسب الكربى ويرّده:
فؤلّف الغلبة أدوف من اغبكم باالستقراء الناقص دبراتب ألّف اغبكم يف  -حبسب الكربى لوضوحو وعدـ احتياجو إذل الذكر

  االستقراءات الناقصة مستند إذل مشاىدة فردين أو أفراد منموارد 

______________________________ 
 ٗٙ: ٕ( القواعد ٔ)
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طبيعة، ومالحظة أّف أفراد تلك الطبيعة مّتصفة بوصف وبو وبكم على أّف سائر األفراد أيضًا واجدة لتلك الصفة مع اعبهل 
مالحظتها من جهة أّف اّتصاؼ عشرة أفراد من طبيعة واحدة بوصف يكشف عن أّف ىذا الوصف ثابت لنفس حباؽبا وعدـ 

الطبيعة وأنّو ليس من عوارض الفرد وإاّل دل يوجد يف ىذه األفراد الكثَتة بنسق واحد، ودبا أّف الوصف ثبت لنفس الطبيعة 
أينما سرت تّتصف هبذا الوصف حىت يف األفراد االخر اليت قبهلها دبالحظة تلك األفراد الواجدة للوصف فيحكم بأّف الطبيعة 

 ودل نشاىدىا.

وأّما يف الغلبة ومالحظة أّف الغالب يف البيع أو اؼبعامالت ىو اللزـو مع العلم بأّف بعضها جائز ألجل دليل خارجي، فال يبكن 
، إذ لو كاف اللزـو من أوصاؼ نفس  فيها دعوى أّف اللزـو من أوصاؼ طبيعة البيع مثاًل دبالحظة أنّو حبسب الغالب الـز

طبيعة البيع دل ينفك عنها يف بعض اؼبوارد مع أّف اؼبفروض أنّا نعلم أّف البيع يف بعض اؼبوارد جائز، فمع عدـ استكشاؼ أّف 
.  الوصف من أوصاؼ الطبيعة كيف يبكن اغبكم على أّف سائر اؼبوارد واألفراد أيضاً واجدة لوصف اللزـو



ر أّف حاؿ الغلبة أدوف من االستقراء الناقص دبراتب، ودبا أّف االستقراء الناقص ليس حبّجة فالغلبة ال تكوف حّجة فظه
 باألولوية.

وباعبملة: ال وجو لالغباؽ بالغالب إاّلدعوى حصوؿ الظّن بأف اؼبشكوؾ من األعم األغلب، مع أّف الظّن ال وبصل بو يف 
 خاّصة، وعلى تقدير حصولو ال يبكن االعتماد عليو ألّف الظّن ال يغٍت من اغبّق شيئاً.صبيع اؼبوارد لوجود بعض قرائن 

بأنّو ما اؼبراد من الغلبة يف اؼبقاـ، فإف اريد منها غلبة  «ٔ» )قّدس سرّه(  وأّما حبسب الصغرى، فقد أورد عليو شيخنا األنصاري
  اللزـو حبسب األفراد ودعوى أفّ 

______________________________ 
 ٗٔ: ٘( اؼبكاسب ٔ)
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، ففيو: أّف البيع غالبًا ينعقد جائزًا ألجل خيار اجمللس أو غَته، فالغلبة يف أفراد البيع ىي انعقادى ا الغالب يف أفراد البيع اللزـو
 بوصف اعبواز وإمّبا تصَت الزمة باسقاط اػبيار وكبوه، فال غلبة من ىذه اعبهة.

وإف اريد منها الغلبة حبسب الزماف، فهي وإف كانت كذلك ألنو إمّبا يكوف جائزاً يف مقدار ساعة أو أقل ما داـ دل يتفّرقا وأّما 
، إاّلأّف ىذه الغلبة إمّبا تفيد فيما إذا شككنا يف البيع أنو يف زما ف بعده فهو الـز إذل يـو القيامة فالغلبة حبسب الزماف يف اللزـو

يف زماف االفًتاؽ. وبعبارة اخرى شككنا يف أّف الزماف ىل ىو من الزماف احملكـو فيو باعبواز الذي ىو دبقدار ساعة  اجمللس أو
مثاًل، أو أنو من األزمنة احملكـو فيها باللزـو اليت ىي بعد الساعة االوذل إذل يـو القيامة، فيلحق الزماف اؼبشكوؾ باألعّم 

. وأّما إذا شككنا يف بيع يف أوؿ انعقاده وأنو ىل انعقد جائزًا أو الزماً، األغلب ووبكم عليو بأنّو من األ زمنة احملكومة باللزـو
، للعلم بأّف الزماف زماف اغبكم باعبواز وىو أوؿ زماف انعقاد البيع، بل البّد حينئٍذ  فال يبكن إغباقو باألزمنة احملكومة باللزـو

اف انعقاد البيع ىو اعبواز ألجل خيار اجمللس وكبوه، وإف كاف الغالب بعد زماف من إغباقو باعبائز، ألّف الغالب يف أوؿ زم
 انعقاده ىو اللزـو إاّل أّف الغالب يف أوؿ انعقاده ؼبّا كاف ىو اعبواز فيلـز إغباقو بو، ألّف غلبتو سبنع من إغباقو بغَت صنفو الذي

 ىو أوؿ زماف االنعقاد.

كسادات الكاظمُت، فإّف   -يف اإلنساف ىو أف يكوف أقل من مًتين إاّل صنف خاصونظَت ذلك ما إذا فرضنا أّف الغالب 
فإذا شككنا يف فرد من ىذا الصنف اػباص أنو دبقدار مًتين أو أكثر فال  -الغالب يف ىذا الصنف أف يكوف أزيد من مًتين

غَت صنفو الذي يكوف الغالب فيو أقل ؿبيص من إغباقو بالغالب يف صنفو، وىو أف يكوف أزيد من مًتين، وال يبكن إغباقو ب
  من مًتين وذلك ظاىر. وىكذا يف
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اؼبقاـ فإنو البّد من إغباؽ اؼبشكوؾ الذي ىو البيع يف أوؿ انعقاده بالغالب يف صنفو وىو اعبواز، ألّف الغالب فيو يف أوؿ 
، وىذا من دوف فرؽ بُت أف انعقاده ىو اعبواز، ال بالغالب يف غَت صنفو الذي ىو  يف غَت زماف االنعقاد، والغالب فيو اللزـو

 يكوف الشك من جهة الشبهة اؼبوضوعية أو من جهة الشبهة اغبكمية.

ومن ذلك يظهر أّف ما ذكره غَت واحد من األعالـ من أّف الغلبة حبسب الزماف ذبدي يف إغباؽ الفرد اؼبشكوؾ بالغالب 
 .)قّدس سرّه(  مساعدتو ولعّلو من جهة عدـ الوصوؿ إذل مراد شيخنا األنصاري حبسب الزماف فبّا ال يبكن

االستصحاب، بأف يقاؿ إّف مقتضى استصحاب اؼبلكية بعد فسخ أحدنبا أو كليهما أّف اؼبلكية باقية ودل  االحتماؿ الثاين:
 تزؿ بذلك.

ذ مع اّتصافها باعبواز ال يبقى الستصحاب اؼبلكية ؾباؿ، أنو ـبتص دبا إذا دل تكن اؼبلكية مّتصفة باعبواز سابقاً، إ ويرّده:
 لوجود أصل حاكم عليو، وىو استصحاب بقاء اعبواز يف اؼبلك، ىذا.

 مضافاً إذل اؼبناقشة يف جرياف االستصحاب يف األحكاـ الكلية، وكيف كاف فاألصل دبعٌت االستصحاب ال يفيد قاعدة كلية.

، ألّف بناءه حبسب الشرع والعرؼ والعقالء عليوأّف مقتضى وضع ال االحتماؿ الثالث: ولعّل ىذا ىو مراد  -بيع ىو اللزـو
، حيث ذكر أّف الغرض سبّكن اؼبتعاقدين من التصّرؼ فيما صار إليهما، وىذا ال وبصل إاّلفيما أمن «ٔ» )قّدس سرّه( العاّلمة

 .-يمة مالو لكثرهتامن فسخ صاحبو، وقد يوجب فسخو نقض الغرض من اؼبعاملة وال تصل إليو ق

______________________________ 
(ٔ) 

 ٕٔتقّدـ زبرهبو يف الصفحة 
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، فلذا إذا جاء باؼببيع بعد سنة أو شهر  وىذا حسن وال بأس بو، ألّف السَتة اعبارية بُت اؼبتديّنُت وغَتىم إمّبا ىي على اللزـو
قولو. وىذا البناء يشّكل شرطًا ضمنّيًا يف اؼبعاملة والبيع حبسب بناء العقالء فكأّّنم شرطوا وأراد فسخ اؼبعاملة ال يسمعوف 

على اؼبتعاقدين عدـ الرجوع. وىذه السَتة فبّا دل يردع عنها الشارع ويكفي ذلك يف االمضاء إاّليف مقدار خيار اجمللس 
 واغبيواف فالبّد من زبصيصو دبقدار خياري اجمللس واغبيواف.



أّف اعبواز يف زماف خيار اجمللس إف كاف جوازاً حكمياً فهو ينايف  «ٔ» )قّدس سرّه(   إنو يظهر من كلمات شيخنا األنصاريمث
بناء العقالء والشرع على اللزـو يف البيع، إذ ال يصح أف يقاؿ إّف بناءنبا على اللزـو مع االلتزاـ باعبواز اغبكمي يف زماف خيار 

 ف اعبواز حقياً فهو أمر ثبت حبسب اػبارج فال ينايف بناء العقالء والشرع على اللزـو يف البيع، ىذا.اجمللس. وأّما إذا كا

إاّل أّف الفرؽ بُت اعبواز حبسب اغبكم واغبق دل يظهر لنا بعد، إذ ال تنايف بينو وبُت بناء البيع على اللزـو عند العقالء والشرع، 
شًتي يتمّكن من الفسخ يف زماف فالبّد من زبصيص ىذا البناء من دوف فرؽ بُت اعبواز إذ بعد ثبوت اعبواز وأّف البائع أو اؼب

كما   -اغبكمي واغبّقي الشًتاكهما يف القدرة على الفسخ، وىو لو كاف منافياً مع البناء فمناٍؼ يف كليهما، وإف دل يتناؼ معو
 فال منافاة يف كليهما. -ال منافاة بينهما ألجل التخصيص

ال وجو للتفرقة بُت اعبواز حبسب اغبكم واغبق، ؼبا أشرنا إليو من أنو ال فرؽ بينهما يف أّف البائع أو اؼبشًتي معهما  وباعبملة:
  يتمّكن من الفسخ وإف افًتقا من

______________________________ 
 ٗٔ: ٘( اؼبكاسب ٔ)

 ٚٔ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

 عرفت إاّلأّّنما حبسب التمّكن من الفسخ متساوياف. حيث إّف رفع أحدنبا فبكن دوف اآلخر كما

مث إّف ىذا األصل ىبتص بالبيع وكبوه كما يف االجارة، وأّما يف غَتنبا فال أثر ؽبذا البناء فال يبكن التمسك بو يف صبيع 
. ومع )قّدس سرّه(  اؼبعامالت كالصلح وكبوه وال يكوف قاعدة كلية عند الشك يف صبيع اؼبعامالت كما ذكره شيخنا األنصاري

الناس مسّلطوف »و  «ٕ» «اؼبؤمنوف عند شروطهم»و  «ٔ» «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  ء من عمـو سباميتو يف البيع ال كبتاج إذل شي
 ألّّنا سّبت أو دل تتم فاألصل اؼبذكور يكفي يف البيع وبو نلتـز باللزـو فيو. «ٖ» «على أمواؽبم

  أف يراد باألصل القاعدة اؼبستفادة من العمومات واالطالقات فإّف اؼبستفاد منهما اللزـو حيث إّف عمـو االحتماؿ الرابع:
يقتضي بقاء اؼبثمن على ملك اؼبشًتي وبقاء الثمن على ملك البائع والفرؽ بُت  «ٗ» «َأَحلَّ اللَُّو اْلَبْيعَ » و «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »

 االستصحاب ىو أّف االستصحاب يصّح التمّسك بو يف كل واحد من الشبهات اغبكمية األصل هبذا اؼبعٌت وبينو دبعٌت
 واؼبوضوعية، وأّما العمومات فتختص بالشبهات اغبكمية لعدـ جواز التمسك هبا يف الشبهات اؼبوضوعية واؼبصداقية.

يأيت التعّرض إليو بعد استعراض كالـ  مث إّف الكالـ يف األصل هبذا اؼبعٌت وأنو يبكن استفادة اللزـو من العمومات وعدمو
 .«٘» العاّلمة يف التذكرة



______________________________ 
(ٔ) 

 ٔ: ٘اؼبائدة 

 ٗح  ٕٓ/ أبواب اؼبهور ب ٕٙٚ: ٕٔ( الوسائل ٕ)

 ٜٗح  ٕٛٓ: ٖ، عوارل الآلرل ٚح  ٕٕٚ: ٕ( البحار ٖ)

 ٕ٘ٚ: ٕ( البقرة: ٗ)

 ٘: ٔٔ( التذكرة ٘)

 ٛٔ، ص: ٔ جمكاسب اػبيارات، 

 

 ربقيق اؼبراد من كالـ العاّلمة

 

 )قّدس سرّه(

)قّدس  قبل بياف العمومات اليت يبكن استفادة اللزـو منها إذل توجيو كالـ العاّلمة «ٔ» )قّدس سرّه(  تعّرض شيخنا األنصاري
هور عيب يف أحد العوضُت، حيث يف التذكرة وىو قولو: وإمّبا ىبرج عن األصل بأمرين: أحدنبا ثبوت اػبيار. والثاين ظ سرّه(

إنّو قد وقع الكالـ يف أنو ما اؼبراد بثبوت اػبيار وظهور العيب وؼباذا عطف أحدنبا على اآلخر مع أّف ظهور العيب من أحد 
 أسباب اػبيار وىو داخل يف ثبوت اػبيار، وال وجو العادتو وذكره على حدة، وقد ذكروا يف توجيو ذلك عّدة امور:

 من أنو من قبيل عطف اػباص على العاـ الذي ىو أمر متداوؿ شائع. «ٕ» كر يف جامع اؼبقاصدما ذ  األوؿ:

أّف ما ذكر بعيد، ألّف عطف اػباص على العاـ وإف كاف شائعًا إاّلأّف ذلك ال هبري يف اؼبقاـ، ألّف اؼبعطوؼ عليو ىو  ويرّده:
ثبوت اػبيار واؼبعطوؼ سبب اػبيار وىو ظهور العيب فال يكوف الثاين خاصًا بالنسبة إذل األوؿ. نعم لو كاف اؼبذكور يف 

 من التوجيو صحيحاً، إاّلأنو ثبوت اػبيار ال أسبابو.األوؿ ىو أسباب اػبيار لكاف ما أفاده 



 من أّف اؼبراد بثبوت اػبيار «ٖ» )قّدس سرّه(  ما ذكره شيخنا األنصاري الثاين:

______________________________ 
 ٘ٔ: ٘( اؼبكاسب ٔ)

 [ٕٕٛ: ٗ( ]دل يصرّح بذلك ولكّنو يستفاد من عبارتو، راجع جامع اؼبقاصد ٕ)

 ٙٔ: ٘( اؼبكاسب ٖ)

 ٜٔ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

ىو ثبوت أحد اػبيارات اؼبوجبة لرفع العقد من أساسو وفسخو بتمامو برجوع الثمن إذل ملك اؼبشًتي واؼبثمن إذل ملك البائع، 
ىو ويدخل فيو خيار العيب أيضًا فيما إذا اريد بو فسخ العقد بتمامو ال فيما اريد أخذ األرش فقط. واؼبراد بظهور العيب 

ثبوت خيار يوجب رفع العقد الواقع على ؾبموع العوضُت من حيث اجملموع الذي يكفي فيو رفعو يف مقدار من الثمن ألجل 
األرش، فإّف العيب اؼبوجب لؤلرش ال يرفع العقد من أساسو وال يبطلو بتمامو وإمّبا يوجب رفعو عن اجملموع دبا ىو ؾبموع 

ن الثمن يف مقابل الوصف اؼبفقود كوصف الصحة، فهو إمّبا يرفع العقد بلحاظ ؾبموع دبعٌت أنو يرفع العقد يف حصة خاصة م
 الثمن واؼبثمن ال بلحاظ صبيعهما. وبذلك يظهر الفرؽ بُت ثبوت اػبيار وظهور العيب.

بأنو إمّبا يصح بناء على ما ذىب إليو البعض من لزـو كوف األرش من الثمن كما عن بعض العاّمة،  )قّدس سرّه(  مث أورد عليو
من عدـ اعتبار كوف األرش من عُت الثمن وجواز االبداؿ عنو فال يكوف  )قّدس سرّه( وأّما بناًء على ما ذىب إليو العاّلمة

من الثمن الذي عرّبنا عنو بفسخ ؾبموعهما من حيث اجملموع ظهور العيب عند أخذ األرش موجبًا النفساخ العقد يف جزء 
 فال يتم التوجيو حينئٍذ، ىذا.

على ىذا التوجيو من أّف الـز انفساخ العقد يف جزء من الثمن  «ٔ»  يف حاشيتو )قّدس سرّه( مضافًا إذل ما أورده السيد
لبائع، ألّف انفساخ العقد من طرؼ اؼبشًتي فقط ال ورجوع جزء منو إذل اؼبشًتي انفساخو يف جزء من اؼببيع ورجوعو إذل ا

 معٌت لو.

وىو أحسن التوجيهات يف اؼبقاـ، وملّخصو: أّف يف البيع بناءين من  «ٕ» )قّدس سرّه( ما ذكره شيخنا االستاذ الثالث:
 الدائم وليس موقتاً بسنة العقالء والشرع: أحدنبا البناء اؼبتقّدـ وىو بناؤىم على أّف النقل من اعبانبُت أبدي نظَت الزواج

______________________________ 
  من مبحث اػبيارات ٖ( حاشية اؼبكاسب )اليزدي(: ٔ)



 ٚ: ٖ( منية الطالب ٕ)

 ٕٓ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

حبو بأمر أو سنتُت مثاًل، فال يقبلوف رجوع أحدنبا بعد ذلك بوجو. وثانيهما: البناء على عدـ رجوع أحد اؼبتعاملُت إذل صا
زائد على اؼبثمن أو الثمن، فإذا رجع أحدنبا على اآلخر وطالبو بدينار معّلاًل بأيّن قد بعتك اؼباؿ الفالين فال يسمعوف كالمو 

ء غَت الثمن  وهبيبوف بأّنك أخذت الثمن فال حق آخر لك يف البُت، فكأّّنم بنوا على عدـ جواز مطالبة أحدنبا اآلخر بشي
 واؼبثمن.

ء من اػبيارات اؼبوجبة لرجوع أحدنبا أو   البناءاف ثابتاف وفبضياف، إاّلأنو ورد التخصيص على البناء األوؿ بثبوت شيوىذاف 
كليهما عن اؼبعاملة وفسخها بتمامها، ومنها خيار العيب فيما إذا اريد بو فسخ العقد، وورد التخصيص على البناء الثاين 

رش مع االلتزاـ بالبيع وعدـ فسخو فالبناء األوؿ على حالو إاّلأنو يرفع اليد عن البناء بظهور العيب فيما إذا اريد بو أخذ اال
)قّدس  ء زائد على اؼبثمن وىو قيمة وصف الصحة اؼبفقود. وباعبملة مراد العاّلمة الثاين ألجل العيب فيطالب البائع بشي

 هور العيب ىو ثبوت األرش اؼبخصص للبناء الثاين.من ثبوت اػبيار ىو ثبوت اػبيار اؼبخصص للبناء األوؿ، ومن ظ سرّه(

  إذا عرفت ذلك فلنرجع إذل بياف األصل دبعٌت القاعدة اؼبستفادة من العمومات واالطالقات، وقد استدّؿ شيخنا األنصاري
 على اللزـو بامور: )قّدس سرّه(

على ما فّسر بو العقد  -جوب العمل والوفاء بالعقد أو العهدبتقريب أّف اؼبراد منها و  «ٔ» «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  قولو تعاذل منها:
  والعقد ىو اؼبعاقدة االعتبارية كالعقد اغبقيقي يف مثل عقد حبل حببل آخر، فمقتضى اآلية أفّ  -«ٕ»  يف صحيحة ابن سناف

______________________________ 
 ٔ: ٘( اؼبائدة ٔ)

 ٖح  ٕ٘ / كتاب النذر والعهد بٕٖٚ: ٖٕ( الوسائل ٕ)

 ٕٔ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

الوفاء والعمل على طبق العقد الـز وأّف نقض ذلك حراـ على كبو االطالؽ، دبعٌت أّف نقضو حراـ قبل الفسخ وبعده ويف ىذا 
الزماف وذاؾ الزماف، ألف االطالؽ يشمل صبيع األزماف فتدّؿ اآلية على حرمة التصرؼ يف اؼباؿ بعد الفسخ وقبلو، وبالداللة 

ألنو  -الـز واليرتفع بالفسخ، إذ لو جاز فسخو ؼبا كاف غبرمة نقضو على كبو االطالؽ ؾباؿااللتزامية تدّؿ على أّف البيع 



فاآلية الكريبة دالّة على اغبكم التكليفي والوضعي معاً، أو أّّنا تدّؿ على اغبكم  -ملكو حينئٍذ والتصرؼ يف ملك نفسو جائز
 ، ىذا.ه()قّدس سرّ   التكليفي فقط وينتزع منو اغبكم الوضعي على مسلكو

ألّف للمعاقدة بقاًء  -على االستدالؿ باآلية الكريبة: بأّّنا تدّؿ على وجوب االلتزاـ بالعقد ما داـ العقد موجوداً  وردبا يورد
فما داـ موجودًا هبب االلتزاـ بو ووبـر نقضو دوف ما إذا كاف معدومًا أو مشكوؾ الوجود كما ىو اغباؿ يف صبيع  -عرفياً 

على كبو القضية اغبقيقية، فإّف ما دّؿ على حرمة اػبمر إمّبا يقتضي حرمتو ما داـ موجوداً، وأّما إذا انقلب  األحكاـ اجملعولة
 إذل اػبل وانعدـ فال يبكن التمّسك باطالؽ ما دّؿ على حرمة اػبمر الثبات حرمتو كما ىو ظاىر.

اعو، ومع الشك يف وجود اؼبوضوع ال معٌت للتمسك ومن الواضح أّف العقد بعد فسخ أحدنبا غَت معلـو الوجود الحتماؿ ارتف
باالطالؽ الثبات وجوب االلتزاـ على طبقو، فاالستدالؿ باآلية الكريبة على اللزـو يف اؼبعاقدات عند الشك يف بقائها 

ؿ وارتفاعها فبّا ال وجو لو، اللهّم إاّلأف يستصحب وجود العقد وعدـ ارتفاعو بعد الفسخ، إاّلأنو سبسك واستدال
 باالستصحاب يف إثبات اللزـو ال باآلية.

أّف الكالـ ليس يف اؼبلكية اغباصلة بالعقد حىت يقاؿ بأّف اؼبلكية بعد الفسخ ورجوع أحدنبا مشكوكة، فال يصح  وفيو:
  االستدالؿ باآلية على عدـ جواز نقضو، بل الكالـ يف أّف اآلية تدّؿ على وجوب االلتزاـ بالعقد وعدـ جواز نقضو

 ٕٕ، ص: ٔ سب اػبيارات، جمكا

والعقد ليس لو بقاء عريف بل ىو أمر يوجد وينعدـ وىو حبدوثو يكوف موضوعًا لوجوب االلتزاـ دبتعّلقو إذل األبد. واآلية 
باطالقها تدّؿ على وجوب االلتزاـ بالعقد دبجرد حدوثو وعدـ جواز رفع اليد عن متعّلقو إذل األبد باطالقها، وىذا كما ىو 

 النذر فانّو حبدوثو يكوف موضوعًا لوجوب الوفاء دبتعّلقو إذل األبد، وعليو فال ربط لالشكاؿ باؼبقاـ وال يرد عليو اغباؿ يف
 بوجو.

 اعًتاضاف آخراف: )قّدس سرّه(  نعم، يرد على ما أفاده شيخنا األنصاري

أّف اآلية إمّبا دّلت على وجوب االلتزاـ باؼبلتـز بو وحرمة نقضو فاف كاف اؼبلتـز بو ىو العمل اػبارجي كما يف النذر  أحدنبا:
فيما إذا نذر االتياف بعمل خارجي فيجب عليو االلتزاـ بو ووبـر عليو تركو ألنو نقض لو، وإذا كاف اؼبلتـز بو من االمور 

اًل فتدّؿ على وجوب االلتزاـ بذلك األمر االعتباري وحرمة نقضو. وأّما التصّرؼ يف اؼباؿ حينئٍذ االعتبارية كاؼبلكية يف البيع مث
فال تستفاد حرمتو من اآلية اؼبباركة ألنو ليس نقضًا للملتـز بو، ؼبا عرفت من أّف اؼبلتـز بو ىو اؼبلكية وىي أمر اعتباري، 

لكو ولكّنو يتصّرؼ فيو خارجاً، فاآلية ال داللة ؽبا على حرمة العمل واؼبتصرؼ ال ينقض اعتبار اؼبلكية، بل يعًتؼ بأنو م
 اػبارجي وىو التصرؼ يف اؼباؿ يف اؼبقاـ مع قطع النظر عّما دّؿ على حرمة التصرؼ يف ماؿ الغَت من دوف رضاه.



ف رضاه دل يبكن أف يستفاد وعلى اعبملة: لو خّلينا كبن واآلية الكريبة ومع قطع النظر عن حرمة التصرؼ يف ماؿ الغَت من دو 
 منها حرمة العمل اػبارجي وىو التصرؼ يف اؼببيع أو الثمن، لعدـ كونو نقضاً للملتـز بو وىو ظاىر.

والوجو يف ذلك: أّف حرمة التصرؼ من أحكاـ اؼبلتـز بو وآثاره اؼبًتتّبة عليو، وترؾ بعض ما يًتّتب على اؼبلتـز بو ال ينايف 
بو، وىذا نظَت ما إذا تزّوج بامرأة والتـز بالزوجية الدائمة وكاف بانيًا من االبتداء على عدـ االنفاؽ عليها، االلتزاـ بذلك اؼبلتـز 

  فإنو ال إشكاؿ يف صحة الزوجية حينئٍذ، ألّف عدـ العمل ببعض

 ٖٕ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

 ـ بو.اآلثار اؼبًتتّبة على اؼبلتـز بو ال ينايف التزامو بذاؾ األمر اؼبلتز 

وعليو فال داللة لآلية على حرمة التصرؼ يف اؼباؿ حىت يتمّسك باطالقها فيما بعد الفسخ ورجوع أحدنبا وتدّؿ بالداللة 
 االلتزامية على لزـو اؼبعاملة.

فنقوؿ  أنّا إذا سّلمنا داللة اآلية على حرمة التصرؼ يف اؼباؿ على كبو االطالؽ ألنو نقض لاللتزاـ الثابت بالعقد، ثانيهما:
ىل اآلية تدّؿ على وجوب االلتزاـ بالعقد يف كل آٍف فآٍف بأف ينحّل إذل وجوبات متعّددة حسب تعّدد األزمنة واآلنات، 

 فيجب االلتزاـ يف ىذا الزماف وهبب االلتزاـ يف الزماف الثاين وىكذا، أو أّّنا تدّؿ على وجوب التزاـ واحد مستمر إذل األبد؟

نو ال يستفاد منها وجوبات متعّددة إكباللية وإمّبا ىي توجب االلتزاـ بأمر واحد مستمر، ومعو فإذا رفع ال ينبغي االشكاؿ يف أ
فال ؿبالة يسقط عند ذلك االلتزاـ اؼبستمر بالعصياف ونقض  -مثاًل  -اليد عن ىذا الواجب اؼبستمر الواحد ونقض يف ساعة
 لتزاـ بو بعد ذلك أيضاً؟األمر الواحد اؼبستمر، ومعو فما الدليل على وجوب اال

وقد ذكروا نظَت ذلك يف النذر وأنو إذا نذر اعبلوس يف مكاف راجح كاؼبسجد وكبوه من أوؿ الصبح إذل الغروب مثاًل فيجب 
عليو أف يفي بنذره ذلك وهبلس فيو من أوؿ الصبح إذل الغروب، وإذا نقض ذلك االلتزاـ فقاـ عنو يف ساعة فال هبب عليو 

د ذلك الزماف، ألنو عصى ونقض االلتزاـ الواجب يف حقو، ومن اؼبعلـو أّف مشوؿ اآلية للنذر والبيع على حد اعبلوس فيو بع
سواء، ومعو فالبّد أف يلتـز يف اؼبقاـ بأنو إذا عصى وتصرؼ يف اؼباؿ مرّة واحدة فال هبب أف يرّده بعد ذلك إذل مالكو وال 

 ا لزـو البيع وحرمة التصرؼ بعد الفسخ.وبـر عليو التصرؼ فيو. فاآلية ال يستفاد منه

  كما ذكرناه يف  -والصحيح يف تقريب االستدالؿ باآلية على اللزـو أف يقاؿ

 ٕٗ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج



رمة إّف الوفاء دبعٌت التماـ وااليفاء دبعٌت االسباـ ومتعّلقو ىو االلتزاـ واؼبعٌت أنو هبب إّناء االلتزاـ وإسبامو وح -باب اؼبعاطاة
نقضو وفسخو وأنو البّد من االدامة على ما التـز بو من البيع واؼبلكية ووبـر نقضو، وعليو فيكوف الفسخ ؿبّرمًا ألنو قطع 

 االلتزاـ ومنع عن االسباـ الواجب.

شرعاً، وذلك مث إّف اؼبراد باألمر بالوفاء ليس ىو األمر اؼبولوي حىت يقاؿ إّف االسباـ واجب تكليفي والفسخ والنقض ؿبّرماف 
للقطع بأّف البقاء على االلتزاـ ليس من الواجبات، وبأّف الفسخ ليس من أحد احملّرمات الشرعية حبيث يوجب الفسق وىبرج 
اؼبرتكب لو عن العدالة بسببو، وىذا فبّا تشهد بو ضرورة الفقو، فالبّد من كوف األمر بو يف اآلية اؼبباركة إرشاداً إذل اللزـو وعدـ 

 .«ٔ» «دعي الصالة أياـ أقرائك»لعقد بالفسخ نظَت النهي عن صالة اغبائض بقولو انفساخ ا

وبعبارة اخرى: أّف ظهور األمر يف اؼبولوية عند الشك فيها وإف كاف غَت قابل لالنكار إاّلأّف اؼبورد غَت قابل للمولوية يف ؿبل 
يكوف األمر إرشادًا إذل أّف اؼبعاملة واؼبعاقدة ال تنفسخاف الكالـ، لبداىة عدـ كوف الفسخ أحد احملّرمات الشرعية، فال ؿبالة 

 بالفسخ.

، ىذا.  وعليو فاآلية الكريبة تدّؿ بالداللة اؼبطابقية على اللزـو يف العقود فيتمّسك هبا عند الشك يف اعبواز واللزـو

 وردبا يقاؿ كما قيل إّف األمر يدور يف اؼبقاـ بُت أمرين:

ألّف متعّلقو  -لفظ العقود يف العمـو ويبٌت على مشولو للعقود اؼبتعّلقة بااللتزاـ كما يف البيع وكبوهفاّما أف يتحّفظ على ظهور 
 وللعقود اؼبتعّلقة باألفعاؿ اػبارجية كالنذر واليمُت وغَتنبا فبّا يتعّلق بالفعل اػبارجي، ونرفع اليد -ىو االلتزاـ

______________________________ 
 ٕح  ٚ/ أبواب اغبيض ب ٕٚٛ: ٕ( الوسائل ٔ)

 ٕ٘، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

، ؼبا  عن ظهور األمر يف اؼبولوية وكبملو على االرشاد ونقوؿ: إّف الوجوب ليس بتكليفي بل ىو إرشاد إذل الصحة واللزـو
 عرفت من أنو ال معٌت للوجوب التكليفي يف االلتزاـ، للقطع بأّف االلتزاـ ليس من الواجبات يف الشريعة.

وإّما أف نتحّفظ على ظهور األمر يف اؼبولوية والوجوب ونرفع اليد عن ظهور كلمة العقود يف العمـو وكبملها على العقود 
اؼبتعّلقة باألفعاؿ اػبارجية كالنذر وكبوه، إذ ال يبكن اعبمع بُت كال الظهورين وإاّل فمعناه أّف االلتزاـ يف العقود اؼبتعّلقة 

 مع القطع بأّف االلتزاـ غَت واجب. بااللتزامات واجب شرعاً 



، فنبٍت  وعليو فالبّد من اغبكم باصباؿ اآلية أو تقدًن ظهور األمر يف اغبكم اؼبولوي، ألنّو أقوى من ظهور العقود يف العمـو
مثل النذر وكبوه، على أّف اآلية ال داللة ؽبا على حكم العقود اؼبتعّلقة بااللتزاـ كالبيع وكبوه، وإمّبا تدّؿ على وجوب العمل يف 

 ىذا.

ويبكن دفعو: بأّف ظهور األمر والنهي يف اؼبولوية عند دوراف األمر بينها وبُت االرشادية وإف كاف أقوى وىو اؼبتعُّت ال ؿبالة، 
واللزـو اؼبعرّب إاّلأّف اؼبراد باالرشادية يف اؼبقاـ إمّبا ىو يف مقابل التكليف ال يف مقابل اؼبولوية، دبعٌت أّف ضبل األمر على الصحة 

عنو باالرشاد وضبلو على الوجوب والتكليف كالنبا ضبل لؤلمر على اؼبولوية يف اؼبقاـ، وليس أحدنبا مولويًا واآلخر إرشادياً 
الذي يرجع  «ٔ» «َأِطيُعوا اللََّو َوالرَُّسوؿَ »  ء عليو نظَت األمر باالطاعة يف قولو تعاذل دبعناه اؼبصطلح عليو وىو عدـ ترّتب شي

االنشاء فيو إذل االخبار بوجود اؼبصلحة وكبوه، ألّف اغبكم باللزـو مولوي ال ؿبالة ويًتّتب عليو األثر فال ينفسخ بالفسخ 
 وليس االرشاد يف مقابل اؼبولوية بل يف مقابل التكليف وىو اغبكم الوضعي وكالنبا

______________________________ 
 ٕٖ: ٖ( آؿ عمراف ٔ)

 ٕٙ، ص: ٔ ب اػبيارات، جمكاس

 مولوياف.

وعليو فال مانع من التحّفظ على كال الظهورين والبناء على أّف اؼبراد بالعقود ىو العمـو الشامل للبيع والنذر كما نبٍت على أّف 
وارد، ففي بعضها األمر مولوي، فالبّد من الوفاء هبذا اؼبعٌت العاـ يف العقود، إاّلأّف األمر اؼبولوي ىبتلف أثره باختالؼ اؼب

 يقتضي الوجوب فيجب العمل بو خارجاً كما يف النذر، ويف بعضها اآلخر يقتضي اللزـو والصحة كما يف مثل البيع.

وليس ذلك من باب استعماؿ اللفظ الواحد يف أكثر من معٌت واحد، ؼبا سلكناه يف باب االنشاء من أنو ليس عبارة عن 
ؤلمر النفساين. واألمر النفساين يف اؼبقاـ باالضافة إذل مثل النذر ىو االلتزاـ بالعمل خارجاً، إهباد اؼبعٌت باللفظ بل ىو إبراز ل

 وباالضافة إذل مثل البيع ىو االلتزاـ باؼبلكية وعدـ ارتفاعو بالفسخ وقد ابرزا يف اػبارج بذلك االنشاء واالبراز.

معناه ىبتلف باختالؼ اؼبوارد واؼبقامات، ونظَت ذلك كثَت منها: وعلى اعبملة: أنو من باب استعماؿ االنشاء يف معناه إاّلأّف 
يف الشرط من أنو الـز أو جائز بُت اؼبسلمُت، فإّف معناه أّف الشرط ثابت بينهم مع أّف الشرط تارة هبب العمل  «ٔ» ما ورد

خارجًا بل ىو شرط دبعٌت أّف  بو خارجًا كما إذا شرط أحد اؼبتبايعُت على اآلخر أف ىبيط ثوبو، واخرى ال هبب العمل بو
زبّلفو يوجب اػبيار، وىذا كما إذا اشًتى شخص حنطة وشرط على البائع أف تكوف من جنس معُّت، فإّف العمل على طبقو 

 غَت واجب وإمّبا يوجب زبّلفو اػبيار، مع أنو استعمل يف الكالـ مرّة واحدة.



 تالؼ اؼبعٌت حبسب اختالؼ اؼبوارد، وىذا ظاىر.وعلى اعبملة: ال مانع من استعماؿ اللفظ يف معناه واخ

______________________________ 
(ٔ) 

 ٖٔ/ أبواب اؼبهور ب ٚٛ: ٘ٔاؼبستدرؾ 

 ٕٚ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

يف تقريب  «ٕ» )قّدس سرّه(  . وقد ذكر شيخنا األنصاري«ٔ» «َأَحلَّ اللَُّو اْلَبْيعَ » قولو تعاذل: الثاين من العمومات:
االستدالؿ هبذه اآلية الكريبة ما يقرب من استداللو يف اآلية اؼبتقّدمة وملّخصو: أّّنا دّلت على حّلية صبيع التصرفات اؼبًتتّبة 
على البيع، ألّف ذلك ىو معٌت ربليل البيع، ودبا أّّنا مطلقة وغَت مقّيدة خبصوص التصرفات الواقعة قبل فسخ أحد اؼبتبايعُت 

ة تشمل التصرفات الواقعة بعد رجوع أحدنبا، ومن حّلية التصرفات حينئٍذ يستكشف أّف اؼبعاملة الزمة، إذ لو كانت فال ؿبال
 جائزة وتنفسخ برجوع أحدنبا فال يكوف وجو غبّلية التصرفات ألنّو ملك الغَت برجوعو يف البيع.

وذكر يف وجو االستدالؿ ما نقلناه عنو  «ٖ» «ارًَة َعْن تَػرَاٍض ِمْنُكمْ ِإالَّ أَْف َتُكوَف ذِبَ » أيضًا بقولو تعاذل: )قّدس سرّه(  واستدؿّ 
يف اآلية اؼبتقّدمة وملّخصو: أّف التجارة سبب غبلية التصرفات مطلقاً ولو كانت بعد رجوع أحد اؼبتبايعُت، ومنو يستكشف أّف 

 البيع الـز كما ذكرناه يف اآلية اؼبتقّدمة.

لى االستدالؿ باآليتُت األخَتتُت: بأّف التمّسك باالطالؽ إمّبا يصّح يف القيود واغباالت السابقة أورد ع )قّدس سرّه(  مث إنّو
على اغبكم كاحتماؿ تقّيد اؼبوضوع بقيد العدالة أو بغَتىا من القيود، وأّما القيود الطارئة على اغبكم واؼبتأّخرة عنو فاطالقو ال 

الشك يف اؼبقاـ يف ارتفاع اغبكم برجوع أحد اؼبتعاملُت وعدـ ارتفاعو وال يبكن يوجب رفعها لتأّخرىا عنو، ومن الظاىر أّف 
  دبعٌت أّف إطالؽ اغبكم ال يشمل احتماؿ عدـ -التمسك باطالؽ اغبكم يف إثبات عدـ ارتفاع نفسو لتأّخره عنو

______________________________ 
 ٕ٘ٚ: ٕ( البقرة: ٔ)

 ٜٔ: ٘( اؼبكاسب ٕ)

 ٜٕ: ٗ( النساء ٖ)

 ٕٛ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج



اللهّم إاّلأف يتمّسك  -نفسو وارتفاعو فال يبكن أف يقاؿ إّف اغبكم ثابت حىت على تقدير ارتفاعو وعدمو وىو ظاىر
 باستصحاب اغبكم بعد فسخ أحدنبا وىو سبسك باألصل ال باآلية.

بأّف ىذا االشكاؿ غَت ـبتص باآليتُت األخَتتُت بل ىو جاٍر يف اآلية االوذل أيضًا بتقريب أّف األمر بالوفاء ال  واورد عليو:
يبكن أف يشمل باطالقو احتماؿ عدمو وارتفاعو، ألّف الفسخ على تقدير نفوذه يرفع اؼبعاقدة، وبو ترتفع اآلثار اؼبًتتّبة عليها 

شككنا يف نفوذ الفسخ وعدمو فقد شككنا يف أّف األمر بالوفاء باٍؽ أو مرتفع، فال يبكن  اليت منها وجوب الوفاء هبا، فإذا
 التمسك باطالقو لرفع احتماؿ ارتفاعو بأف يقاؿ إّف الوفاء بالعقد وترتيب األثر عليو واجب حىت يف صورة ارتفاعو وعدمو.

اآلية االوذل واآليتُت األخَتتُت بعد ما تعرض  لبياف الفارؽ بُت «ٔ» )قّدس سرّه( وألجل ذلك تصّدى شيخنا االستاذ
فأفاد يف وجو زبصيص الشيخ ىذه  )قّدس سرّه(  لالستدالؿ باآليتُت وؽبذه اؼبناقشة بعُت ما استشكل بو شيخنا األنصاري

ّف اغبكم إمّبا ثبت اؼبناقشة باآليتُت األخَتتُت وعدـ تعميمها لآلية االوذل: أّف االشكاؿ اؼبذكور ال يرد على اآلية االوذل، أل
والفسخ على تقدير  -كما ذكرنا سابقًا وقلنا إّف العقد حبدوثو موضوع للحكم بوجوب الوفاء  -فيها للعقد باؼبعٌت اؼبصدري

تأثَته ال يرفع العقد باؼبعٌت اؼبصدري ألنّو حدث وال يبكن رفعو، وإمّبا يرفع اؼبعاقدة اليت ىي العقد دبعٌت االسم اؼبصدري، ودبا 
العقد ال يبكن رفعو فال مانع من التمسك باطالؽ اغبكم الثابت عليو عند الشك يف بقائو وارتفاعو. وىذا خبالفو يف  أفّ 

  اآليتُت األخَتتُت فإّف الفسخ على تقدير تأثَته يرفع اغبّلية الثابتة للبيع ومع

______________________________ 
 ٕٔ: ٖ( منية الطالب ٔ)

 ٜٕ، ص: ٔ جمكاسب اػبيارات، 

 الشك يف بقائها ال يبكن التمسك باالطالؽ، ىذا.

ولكن االنصاؼ أّف اآليتُت األخَتتُت قد ال تكوف ؽبما داللة على اللزـو وعلى تقدير داللتهما عليو ال يرد عليهما إشكاؿ 
 أيضاً، فلنا ثالث دعاوى: وعلى تقدير وروده فهو غَت ـبتص هبما بل وارد على اآلية االوذل )قّدس سرّه(  شيخنا األنصاري

.  الدعوى االوذل: أّف اآليتُت قد ال تكوف ؽبما داللة على اللزـو

 .)قّدس سرّه( الدعوى الثانية: أنّو على تقدير داللتهما على اللزـو ال يرد عليهما إشكاؿ شيخنا األنصاري:

 على تقدير صّحتو ال ىبتّص هبما بل ىو وارد على اآلية االوذل أيضاً. )قّدس سرّه(  الدعوى الثالثة: أّف إيراده



أّف اغبّلية إمّبا رتّبت على نفس البيع، كما أّف اغبرمة  «َأَحلَّ اللَُّو اْلَبْيعَ »  فالوجو فيها بالنسبة إذل قولو تعاذل أّما الدعوى االوذل:
اؼبراد من اغبّلية من أحد احتماالت ثالثة: فإّما أف يراد منها اغبّلية رتّبت على نفس الربا ال على التصرفات، وعليو فال ىبلو 

 التكليفية وىي اعبواز والًتخيص. وإّما أف يراد منها اغبّلية الوضعية.

 وإّما أف يراد منها اعبامع بُت اغبّلية التكليفية واغبّلية الوضعية.

سبحانو رّخص يف البيع يف مقابل الربا حيث حّرمو فمرتكب الربا مرتكب  فإف اريد منها اغبّلية التكليفية، فمعٌت اآلية أّف اللَّو
ألمر ؿبرـّ دوف مرتكب البيع ألنّو أمر رّخص فيو الشارع ولو كاف البيع فاسدًا أيضاً، ألنّو ليس من احملّرمات الشرعية، ومن 

ة فيو على أّف ىذا األمر اؼبرّخص فيو الـز وال ينفسخ اؼبعلـو أّف الًتخيص يف البيع وذبويزه ال ربط لو بلزـو البيع وعدمو وال دالل
 بالفسخ، وىذا ظاىر.

وإف اريد منها اغبّلية الوضعية، فمعٌت اآلية أّف البيع نافذ وصحيح يف مقابل الربا فانّو باطل وفاسد، وال داللة فيها على أّف 
  البيع الـز أو غَت الـز وإمّبا تقتضي

 ٖٓ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

 كم بصّحتو ونفوذه، وأّما أنّو بعد صّحتو وتأثَته ال يرتفع بالفسخ أو يرتفع فهو فبّا ال يستفاد من اآلية الشريفة.اغب

وإف اريد منها اعبامع بُت اغبّليتُت كما ىو ليس ببعيد، ألّف تقسيم اغبّلية إذل الوضعية والتكليفية إمّبا حدث بُت الفقهاء 
ا ىي يف مقابل العقدة، فالبيع حالؿ أي أنو مفتوح السبيل وليس دبغلق الباب. وىذا اؼبعٌت يشمل واالصوليُت وإاّل فاغبّلية إمبّ 

الًتخيص حبسب التكليف والوضع، دبعٌت أّف التصرؼ يف البيع باهباده وترتيب األثر عليو مفتوح السبيل وال مانع منو يف 
تصرؼ فيو باهباده أو بًتتيب األثر عليو، وعلى ذلك أيضًا ال مقابل الربا الذي ىو مغلق الباب وفبنوع منو جبميع أكباء ال

 يستفاد منها اللزـو بعد االنعقاد والصحة.

فؤلّف اآلية اؼبذكورة تدّؿ على أّف أكل أمواؿ الناس  «ِإالَّ َأْف َتُكوَف ذِبَارًَة َعْن تَػرَاٍض ِمْنُكمْ »  وأّما بالنسبة إذل قولو تعاذل
، ومن اؼبعلـو أّف اؼبراد باألكل ليس ىو باألسباب الباطلة حراـ، وأ ّما أكلها بسبب التجارة عن تراٍض فهو جائز وغَت ؿبرـّ

االزدراد واألكل يف مقابل الشرب وإاّل الختّصت اآلية بقليل من كثَت من األمواؿ ألّف نسبة اؼبأكوؿ من األمواؿ إذل غَت 
واأللبسة واغبيوانات غَت مأكولة اللحم، بل إمّبا اؼبراد باألكل ىو  اؼبأكوؿ منها كنسبة القطرة إذل البحر كاألراضي واألمالؾ

التصرؼ يف اؼباؿ كما ىو شائع يف االستعماؿ حيث يقاؿ إّف فالنًا أكل مارل أو داري، وعليو فالتصرؼ يف األمواؿ بسبب 
 ىر.التجارة عن تراٍض جائز وىذا أّي ربط لو بلزـو اؼبعاملة والبيع وعدـ انفساخها، وىذا ظا



على اآليتُت األخَتتُت، فالوجو فيها أّف التمسك  )قّدس سرّه(  وىي عدـ سبامية إشكاؿ شيخنا األنصاري وأّما الدعوى الثانية:
باطالؽ اغبكم حىت يف رفع احتماؿ عدمو والقوؿ بأّف اغبكم ثابت حىت على تقدير ارتفاعو وعدمو وإف كاف أمراً غَت معقوؿ 

  عند الشك يف ارتفاعو وإمّبا يتمسك وال معٌت للتمسك باالطالؽ

 ٖٔ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

باالطالؽ عند الشك يف قيد من قيود اؼبوضوع، إاّلأّف الغرض يف اؼبقاـ ليس ىو التمسك باالطالؽ كذلك، وإمّبا يراد 
اؼبشًتي أو البائع وىو الفسخ التمسك باطالؽ اغبكم باغبّلية عند الشك يف بقائها بعد صدور فعل من األفعاؿ اػبارجية من 

والرجوع، دبعٌت أنّا نشك يف أّف اللَّو تعاذل ىل جعل اغبّلية إذل أف يفسخ أحدنبا أو أنو جعلها إذل يـو القيامة ولو مع فسخ 
أحدنبا، وىذا شك يف إطالؽ اغبكم من حيث فعل اؼبتبايعُت، وال مانع من التمسك باالطالؽ باالضافة إليو كما ال مانع 

تقييد اغبكم بو بأف يقاؿ إمّبا وبّل البيع أو التصرفات إذل أف يصدر الفسخ من أحدنبا وال يًتّتب عليو أّي ؿبذور، فكما  من
ال مانع من تقييده بو فال مانع من إطالقو باالضافة إليو وجعل اغبّلية إذل األبد ولو مع صدور ىذا الفعل من أحدنبا، فهذه 

 ا.اؼبناقشة غَت واردة من أساسه

وىي أّف االيراد على تقدير سباميتو يرد على اآلية االوذل أيضاً، فالوجو فيها ظاىر ألنّا إذا أغمضنا النظر  وأّما الدعوى الثالثة:
عّما ذكرناه يف وجو الدعوى الثانية وبنينا على أّف التمّسك باالطالؽ عند الشك يف الفسخ أيضًا غَت صحيح، فهذا يأيت يف 

مر بالوفاء بالعقود أيضاً، ألّف اغبكم وإف رّتب فيها على العقد دبعناه اؼبصدري، والفسخ إمّبا يتعّلق التمسك باطالؽ األ
بالعقدة اغباصلة من اؼبصدر إاّلأّف العقدة إذا فسخت فال ؿبالة يرتفع وجوب الوفاء بالعقد ولو دبعناه اؼبصدري، إذ ال معٌت 

 لوجوب الوفاء بالعقد بعد فسخ اؼبعاملة.

و فالشك يف نفوذ الفسخ يرجع إذل الشك يف وجوب الوفاء بالعقد وترتيب اآلثار عليو، وقد بنينا على أّف التمسك وعلي
 باطالؽ اغبكم بالوفاء حىت على تقدير ارتفاعو ومشولو لصورة عدـ نفسو غَت معقوؿ، ىذا.

لتزاـ دبلكية اؼبثمن للمشًتي وملكية الثمن للبائع، ويبكن االستدالؿ باآليتُت على اللزـو بوجو آخر: وىو أّف البيع عبارة عن اال
 وىذا االلتزاـ لو دل يقّيد باػبيار

 ٕٖ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

مطلق باالضافة إذل الزماف، ألنو قد التـز باؼبلكية إذل يـو القيامة ال إذل زماف دوف زماف، كما أنّو مطلق باالضافة إذل الزماين 
وىو الفسخ، ومعناه أيّن التزمت باؼبلكية مطلقًا سواء رجعت عن التزامي وىو الفسخ أـ دل أرجع، وأّف االلتزاـ غَت مقّيد بعدـ 

موقت إذل زماف الرجوع. كما أّف معٌت جعل اػبيار يف البيع أّف االلتزاـ باؼبلكية والبيع مقّيد بعدـ الرجوع فإذا الرجوع فيو وغَت 



رجعت فاؼبلك رل، وال معٌت للخيار إاّلذلك، وال ؿبذور فيو إاّلأخذ اغبكم يف موضوع نفسو، وقد تقّدـ اعبواب عنو يف حبث 
 أخذ قصد القربة يف موضوع اغبكم.

عبملة: ال ؿبذور يف االلتزاـ باؼبلكية مطلقًا سواء رجع عن التزامو أـ دل يرجع فيو، فيكوف جعل اػبيار يف البيع موجباً وعلى ا
لتضييق دائرة االلتزاـ، ألنّو على تقدير عدـ جعلو يلتـز بالبيع واؼبلكية سواء رجع عن التزامو بعد ذلك أـ دل يرجع نظَت من 

 بعدـ رّده إليو ولو مع مطالبتو اؼباؿ بنفسو.أودع عند أحد مااًل وأوصاه 

وإذا اّتضح ىذا فنقوؿ: إّف مقتضى اآليتُت كما عرفت عبارة عن إمضاء اؼبعاملة وما تعاقدا عليو، فإف كاف العقد وما تعاقدا 
لتزاـ مقّيدًا بذلك بل عليو التزامًا مقّيدًا بعدـ رجوعو عن التزامو فيمضيها الشارع على كبو اعبواز، وإف دل تكن اؼبعاملة واال

مطلقًا من حيث رجوعو وعدمو فال ؿبالة يبضيها الشارع على كبو االطالؽ وأنو ملك للمشًتي أو البائع مطلقاً، سواء رجع 
إذا رجع فال يبكن للشارع إمضاء ذلك الفسخ  -أي بعد التزامو على كبو االطالؽ -أحدنبا عن التزامو أـ دل يرجع وبعد ذلك

ذل التناقض كما ىو ظاىر، ألّف اؼبفروض أنّو أمضاىا على كبو االطالؽ، ومعناه أّف اؼبثمن ملك للمشًتي سواء ألنو يؤّدي إ
رجع البائع عن التزامو أـ دل يرجع ومعو فال يعقل أف يبضي الشارع فسخ البائع، ألّف معناه أنو ملك للبائع عند الرجوع، 

 وىذاف ال هبتمعاف.

 ف على أّف الشارع يبضي اؼبعاملة حسبما أوقعهاوباعبملة: أّف اآليتُت تداّل 

 ٖٖ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

. وقد ذكروا  اؼبتعاقداف، واؼبفروض أّّنما أوقعاىا على كبو يكوف االلتزاـ مطلقًا وال وبصل االنفساخ بالفسخ وىو معٌت اللزـو
ال ينعزؿ الوكيل بالعزؿ فتثبت لو الوكالة اؼبطلقة وال  نظَت ذلك يف باب الوكالة وأنّو إذا اشًتط التوكيل يف ضمن عقد على كبو

 تزوؿ برجوع اؼبوّكل عن التوكيل، وإف دل نرتض بذلك يف الوكالة فراجع.

 على اللزـو قولو تعاذل: «ٔ» )قّدس سرّه(  وفبّا استدّؿ بو شيخنا األنصاري

 واالستدالؿ هبا على اللزـو يتوّقف على أمرين:. «ٕ» «اَل تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَػْيَنُكْم بِاْلَباِطلِ »

أحدنبا: أّف اؼبراد بالباطل ىو الباطل العريف وأّف كل تصّرؼ ُعدَّ يف العرؼ باطاًل حراـ إاّلأف يدّؿ دليل شرعي على جوازه 
 هما دليل شرعي.وعدـ كونو من الباطل، وىذا كما يف حّق اؼبارّة والشفعة وكبونبا ألّّنما باطالف عرفاً لو دل يدؿ علي

وثانيهما: أّف فسخ أحدنبا وتصرفو يف اؼباؿ من دوف رضا اآلخر من الباطل عرفاً، وبعد ضّم أحد ىذين األمرين إذل اآلخر 
 يثبت أّف الفسخ والتصرؼ يف اؼباؿ باطل وحراـ وال يكوف نافذاً ال ؿبالة، ىذا.



اؼبراد بالباطل ىو الباطل العريف، ألّف األلفاظ موضوعة للمعاين ولكن للمناقشة يف األمرين ؾباؿ، وذلك لعدـ الدليل على أّف 
النفس األمرية والواقعية ال للمعاين اؼبقّيدة دبا يراه العرؼ، نعم رؤية العرؼ ونظره طريق إذل الواقع فيما إذا أمضاىا الشارع ال 

والثابت، وهبذا اؼبعٌت صّح قوؿ الشاعر: أال كل  أّّنا جزء للمعاين، وعليو فاؼبراد بالباطل ىو الباطل الواقعي يف مقابل اغبق
  ء ما خال اللَّو باطل شي

______________________________ 
 ٕٓ: ٘( اؼبكاسب ٔ)

 ٜٕ: ٗ( النساء ٕ)

 ٖٗ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

و فال يبكن االستدالؿ لعدـ ثبوت غَته تعاذل وأّف غَته من األشياء زائل تالف وليس حبق بل اغبق ىو اللَّو جّل شأنو، ومع
باآلية يف اؼبقاـ ألنّا نشك يف أّف الفسخ والتصرؼ يف اؼباؿ باطل واقعًا أو حق، ومع الشك يف ذلك ال يصح التمسك بالعاـ 

 ألّف الشبهة مصداقية.

، ألّف فاالستدالؿ جبملة اؼبستثٌت منو دبجردىا غَت صحيح، نعم لو ضّمت إذل صبلة اؼبستثٌت فيستفاد من ؾبموعها اللز  ـو
اؼبرّكب منها يدّؿ على حصر سبب حّل التصّرؼ واألكل بالتجارة عن تراٍض، ألّف االستثناء من أدوات اغبصر ومن الواضح 
أّف الفسخ من دوف رضا اآلخر ليس من التجارة عن تراٍض فال يكوف موجبًا غبل األكل والتصرفات، ىذا كّلو بناًء على أّف 

 واقعي يف مقابل اغبق.اؼبراد بالباطل ىو الباطل ال

فحينئٍذ إف قلنا بأّف اؼبوارد  «ٔ» )قّدس سرّه(  وأّما بناًء على أّف اؼبراد بالباطل ىو الباطل العريف كما اّدعاه شيخنا األنصاري
دبعٌت أّف مثل حّق اؼبارّة والشفعة واػبيار من الباطل العريف  -اػبارجة عن النهي خارجة عن عنواف الباطل العريف بالتخصيص

  فال مانع من التمسك بعمـو -حقيقة إاّلأّف الشارع خّصصها وأخرجها عن حكم اغبرمة مع كوّنا داخلة يف اؼبوضوع
 اخل الثبات عدـ جواز الفسخ وعدـ نفوذه، ألنو باطل عرفاً ودل يرد ـبّصص ىبرجو عن اغبكم، وىذا ظاىر. «ُكُلوااَلتَأْ »

فال يصّح  )قّدس سرّه(  وأّما إذا قلنا بأّف موارد ترخيص الشارع خارجة عن الباطل العريف حقيقة كما ذكره شيخنا األنصاري
وذلك ألّف اؼبوضوع للحكم حينئٍذ ليس ىو الباطل العريف دبجرده بل الباطل  التمّسك بالعمـو الثبات عدـ تأثَت الفسخ،

  العريف بقيد أف ال يرّخص فيو الشارع، وإاّل فهو مع ترخيصو ليس من



______________________________ 
 ٕٓ: ٘( اؼبكاسب ٔ)

 ٖ٘، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

، إذ كبتمل أّف الشارع رّخص  الباطل اؼبوضوع للحكم، وصدؽ ىذا العنواف اؼبقّيد بعدـ ترخيص الشارع على الفسخ غَت معلـو
فيو كما كبتمل عدمو، فنشك يف أّف الفسخ ىل ىو من أفراد اؼبوضوع للحكم أو من غَتىا، ومع الشك يف اؼبوضوع ال ؾباؿ 

.  للتمسك بالعمـو

ال وبّل ماؿ : »)صّلى اللَّو عليو وآلو(  اؼبقاـ قولو يف «ٔ» )قّدس سرّه(  اليت استدّؿ هبا شيخنا األنصاري  ومن صبلة الوجوه
َواَل »  أّف وجو االستدالؿ بو يظهر فبّا قّدمو يف االستدالؿ بقولو تعاذل )قّدس سرّه( ذكر «ٕ» «امرئ مسلم إاّلعن طيب نفسو

 اخل. «تَْأُكُلوا

هبوز التصرؼ يف ماؿ اؼبسلم إاّلعن طيب نفسو، وعليو وال ىبفى أّف اغبّلية تارًة ربمل على اغبّلية التكليفية فحسب فيقاؿ ال 
.  فال مانع من االستدالؿ بو على حرمة الفسخ تكليفاً، ألنو تصرؼ يف ماؿ اؼبسلم من دوف رضاه وىو أمر ؿبرـّ

واخرى ربمل على اغبّلية الوضعية كذلك أي فحسب دبعٌت عدـ االمضاء والنفوذ أي ال ينفذ تصرؼ الغَت يف ماؿ اؼبسلم 
اّلبطيب نفسو، وعلى ىذا أيضًا ال مانع من االستدالؿ بو على عدـ نفوذ الفسخ وعدـ إمضائو، ألنّو أيضًا متعّلق دباؿ إ

 اؼبسلم ال عن طيب نفسو، ىذا باالضافة إذل إرادة اغبّلية التكليفية دبجردىا أو الوضعية كذلك.

على ما أشرنا إليو سابقًا حىت  «َأَحلَّ اللَُّو اْلَبْيعَ »  ذلك يف مثلولكن ىل يصّح يف اؼبقاـ إرادة اعبامع بُت اغبّليتُت كما صّح 
 يبكننا أف نستدّؿ هبذه الرواية على اللزـو وعدـ تأثَت الفسخ يف اؼبعامالت، أو أّف إرادتو غَت فبكنة؟ الظاىر ىو

______________________________ 
 ٕٓ: ٘( اؼبكاسب ٔ)

 )مع اختالؼ يسَت( ٔح  ٖاؼبصّلي ب / أبواب مكاف ٕٓٔ: ٘( الوسائل ٕ)

 ٖٙ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

أّف اؼبوضوع للحكم ىو اؼباؿ الذي يكوف مضافاً إذل « ال وبّل ماؿ امرئ مسلم» )صّلى اللَّو عليو وآلو(  الثاين، ألّف ظاىر قولو
اؼبسلم والغَت ومقارنًا للتصرؼ فيو حبسب الزماف. وبعبارة اخرى: ظاىر الرواية أنّو البّد وأف يكوف ماؿ الغَت متحققًا يف رتبة 



مثاًل حينما يتصرؼ فيو اؼبتصرؼ باألكل والتمّلك سابقة على التصرفات وزماف سابق عليها بأف وبرز أّف اؼباؿ ماؿ زيد 
وأشباىهما، ومعلـو أنو مع الفسخ ال يبكن إحراز ىذا اؼبعٌت بأف وبرز أّف اؼباؿ الذي يتصرؼ فيو ىذا اؼبتصرؼ ىو ماؿ زيد 

 اؼبشًتي، وذلك الحتماؿ أنو ماؿ نفس ىذا اؼبتصرؼ بسبب الفسخ.

جردىا باالضافة إذل مورد والوضعية باالضافة إذل مورد آخر وإف كاف فبكنًا يف نفسو، وعلى اعبملة: إرادة اغبّلية التكليفية دب
إاّلأّف ظهور اؼباؿ يف اؼبقاـ يف كونو مااًل للغَت اؼبسلم يف زماف سابق على التصرفات يبنعنا عن إرادة اعبامع بينهما، ودبا أشرنا 

 ح، ىذا أّواًل.إليو يظهر أّف ارادة اغبّلية الوضعية أيضاً أمر غَت صحي

وثانياً: أّف اغبل واغبرمة اؼبضافتُت إذل اؼبوضوعات اػبارجية ال معٌت ؽبما ظاىراً، إذ ال معٌت مثاًل غبرمة ذات اؼباء أو اػبمر أو 
أو إرادة االّمهات أو غَت ذلك من األعياف اػبارجية، فالبّد أف يراد يف موارد إضافة اغبرمة أو اغبّلية إليها اآلثار الظاىرة فيها، 

صبيع اآلثار حبسب اؼبناسبات اؼبوجودة بُت األحكاـ وموضوعاهتا حسب اختالؼ اؼبوارد واؼبقامات. مثاًل إذا ورد أّف اػبمر 
حراـ فبما أنو ال معٌت ألف تكوف ذات اػبمر ؿبّرمة فالبّد أف نقّدر إرادة شربو، ألنو أظهر اآلثار اؼبًتتّبة على اػبمر، فنحكم 

ُحرَِّمْت َعَلْيُكْم » شرب اػبمر فقط وال نتعّدى منها إذل حرمة بيعو أيضًا بنفس ىذا الدليل، وإذا وردبذلك على حرمة 
 فال ؿبالة ربمل على إرادة حرمة نكاحهّن، ألنو األثر الظاىر يف النساء دوف مثل النظر إليها أو «ٔ» «أُمََّهاُتُكمْ 

______________________________ 
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اؼبعاملة معها وكبو ذلك. ويف اؼبقاـ حيث اسندت اغبّلية إذل نفس اؼباؿ وىي كما عرفت فبّا ال معٌت ؽبا، فال مناص من ضبلو 
 على األثر اؼبناسب لو وليس ىو إاّل التصرؼ فيو بأكل أو بنقل من مكاف إذل مكاف أو بنحو ذلك من التقّلبات اػبارجية.

وأّما التصرفات االعتبارية كتمّلك اؼباؿ وكبوه فاغبرمة منصرفة عنها كما ال ىبفى. إذف ال داللة للحديث على عدـ حصوؿ 
 .)قّدس سرّه(  التمّلك بالفسخ كما أراده شيخنا األنصاري

 «ٕ» «الناس مسّلطوف على أمواؽبم» عليو وآلو(  )صّلى اللَّو  يف اؼبقاـ قولو «ٔ» )قّدس سرّه(  وفبّا استدّؿ بو شيخنا األنصاري
 ومقتضى سلطنة الشخص على مالو عدـ جواز أخذه من يده وسبّلكو عليو، ىذا.



وال ىبفى أّف الرواية ضعيفة السند وال يبكن االعتماد عليها كما ذكرناه يف البيع وعلى تقدير تسليم سندىا ال داللة ؽبا على 
مالو ولو التصرؼ فيو كيف ما شاء بأكلو أو بيعو أو ىبتو وغَت ذلك فبّا يوجب تلفو اللزـو ألّف معناىا أّف اؼبالك مسّلط على 

 حكماً أو حقيقة، وليس ألحد منعو عن التصرؼ فيو ألّف اؼبالك ليس ؿبجوراً عليو يف التصرؼ دبالو.

لو على اؼباؿ وال يتمّكن من وعلى اعبملة: فمقتضى السلطنة أف يتصرؼ يف مالو دبا شاء، وال يستفاد منها أّف غَته ال سلطنة 
التصرؼ فيو ببيعو وكبوه، اللهّم إاّل من باب مفهـو اللقب وأّف مفهـو كوف اؼبالك مسّلطًا على مالو عدـ تسّلط الغَت عليو، 
ولكن مفهـو اللقب ليس حبّجة، وىذا نظَت السلطنة الثابتة لؤلب على ماؿ ولده فإّف ثبوت سلطنة األب عليو ال يدؿ على 

 سلطنة اعبد عليو، بل كالنباعدـ 

______________________________ 
 ٕٓ: ٘( اؼبكاسب ٔ)

 ٕٕٚ: ٕ، حبار األنوار ٜٗح  ٕٛٓ: ٖ( عوارل الآلرل ٕ)
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 مسّلطاف وؽبما الوالية عليو.

 غَته ال سلطنة لو عليو فال يستفاد منها بوجو. ىذا.وباعبملة: أّف الرواية إمبا تنفي حجر اؼبالك عن التصرؼ يف مالو، وأّما أّف 

مع إمكاف أف يقاؿ إّف الرواية رتّبت سلطنة كل مالك على مالو دبقتضى االضافة، والفسخ رافع ؼبوضوع السلطنة ألنو يوجب 
ت موضوع نفسها أو خروج اؼباؿ عن كونو ماؿ الغَت وصَتورتو ماؿ الفاسخ، ومن اؼبعلـو أّف الرواية ال نظر فيها إذل ما يثب

ء مااًل لشخص، وأما أّف ىذا اؼباؿ ماؿ للفاسخ أو لغَته  ينفيو، ألّّنا تثبت السلطنة على فرض ربّقق موضوعها وىو كوف الشي
فليست الرواية ناظرة إذل ذلك كما ىو اغباؿ يف سائر القضايا اغبقيقية. وعليو فال منافاة بُت نفوذ الفسخ وسلطنة كل مالك 

 على مالو.

يف تقريب  )قّدس سرّه( وقد ذكر «ٕ» «اؼبؤمنوف عند شروطهم» )عليو السالـ(  قولو «ٔ» )قّدس سرّه(  وفبّا استدّؿ بو
االستدالؿ بو أّف الشرط عبارة عن مطلق االلتزاـ والعهد فيصدؽ على مثل البيع وغَته من اؼبعامالت. مثّ ناقش فيو بأّف الشرط 

 ية، ىذا.ال يطلق على االلتزامات االبتدائ



ما الشرط يف » )عليو السالـ(  وكبن لو سّلمنا أّف الشرط يستعمل يف االلتزامات االبتدائية وقلنا بأّف الشرط يف مثل قولو
وكبوه مستعمل يف الشرط االبتدائي، إذ دل يسبق من اللَّو تعاذل عهد أو عقد حىت  «ٖ» «اغبيواف؟ قاؿ ثالثة أيّاـ للمشًتي

  ذكوراً يف ضمنو، وإمّبا شرطو اللَّو تعاذليكوف الشرط اؼبذكور م

______________________________ 
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إذل االمضاء بأف يقاؿ إّف امضاءه تعاذل للعقد والبيع مشروط  مع إمكاف ضبلو على الشروط الضمنية بارجاعو -وعهده ابتداء
فال نسّلم صّحة إطالقو عرفاً على مثل البيع وغَته من اؼبعامالت وإف كاف شاماًل لو  -باػبيار يف اغبيواف كذا أو يف اجمللس كذا

أف يقاؿ عرفًا إّف فالنًا شرط داره حبسب معناه اللغوي، وذلك لعدـ إطالؽ الشرط على البيع، فإذا باع أحد داره فال يصح 
 يف اؼبقاـ يف ؿبّلها، ىذا. )قّدس سرّه(  بل يعّد االستعماؿ اؼبذكور من األغالط. وعليو فمناقشة شيخنا األنصاري

 يف غاية االشكاؿ، ألّف سياقو سياؽ قولو: اؼبؤمن عند« اؼبؤمنوف عند شروطهم» )عليو السالـ(  مث إّف استفادة اللزـو من قولو
عدتو، فهو إخبار حبسب الصورة وإف كاف إنشاء حبسب اؼبعٌت فكأنّو ىبرب عن أّف اؼبؤمن مالصق لشرطو ووعده وال ينفك 

ودل يرتّبو على صبيع الناس، « عند شروطهم»وقد رّتب على ىذا العنواف قولو « اؼبؤمنوف»عنو، إاّلأّف اغبديث اخذ يف موضوعو 
كم اؼبذكور فيو من أحكاـ صفة االيباف وأّف اؼبؤمن بوصف أنو مؤمن وال يعصي اللَّو تعاذل فيستفاد من اغبديث اؼبذكور أّف اغب

ال ينفك عن شرطو خبالؼ الفاسق الذي يعصي اللَّو تعاذل فانو ينفك عن شرطو وال يالزمو، ومعو فيستفاد من اغبديث 
ة الشارطوف وكبوىا لكانت استفادة اللزـو كلم« اؼبؤمنوف»اؼبذكور أّف ذلك حكم تكليفي فحسب. نعم لو كاف عوض كلمة 

 منو دبكاف من االمكاف.

مث إّف إرادة وجوب العمل على طبق الشرط إمّبا يتم فيما إذا كاف متعّلقًا بفعل من األفعاؿ اػبارجية كالنذر اؼبتعّلق بالفعل ألنو 
فيجب عليو العمل بذلك  -مثاًل  -عقدشرط فَتاد منو وجوب العمل بذلك الفعل، أو إذا اشًتط فعاًل كاػبياطة يف ضمن 

الشرط، وأّما إذا تعّلق بأمر اعتباري كاؼبلك يف اؼبقاـ فال يبكن ضبلو على وجوب العمل على طبقو ألنو ليس من األعماؿ كما 
 لعّلو ظاىر.



 اؼبؤمنوف عند» )عليو السالـ(  وإف شئت قلت: إّف االستدالؿ على اللزـو بقولو

 ٓٗ ، ص:ٔ مكاسب اػبيارات، ج

 ـبدوش صغرى وكربى.« شروطهم

أّما حبسب الصغرى، فؤلنّا مبنع صحة إطالؽ الشرط على الشروط االبتدائية عند العرؼ كالبيع واالجارة ولو قلنا باستعمالو يف 
الربط  ذلك يف كلمات الفصحاء واألكابر، إاّلأّف استعمالو يف مثل البيع وكبوه يعّد من األغالط، ألّف الشرط إمّبا يستعمل يف

 ء آخر، وىذا ظاىر. اغباصل يف ضمن عقد أو شي

الذي ىو دبعٌت أّّنم مالصقوف لشروطهم كناية عن « عند شروطهم» )عليو السالـ(  وأّما حبسب الكربى، فؤلّف ظاىر قولو
وطو كقولو أّّنم يعملوف هبا ىو الوجوب التكليفي، ألنو إخبار عن أّف اؼبؤمن الذي ال يرتكب اؼبعصية ال يتخّلف عن شر 

اؼبؤمن ال يزين أو ال يكذب، واؼبقصود ىو الكناية عن وجوب الًتؾ يف األمثلة ووجوب العمل على طبق الشروط يف اؼبقاـ، 
ومن الظاىر أّف اؼبناسب للمؤمن ىو ذلك، يعٍت أّف اؼبؤمن ال يرتكب اغبراـ فيعمل بشروطو دوف غَت اؼبؤمن كما ىو واضح. 

زبتص باؼبؤمن، ألّف البيع لو كاف الزمًا فال ىبتلف باالضافة إذل اؼبؤمن أو الفاسق للزومو يف كليهما،  وأّما إرادة اللزـو فهي ال
 وىذا خبالؼ الوجوب فاّف العمل على طبقو من خصائص اؼبؤمن دوف غَته.

يف اؼبقاـ: ما دّؿ على أّف البّيعُت باػبيار ما دل يفًتقا، وأنو إذا  «ٔ» )قّدس سرّه(  شيخنا األنصاري  ومن صبلة ما استدّؿ بو
هبذه األخبار على اللزـو يف خصوص البيع  )قّدس سرّه(  . وقد استدؿّ «ٕ» افًتقا وجب البيع، وأنو ال خيار ؽبما بعد الرضا

، فإّف اؼبستفاد منها أّف البيع الـز دوف غَته من اؼبعامالت لوضوح اختصاص األخبار بالبيع. وتقريب االستدالؿ هبا واضح
  بعد االفًتاؽ والرضا وأنو ال ينفسخ

______________________________ 
 ٕٕ: ٘( اؼبكاسب ٔ)
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 بالفسخ والرجوع، ىذا.



وتبعو غَته بأّف ىذه األخبار ال داللة ؽبا على لزـو البيع بعد االفًتاؽ من  «ٔ» )قّدس سرّه(  وقد أورد عليو احملّقق اػبراساين
صبيع اعبهات ولو من جهة خيار الغنب أو العيب وكبونبا، وإمّبا ىي تدّؿ على اللزـو من جهة خيار اجمللس فقط وأنو بعد 

ر اػبيارات فهي ليست بصدد بياف ذلك فال االفًتاؽ الـز من ناحية خيار اجمللس، وأّما أنو الـز من جهة أمر آخر أو سائ
 إطالؽ فيها باالضافة إليها حىت يتمّسك باطالقها عند الشك يف انفساخها بالفسخ والرجوع.

وىذا الكالـ من الغرائب، ألّف الروايات اؼبذكورة ظاىرة يف أّف البيع الـز بعد االفًتاؽ وبعد حصوؿ الرضا منهما، وكونو كذلك 
فاطالقها يقتضي اللزـو سواء كاف ىناؾ غنب أـ دل يكن وسواء كاف اؼببيع معيبًا أـ دل يكن، بل ىذا ء،  غَت مقّيد بشي

االطالؽ من أقوى االطالقات يف الفقو فإّف بعض األخبار تعّرضت إذل خيار اغبيواف ودّلت على أّف الشرط فيو ثالثة أيّاـ ويف 
نو يظهر أّف ؽبا نظرًا إذل سائر اػبيارات وكأّّنا دّلت على أف البيع الـز من اجمللس ما دل يفًتقا وأنو بعد ذلك يكوف الزماً، فم

 صبيع اعبهات ومن سباـ اغبيثيات.

  مث إّف اؼبتحّصل من صبيع ما ذكرناه يف اؼبقاـ: أّف اؼبعاملة إذا كانت تقتضي اؼبلكية فعاًل فيتمسك الثبات لزومها بقولو تعاذل
ألنو دّؿ على حصر السبب احملّلل لؤلكل  «ٕ» «ْيَنُكْم بِاْلَباِطِل ِإالَّ َأْف َتُكوَف ذِبَارًَة َعْن تَػرَاٍض ِمْنُكمْ اَلتَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بػَ »

  بالتجارة عن تراٍض، والفسخ ليس ذبارة عن تراٍض فيكوف أكل اؼباؿ بذلك من

______________________________ 
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. «ٔ» «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  األكل بالباطل، وبقولو تعاذل  ؼبا تقّدـ من داللتو على اللزـو

وأّما إذا دل تقتض اؼبلكية فعاًل وإف اقتضتها بعد ذلك كما ىو اغباؿ يف اؼبضاربة واؼبساقاة والسبق والرماية وغَتىا فبّا ال يقتضي 
اخل، إذ ال  «اَل تَْأُكُلوا»  وال يصح التمسك فيها بقولو تعاذل «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  لكية قبل العمل فيتمسك الثبات لزومها بعمـواؼب

 ملكية يف البُت حىت يقاؿ إّف فسخها والرجوع فيها أكل للماؿ بالباطل. نعم بعد حصوؽبا ال مانع من التمسك بو أيضاً.

  الثبات اللزـوالتمّسك باالستصحاب 

 



تعّرض إذل االستصحاب وذكر أنو ردبا يتمسك يف اؼبقاـ باستصحاب عدـ انقطاع عالقة  «ٕ» )قّدس سرّه(  مث إّف الشيخ
اؼبالك األوؿ عن العُت، وبو يصح أف يرجع يف البيع أو غَته من اؼبعامالت، وىذا األصل حاكم على استصحاب اؼبلكية بعد 

هما من قبيل الشك السبيب واؼبسّبيب، إذ الشك يف بقاء اؼبلكية وعدمو ناشئ عن الشك يف جواز فسخ أحدنبا، ألّف الشك في
فسخ اؼبالك وعدمو، فإذا استصحبنا العلقة السابقة فمقتضاه أّف اؼبالك هبوز أف يفسخ اؼبعاملة وبو يرتفع الشك يف بقاء 

 اؼبلكية وعدمو.

 ف ىو بقاء عالقة اؼبلك أو بقاءعن ذلك: بأّف اؼبراد إف كا )قّدس سرّه(  وأجاب

______________________________ 
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اآلثار اؼبًتتّبة على اؼبلك كجواز الوطء يف مثل األمة وكبوه، فهذه العالقة وإف كانت ثابتة قبل اؼبعاملة، إاّلأنّا نقطع بزواؽبا 
 فال شك لنا يف بقائها لنستصحبها.بالبيع، 

وإف اريد بالعالقة عالقة اؼبلك دبعٌت السلطنة على إعادة العُت وسبّلكها فهذه العالقة وإف كانت مشكوكة إاّلأّّنا دل تثبت 
و للمالك ما داـ مالكًا حىت نستصحبها، فإّّنا لو ثبتت فإمّبا تثبت بعد خروج العُت عن ملكو، وحينئذ يبكن أف يقاؿ إن

مسّلط على إرجاعها وسبّلكها، وأّما مع كوّنا ربت ملكو فال معٌت لتسّلطو على إرجاعها إذل ملكو مع أنو مالك ؽبا، فهذه 
 العالقة ال حالة سابقة ؽبا فال هبري فيها االستصحاب، ومعو فيبقى استصحاب اؼبلكية بال معارض.

قطع بأنو ما داـ دل يفًتقا يتمّكن من إرجاعها، فيستصحب ىذا التمّكن وإف اريد بالعالقة العالقة الثابتة للمالك يف اجمللس لل
والعالقة إذل ما بعد افًتاقهما فاعبواب عنو أمراف: أحدنبا: أّف ذلك أخص من اؼبّدعى، المكاف فرض الكالـ فيما دل يثبت 

س عن قريب إف شاء اللَّو، بل ال يصح فيو خيار اجمللس كما إذا اشًتطا سقوطو يف ضمن اؼبعاملة ويأيت موارد عدـ خيار اجملل
الرجوع إذل االستصحاب حىت يف موارد ثبوت خيار اجمللس بناًء على أّف الشك يف استمرار حكم اؼبخصِّص يُرجع فيو إذل 

 ال إذل االستصحاب. -«أَْوفُوا بِاْلُعُقودِ » وىو ىنا -عمـو العاـ

 بعد االفًتاؽ، ومع داللة الدليل على االرتفاع ال ؾباؿ لالستصحاب.وثانيهما: أّف األخبار دّلت على ارتفاع تلك العالقة 



بالتأّمل، ىذا  )قّدس سرّه( وكيف كاف، فال يبقى ؾباؿ الستصحاب بقاء العالقة وهبري استصحاب اؼبلكية بال مزاحم. مث أمر
 ملّخص ما أفاده يف اؼبقاـ.

  من جرياف استصحاب اؼبلكية بعد االفًتاؽ إمّبا يتم فيما إذا قلنا دبقالة احملّقق اػبراساين )قّدس سرّه(  وال ىبفى أّف ما أفاده
من عدـ داللة األخبار الواردة يف خيار اجمللس على لزـو البيع من صبيع اعبهات، وإمّبا دّلت على لزومو من جهة  )قّدس سرّه(

 ية بعد فسخ أحدنبا.خيار اجمللس فقط، إذ حينئٍذ ال مانع من استصحاب اؼبلك

وقّويناه من داللة األخبار على لزـو البيع بعد االفًتاؽ من صبيع اعبهات فال وجو  )قّدس سرّه(  وأّما بناء على ما أفاده
 للتمسك باستصحاب اؼبلكية حينئٍذ لوجود
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 الدليل على اؼبلكية.

جرياف استصحاب عدـ ارتفاع العلقة الثابتة يف اجمللس لداللتها على اللزـو بعد وباعبملة: أّف ىذه الروايات كما سبنع من 
 االفًتاؽ، كذلك سبنع من جرياف استصحاب اؼبلكية بعده.

 وكيف كاف فال وجو للتمسك باستصحاب اؼبلكية مع وجود الروايات.

 ولعّلو إذل ذلك أشار باألمر بالتأّمل.

وذكر أّف ظاىره أّف األصل عدـ اللزـو عند  «ٕ»  يف اؼبختلف )قّدس سرّه( تعّرض إذل كالـ العاّلمة «ٔ» )قّدس سرّه(  مث إنو
أَْوُفوا »  دل يرّده إاّلبعمـو قولو تعاذل )قّدس سرّه(  الشك يف مثل اؼبسابقة من أّّنا الزمة أو جائزة. وقاؿ إّف من تأّخر عنو

لعقود يف مثل اؼبسابقة وكبوىا فبّا ال يتضّمن سبليكًا أو تسليطًا قبل العمل وإف كاف مث ذكر أّف التمسك بأوفوا با «بِاْلُعُقودِ 
صحيحًا وبو كبكم بلزومها إاّلأنو لوال عمـو ىذا الدليل دل يكن مانع من استصحاب عدـ اللزـو يف مثل اؼبسابقة لعدـ 

حدنبا بعد العمل وشككنا يف لزومها حىت ال يؤثّر اشتماؽبا على سبليك أو تسليط قبل العمل وهبوز ؽبما الرجوع، فإذا رجع أ
. وكيف   فيها الفسخ وجوازىا حىت يؤثّر فيو فيتمسك باستصحاب اعبواز، وبو نثبت أّف األصل يف مثل اؼبسابقة عدـ اللزـو

 كاف فقد استحسن ىذا االستصحاب يف اؼبسابقة، ىذا.

رنا أنّا ال نقوؿ جبرياف االستصحاب يف األحكاـ الكّلية وذك «ٖ»  وقد ذكرنا تفصيل ذلك يف حبث االستصحاب التعليقي
  اإلؽبية، وعلى تقدير القوؿ بو فال نقوؿ



______________________________ 
 ٖٕ: ٘( اؼبكاسب ٔ)

 ٕ٘٘: ٙ( اؼبختلف ٕ)

  التنبيو السادس ٔٙٔ(: ٛٗ)موسوعة اإلماـ اػبوئي  ٖ( مصباح االصوؿ ٖ)
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جبريانو يف األحكاـ التعليقية، إاّلأنو ال مانع من جرياف االستصحاب يف مثل اؼبسابقة واعبعالة وكبونبا فيما إذا قلنا جبريانو يف 
األحكاـ الكلية، إذ ليست تلك العقود من قبيل األحكاـ التعليقية، وذلك ألّف اغبكم يف موارد التعليق غَت ؿبّقق فعاًل ومعّلق 

ر وىو اؼبعّلق عليو، ولذا أنكرنا جرياف االستصحاب فيو، ويف ىذه العقود ليس االلتزاـ تعليقياً بل ىو فعلي على ثبوت أمر آخ
واؼبلتـز بو أمر تقديري وذلك ألّف االلتزاـ فيها على كبو القضية اغبقيقية وكأنو انعقد على أّف كل من سبق اآلخر فلو كذا، 

عبزاء معّلق على ربّقق السابق على اآلخر خارجاً، وألجلو إذا شككنا بعد العمل يف أّف فاغبكم وااللتزاـ فعلي واؼبلتـز بو وىو ا
االلتزاـ ىل يرتفع بالفسخ أو ال يرتفع فيستصحب االلتزاـ السابق ال ؿبالة، ألّف االلتزاـ الفعلي بعد ما صدر منهما فقد 

  يبدو للشارع يف إمضاء التزامهما.أمضاه الشارع حسب الفرض فلو بدا ألحدنبا يف التزامو بعد العمل فال

وعلى اعبملة: هبري استصحاب االلتزاـ يف اؼبسابقة وكبوىا بال إشكاؿ كما ذكرنا تفصيل ذلك يف االصوؿ وتعّجبنا من 
 حيث إنّو التـز جبرياف االستصحاب يف األحكاـ التعليقية ودل )قّدس سرّه( تبعًا لشيخنا االستاذ )قّدس سرّه(  شيخنا األنصاري

ولعّلو من جهة عدـ ثبوت اللزـو قبلها فيكوف من االستصحاب  -يلتـز بو يف اؼبقاـ أعٍت عقود اؼبسابقة واعبعالة وكبوىا
، وياليتو عكس األمر والتـز جبرياف استصحاب اللزـو يف اؼبقاـ ومنع  -التعليقي ألنو كما عرفت يستصحب اعبواز دوف اللزـو

 من جريانو يف األحكاـ التعليقية.

 أصالة اللزـو يف الشبهات اؼبوضوعية

 

أو االستصحاب أو غَتنبا إمّبا ىو يف  «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  مث إّف ما ذكرناه من أّف األصل يف اؼبعامالت اللزـو من جهة عمـو
  الشبهات اغبكمية كما إذا شككنا يف

 ٙٗ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج



الشبهات اؼبوضوعية كما إذا شككنا يف أّف الواقع يف اػبارج ىل ىو عقد بيع حىت وبكم أّف البيع الـز أو جائز، وأّما يف 
وغَته من األدلّة الدالّة على اللزـو  «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  بلزومو أو أنو عقد ىبة حىت وبكم جبوازه للعلم خبروج مثل اؽببة عن عمـو

. «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  ة فال مانع من التمسك بعمـوفإف قلنا جبواز التمسك بالعاـ يف الشبهات اؼبصداقي  الثبات اللزـو

وأّما إذا منعنا عنو فإف كاف ىناؾ أصل موضوعي يثبت اعبواز أو اللزـو فهو اؼبّتبع، وىذا كما إذا شككنا يف أّف اؽببة فبّا قصد 
أّّنا فبّا دل يقصد بو القربة فيجوز الرجوع فيها، ألّف فال رجوع فيو، أو  بو القربة حىت ال هبوز فيها الرجوع ألّف ما كاف للَّو

 األصل يف مثلو عدـ قصد القربة وبو يثبت اعبواز.

فكذلك اغباؿ فيما إذا شككنا يف أّف بُت الواىب واؼبّتهب قرابة وأّف اؽببة إليو ىبة إذل ذي الرحم حىت وبكم بلزومها أو أنو ال 
غَت ذي الرحم فيحكم جبوازىا، ألّف األصل يقتضي عدـ القرابة بينهما وأنو دل يتوّلد اؼبتهب قرابة بينهما وأّف اؽببة إليو ىبة إذل 

 من اّمو أو عّمو وكبونبا وبو يثبت اعبواز.

أو إذا شككنا بعد انقضاء اجمللس يف أّّنما ىل جعال اػبيار يف البيع أـ دل هبعاله فيستصحب عدـ جعلهما اػبيار وبو يثبت 
.  اللزـو

 -وىذا كما إذا شككنا يف أّف الواقع عقد بيع أو ىبة أو أنّو صلح أو عقد جائز آخر -كن يف البُت أصل موضوعيوإف دل ي
فالبّد من الرجوع إذل استصحاب اؼبلكية بعد رجوع أحدنبا وفسخو ألجل الشك يف ارتفاعها بو، ىذا فيما إذا قلنا جبرياف 

 كاؼبقاـ.  االستصحاب يف األحكاـ ولو يف الشبهات اؼبوضوعية

وأّما إذا بنينا على عدـ جرياف االستصحاب يف األحكاـ حىت يف الشبهات اؼبوضوعية من جهة الشك يف مقدار اجملعوؿ من 
  االبتداء، إذ ال نعلم أّف اؼبلكية ىل جعلت إذل زماف الفسخ أو إذل األبد ولو باالضافة إذل ىذا الفرد من العقد، فاألصل
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 اعباري يف اجملعوؿ بعد الفسخ يعارض األصل اعباري يف عدـ اعبعل يف اؼبقدار الزائد وىو ما بعد زماف الفسخ.

وعليو فيشكل األمر يف اؼبقاـ وال ؿبيص حينئٍذ إاّلأف يقاؿ إّف الثابت باألدلّة اؼبتقّدمة كأوفوا بالعقود وغَته أّف كل عقد الـز 
فال كبتاج إذل إثبات أنو صلح يف  -فيما إذا شككنا يف أنو صلح أو ىبة -أثبتنا عدـ كونو ىبةوإمّبا خرج من ذلك اؽببة فإذا 

، بل دبجرد أنو دل يكن ىبة فهو الـز دبقتضى العمـو اؼبذكور.  اغبكم باللزـو

، وقد  وبكلمة اخرى: نثبت عدـ كوف العقد الواقع ىبة باستصحاب العدـ األزرل وبعد عدـ كونو ىبة يدخل ربت العمـو
فرضنا أّف العقود الزمة فيتمسك بالعمـو فيو ال من باب التمسك بالعمـو يف الشبهات اؼبصداقية بل من جهة إحراز أنو من 



أفراد العمـو بربكة إجراء األصل يف العدـ األزرل، ىذا فيما إذا دل يكن لكل واحد من احملتملُت أثر يًتّتب عليو كما يف مثل 
 الصلح واؽببة.

كاف لكل واحد من احملتملُت أثر يًتّتب عليو كما إذا شككنا يف أّف الواقع عقد بيع أو ىبة، حيث إّف أثر البيع   وأّما إذا
وجوب دفع الثمن إذل البائع وأثر اؽببة جواز الرجوع فيها وكوف الفسخ مؤثّراً، ففي مثل ذلك يكوف األصل اعباري يف كل 

، وال هبري فيو ما ذكرناه من التمسك باألصل يف العدـ األزرل فينتهي األمر إذل واحد منهما معارضاً باألصل اعباري يف اآلخر
 التصاحل بينهما.

من الرجوع إذل الرباءة عن وجوب دفع العوض فهو إمّبا يتم قبل الفسخ وال  «ٔ» )قّدس سرّه(  وأّما ما ذكره شيخنا األنصاري
يتم فيما إذا فسخ، ألنو إذا فسخ فيعلم بوجوب أحد األمرين عليو إصبااًل، فاّما أنّو هبب عليو دفع العوض إذل اؼبالك لو كاف 

 بيعاً يف الواقع، وإّما أنو هبب عليو دفع نفس العُت لو كاف ىبة، ومعو فال

______________________________ 
 ٕٗ: ٘( اؼبكاسب ٔ)
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 ذبري الرباءة عن وجوب دفع العوض بل البّد من اؼبصاغبة بينهما.

 الكالـ يف أقساـ اػبيار

 

زبّلف الشرط، ولذا دل أقساـ اػبيار وإف كانت كثَتة وردبا عّدىا بعضهم إذل أربعة عشر قسمًا إاّلأّف جّلها يرجع إذل خيار 
 إاّل إذل سبعة منها ألّّنا العمدة. )قّدس سرّه(  يتعّرض شيخنا األنصاري
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  خيار اجمللس

 



واألّوؿ منها خيار اجمللس، وقد ظّبي ىذا اػبيار الثابت للمتبايعُت قبل االفًتاؽ خبيار اجمللس من جهة أّف الغالب ربّققو يف 
اعبلوس وإاّل فال اختصاص لو باجمللس أبداً، ولذا يتحّقق فيما إذا تعامال قائمُت من دوف جلوس. كما أنو ال اختصاص حالة 

 ؽبذا اػبيار باؼبكاف لثبوتو فيما إذا كانا ماشيُت أو كاف أحدنبا يف حالة العدو والفرار واآلخر يتبعو.

من اختصاصو باؼبكاف، ؼبا عرفت من ثبوتو حاؿ  )قّدس سرّه(  نصاريومنو يّتضح أنو ال وجو ؼبا يًتاءى من كالـ شيخنا األ
 الفرار واؼبشي ما دل يتفّرقا، ولذا لو كاف يعرّب عن ىذا اػبيار خبيار االجتماع يف مقابل االفًتاؽ لكاف أوذل وأحسن.

  ر ما دل يفًتقا وإذا افًتقا وجب البيعوىذا اػبيار ال إشكاؿ يف ثبوتو بينهم للنصوص اؼبستفيضة الدالّة على أّف البّيعُت باػبيا
 أو بعبارات اخرى كبوىا. «ٔ»

إذا »أنو قاؿ:  )عليو السالـ(  حاكية عن علي )عليو السالـ(  ذكر موثّقة عن الصادؽ )قّدس سرّه(  مث إّف شيخنا األنصاري
مث أفاد أّف الرواية اؼبذكورة وإف كانت موثّقة إاّلأّّنا مطروحة أو مؤّولة يف مقابل  «ٕ» «صفق الرجل على البيع فقد وجب

 األخبار

______________________________ 
 ٔ/ أبواب اػبيار ب ٘: ٛٔ( الوسائل ٔ)

 ٚح  ٔ/ أبواب اػبيار ب ٚ: ٛٔ( الوسائل ٕ)
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 ػبيار كما أّوؽبا بعضهم فحملها على التقية، ىذا.اؼبستفيضة الدالّة على ثبوت ىذا ا

والظاىر أّف اؼبوثّقة ال ربتاج إذل طرح أو تأويل لعدـ داللتها على نفي اػبيار وذلك ألّف معٌت التصفيق على ما يف اللغة ضرب 
ع باسقاطهما اػبيار. وال ينبغي أحدنبا يده على يد اآلخر داللة على لزـو البيع وكناية عنو، فإذا صفقا فمعناه أّّنما ألزما البي

، وىذا ال يدّؿ على عدـ ثبوت خيار اجمللس فيما إذا دل يسقطا اػبيار  االشكاؿ يف أّّنما إذا أسقطا اػبيار وجب البيع ولـز
 حىت وبتاج إذل الطرح أو التأويل.

فإنو يستفاد منو أّف « إذا صفق الرجل على البيع» )عليو السالـ(  وفبّا يؤّكد ما ذكرناه: وجود لفظ البيع يف اؼبوثّقة حيث قاؿ
 البيع كاف متحّققاً بينهما مث حصل التصفيق منهما الثبات لزومو باسقط اػبيار ال أّّنما صفقا الهباد البيع.

  ثبوت خيار اجمللس للوكيل



 

مطلقًا فهو مورد اػبالؼ بينهم، ال إشكاؿ يف ثبوت خيار اجمللس للمالك والوكيل يف اعبملة. وأّما أنّو ىل يثبت للوكيل 
 وتوضيح ذلك: أّف الوكيل على ثالثة أكباء:

أف يكوف الوكيل وكياًل يف ؾبرد إجراء العقد والصيغة بُت اؼبتعاملُت من دوف أف يكوف وكياًل يف رّد الثمن أو اؼبثمن أو  األّوؿ:
لواقعة على األمواؿ اػبطَتة حيث يوّكلوف العادل ء آخر أبدًا كما يشاىد ذلك يف مثل النكاح واؼبعامالت ا تبديلهما بشي

بالصيغة وشرائطها يف إجراء العقد الواقع على اؼباؿ اؼبعُّت بازاء العوض اؼبعُّت، ويف ىذا النحو ال قدرة للوكيل يف غَت إجراء 
 العقد بل ىو كأنو لساف اؼبوّكل ال أكثر وكأّف اؼبوّكل هبري الصيغة بلساف الغَت.

وف الوكيل وكياًل مفّوضًا يف بيع اؼباؿ إذل أّي شخص أراد أو بأيّة قيمة شاء، وىذا كما يّتفق يف الداّللُت حيث أف يك الثاين:
  يعطي مالك اؼباؿ مالو إذل الداّلؿ
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 نقضي وكالتو بالبيع أو الشراء.ويوّكلو يف بيعو ويفّوض أمر اؼباؿ إليو، فلو أف يبيعو ؼبن شاء وبأيّة قيمة أرادىا وىو الذي ت

ء آخر  أف يكوف الوكيل وكياًل مفّوضاً بنحو أوسع من الثاين بأف يكوف وكياًل يف بيعو وـبتاراً يف بيع شبنو أو اؼبثمن بشي الثالث:
بيعو وفسخو، وبيع العوض الثاين وىكذا وكأنو اؼبالك بعينو، فهو مفّوض يف صبيع التصرفات الواقعة على اؼباؿ برّده وقبولو و 

 وىذا كما يف عامل اؼبضاربة فانّو وكيل من قبل اؼبالك يف التصرؼ يف اؼباؿ بأّي كبو أراد، ىذه أقساـ ثالثة للوكيل.

إذل عدـ ثبوت اػبيار لو خالفًا ؼبا حكي عن صاحب  «ٔ» )قّدس سرّه(  فقد ذىب شيخنا األنصاري أّما القسم األوؿ:
 حيث ذىب إذل ثبوتو للوكيل يف إجراء الصيغة حىت مع منع اؼبالك عن ثبوتو للوكيل. «ٕ» )قّدس سرّه(  اغبدائق

 على ذلك بوجوه: «ٖ» )قّدس سرّه(  وقد استدّؿ الشيخ

 أّف أدلّة خيار اجمللس منصرفة عن الوكيل يف اجراء العقد. منها:

ي ىو فعيل من البيع. أّما دعوى انصراؼ اؼباّدة فهي الذ« بيِّع»وفيو: أّف االنصراؼ إّما من جهة ماّدة البيع أو من جهة ىيئة 
واضحة الفساد، ألّف البيع عبارة عن تبديل ماؿ دباؿ والوكيل بّدؿ مااًل دباؿ فلماذا ال يصدؽ عليو البيِّع؟ نعم إمّبا باعو وبّدلو 

بثبوت اػبيار لو  )قّدس سرّه( التـز ىو ال لنفسو بل لغَته، إاّلأّف ذلك ال يوجب انصراؼ البّيع عنو وإاّل فالوكيل اؼبفّوض الذي
  فبّن يصدؽ عليو البيِّع مع أنو يبيعو للغَت أيضاً، وىكذا ورل الطفل إذا باع ماؿ الطفل، وكذا اغباؿ يف بيع اغباكم



______________________________ 
 ٕٛ: ٘( اؼبكاسب ٔ)

 ٕٔ: ٜٔ( الحظ اغبدائق ٕ)

 ٜٕ -ٕٛ: ٘( اؼبكاسب ٖ)

 ٕ٘، ص: ٔ ت، جمكاسب اػبيارا

 وبيع الوقف وكبونبا، فال وجو لالنصراؼ حبسب اؼباّدة.

وأّما حبسب اؽبيئة فمن الظاىر أّف اؽبيئة إمّبا تدّؿ على ثبوت اؼباّدة يف من تلّبس هبا وأنو متلّبس هبا فعاًل، وال تدّؿ على 
 خصوصية اخرى توجب انصراؼ البيِّع عن الوكيل، فدعوى االنصراؼ ساقطة.

عن  )عليو السالـ(  مقارنًا مع خيار اجمللس وموضوعهما واحد حيث سئل «ٔ»  أّف خيار اغبيواف قد ذكر يف الروايات ومنها:
 الشرط يف اغبيواف فقاؿ: ثالثة أيّاـ، ويف غَت اغبيواف إذل إف يفًتقا، ودبا أّف خيار اغبيواف ال يثبت للوكيل وال يلتـز فقيو بثبوتو

لس، وذلك ألّّنما وإف دل يكونا من قبيل اؼبطلق واؼبقّيد ألّف أحدنبا أجنيب عن اآلخر إاّلأّف سياؽ للوكيل فكذلك يف خيار اجمل
 اعبمع يشهد بارّباد اؼبراد بالبّيع يف اؼبقامُت، ىذا.

ولكّنو ينبغي أف يعّد من غرائب الكالـ، ألّف موضوع خيار اغبيواف ىو صاحب اغبيواف ومالكو، وموضوع خيار اجمللس 
عاف، فهما حكماف على موضوعُت ال ربط ألحدنبا باآلخر، نعم لو كاف اؼبوضوع يف خيار اغبيواف أيضًا البّيعاف وكنّا البيِّ 

قطعنا بارادة اؼبالك يف أحدنبا لكّنا حكمنا بارادة اؼبالك يف اآلخر أيضاً، إاّلأّف األمر ليس كذلك، ألّف خيار اغبيواف إمّبا 
فكيف يبكن استفادة أّف اؼبراد بالبّيعُت ىو اؼبالكاف من جهة أّف اؼبراد من صاحب اغبيواف  يثبت على عنواف صاحب اغبيواف

 ىو اؼبالك.

اؼبتبايعاف باػبيار ثالثة أياـ يف اغبيواف وفيما سوى ذلك من »وقد يقاؿ: إّف نظر اؼبستدّؿ إذل مثل صحيحة ؿبمد بن مسلم: 
 ودبا أنّا علمنا« اؼبتبايعاف»اغبيواف على موضوع واحد ىو حيث إّنا رتّبت خياري اجمللس و « بيع حىت يفًتقا

______________________________ 
 ٘ح  ٖب  ٔٔ، وأورد صدره يف ص ٖح  ٔ/ أبواب اػبيار ب ٙ: ٛٔ( راجع الوسائل ٔ)

 ٖ٘، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج



فوحدة السياؽ تقتضي أف يكوف اؼبراد باؼبتبايعُت يف خيار بالقرائن اػبارجية أّف اؼبراد باؼبتبايعُت يف خيار اغبيواف ىو اؼبالكاف 
 اجمللس أيضاً ىو اؼبالكاف، دوف غَتنبا.

واعبواب عن ذلك: أّف اؼبراد االستعمارل من اؼبتبايعُت واحد يف كال اػبيارين وإمّبا علمنا بالقرائن اػبارجية أّف اؼبراد اعبّدي من 
لق اؼبتبايعُت، بل وال يشمل البائع أيضًا الكبصاره باؼبشًتي الذي ىو صاحب اؼبتبايعُت يف أحدنبا ىو اؼبالكاف دوف مط

اغبيواف، إاّلأّف العلم باؼبراد اعبّدي يف أحدنبا ال يوجب إرادة ذلك يف موضوع اآلخر بل نأخذ باطالؽ اؼبتبايعُت يف موضوع 
يواف ألجل القرينة اػبارجية الكاشفة عن ضيق خيار اجمللس لعدـ ثبوت اؼبقّيد، ونرفع اليد عن إطالؽ اؼبوضوع يف خيار اغب

دائرة االرادة اعبّدية. وىذا نظَت ما إذا ورد: أّف الدـ قبس ووبـر أكلو وال ذبوز الصالة فيو، حيث رُتّبت األحكاـ الثالثة على 
ـ جواز الصالة موضوع واحد ىو الدـ، مث ورد جواز الصالة يف الدـ فيما إذا كاف أقل من درىم، فانكشف أّف موضوع عد

ىو الدـ الذي يكوف دبقدار درىم أو أكثر، فإّف ذلك ال يكشف عن تقّيد موضوع اغبكمُت اآلخرين بل نبا باقياف على 
 إطالقهما، وىذا ظاىر.

وفبّا ذكرنا يظهر ضعف االستدالؿ على ذلك بأّف غَته من اػبيارات زبتص باؼبالك وال يثبت يف حق الوكيل، فكذلك خيار 
البّد وأف يثبت يف حق اؼبالك دوف الوكيل، وذلك ألّف اؼبوضوع يف سائر اػبيارات لو كاف ىو البّيعاف لقلنا أيضًا بعدـ اجمللس 

اختصاصها باؼبالك يف غَت خيار الغنب، ألّف الضرر فيو يتوّجو على خصوص اؼبالك دوف الوكيل وإمبا قلنا باختصاصها باؼبالك 
 وه.من جهة كوف موضوعها ىو اؼبالك وكب

أّف اغبكمة يف جعل خيار اجمللس ىي ترّوي اؼبالك وتفّكره حىت ال يتنّدـ بعد البيع فهي إرفاؽ للمالك، وىذه اغبكمة  ومنها:
 ال تأيت يف الوكيل، فاغبكمة الداعية

 ٗ٘، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

 إذل جعل اػبيار ال توافق ثبوتو للوكيل.

ىي االرفاؽ إاّلأّّنا ليست دبنصوصة حىت يدور اػبيار مدارىا، ألّف اؼبدار على العناوين أّف اغبكمة يف اػبيار وإف كانت  وفيو:
اؼبذكورة يف األدلّة، وعنواف البيِّع يشمل الوكيل وإف دل تكن اغبكمة جارية يف حّقو. وفبّا يدّؿ على عدـ تبعية اػبيار للحكمة 

إذا قطعنا بأّف البيع مصلحة يف حّقو وأنّو يتنّدـ قطعاً باخبار اؼبعصـو أو  أّف اػبيار ال إشكاؿ يف ثبوتو باالضافة إذل اؼبالك فيما
 باالطمئناف اػبارجي.

أّف أدلّة اػبيار إمّبا تثبت السلطنة على اسًتداد  «ٔ»  الذي ىو العمدة يف الوجوه اؼبذكورة يف كالـ شيخنا األنصاري ومنها:
نتقل إليو، فموضوع أدلّة اػبيار ىو التمّكن من رّد اؼباؿ اؼبنتقل إليو، وىذا اؼباؿ اؼبنتقل عنو بعد تسّلطو على رّد اؼباؿ اؼب



اؼبوضوع البّد من إحرازه قبل ثبوت اغبكم ال ؿبالة، وال يبكن إثباتو باغبكم الذي ىو اػبيار، ألّف اغبكم ال يثبت موضوعو، 
تق عليو لقرابة أو هبب صرفو لنفقة أو إعتاقو لنذر فال أال ترى أنو لو شك اؼبشًتي يف كوف اؼببيع فبّن ينع»مث أيّد ذلك بقولو 

 «.يبكن اغبكم بعدـ وجوبو ألدلّة اػبيار بزعم إثباهتا للخيار اؼبستلـز عبواز رّده على البائع وعدـ وجوب عتقو

 ويرد عليو: إّف ما أفاده أصاًل وفرعاً فبّا ال يرجع إذل ؿبّصل.

عند بياف الفرؽ بُت اعبواز الثابت يف اؼبعاطاة واعبواز الثابت يف اػبيار  «ٕ» عاطاةأّما حبسب األصل، فؤلنّو صرّح يف باب اؼب
  ويف «ٖ» وكذا يف أّوؿ حبث اػبيار

______________________________ 
 ٜٕ: ٘( اؼبكاسب ٔ)

 ملزمات اؼبعاطاة ٜٚ: ٖ( اؼبكاسب ٕ)

 ٕٗ، ٔٔ: ٘( اؼبكاسب ٖ)

 ٘٘، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

بأّف موضوع اػبيار ىو حل العقد دوف اؼبالُت، ولذا يبكنو فسخو بعد تلف العُت بأكلها  «ٔ»  على ما سيأيتحبث الشروط 
أو ببيعها مع أنو غَت متمّكن من رّد ما انتقل إليو حينئذ، فال يشًتط يف ثبوت حق اػبيار أف يكوف متمّكنًا من رّد اؼباؿ 

 اؼبنتقل إليو.

ن من الفسخ وثبوت اػبيار ال يتوّقف على إحراز أّف اؼباؿ اؼبنتقل إليو ليس فبّن هبب إعتاقو أو وأّما حبسب الفرع، فؤلّف التمكّ 
صرفو أو فبّن ينعتق عليو بوجو ؼبا مّر من أّف اػبيار متعّلق بالعقد فلو أف يفسخ العقد ولو مع عدـ التمّكن من رّد اؼباؿ اؼبنتقل 

متو، ىذا مضافًا إذل أّف لو إثبات عدـ كونو فبّن ينعتق عليو بأصالة عدـ القرابة إليو، غاية األمر يدفع إذل اؼبالك مثلو أو قي
بينهما كما يبكنو إثبات عدـ وجوب عتقو أو صرفو بأصالة عدـ وجوهبما، بل لو علم بوجوهبما أمكنو الرّد إذل اؼبالك ألّف 

خولو يف ملكو، واؼبفروض أنو ىبرجو عن ملكو الواجب من االعتاؽ والصرؼ يف النفقة إمبا ىو إعتاقو أو صرفو بعد فرض د
بالرّد، غاية األمر أنو يرتكب اؼبعصية بتعجيز نفسو عن االعتاؽ والصرؼ الواجبُت يف حّقو برّده اؼباؿ وإخراجو عن ملكو، 

 وىذا ال يبنع عن ثبوت اػبيار، وكيف كاف فهذا الوجو غَت وجيو وال يبكن اؼبساعدة عليو بوجو.

كالـ شيخنا األنصاري بأّف مفاد أدلّة اػبيار أّف اػبيار الذي ىو عبارة عن السلطنة على   «ٕ» خنا االستاذومن ىنا وّجو شي
 نقض ما التـز بو اآلخر إمّبا يثبت ؼبن كاف لو سلطنة على نقض ما التـز بو نفسو باالقالة. وبعبارة اخرى: أّف موضوع اػبيار



______________________________ 
 ٜٛٔ، ٜٗٔ: ٙب ( اؼبكاسٔ)

 ٕٕ: ٖ( منية الطالب ٕ)
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عبارة عّمن يتمّكن من رفع يده عّما انتقل إليو باالقالة فيما إذا رضي بو اآلخر، فانّو يتمّكن باػبيار من نقض ما التـز بو 
 اآلخر ولو من دوف رضاه.

الفسخ واالقالة كالنبا متعّلقاف بالعقد ويوجباف حّلو، وال فرؽ بينهما وىذا التوجيو أيضًا ال يرجع إذل أمر ؿبّصل، وذلك ألّف 
إاّليف أّف االقالة مشروطة برضى اآلخر دوف الفسخ، إذ ال يشًتط فيو رضى الطرؼ اآلخر، وليست االقالة عبارة عن حّل 

ل اغبل من طرؼ واحد، فلو حّل العقد من طرؼ نفسو والفسخ حّلو من كال الطرفُت، ألّف العقد كالعقدة بُت حبلُت ال يقب
 من طرؼ أحدنبا فقد حّل من طرؼ اآلخر أيضاً كالفسخ، غاية األمر أّف أحدنبا مشروط بالرضا دوف اآلخر.

وباعبملة: أّف العقد ال يتبّعض حبسب االنفساخ بأف ينفسخ من طرؼ أحدنبا دوف طرؼ اآلخر، وال يقاس اغبّل والفسخ 
 من طرؼ أحدنبا دوف اآلخر، وأّما اغبّل فال كما ال ىبفى.بااللتزاـ فانو يعقل أف يكوف 

وعليو فال تقّدـ لالقالة على الفسخ حىت يقاؿ إّف االقالة مأخوذة يف موضوع الفسخ، بل كالنبا أمراف يوجباف حل العقد 
 وفسخو بال تقّدـ أحدنبا على اآلخر.

 اغبّل. وكيف كاف فما أفاده فبّا ال يبكن االلتزاـ بو، ىذا كّلو حبسب

وأّما حبسب النقض، فينتقض ما أفاده بالنكاح فإّف أحد الزوجُت فيو يتمّكن من فسخ العقد بأحد العيوب اؼبذكورة يف بابو 
مع أنو ال يتمّكن من إقالتو ألنو ال يقبل االقالة، كما ردبا يتحّقق التمّكن من االقالة من دوف أف يتمّكن من الفسخ وىذا  

 )قّدس سرّه(  س فانّو ال يتمّكن من فسخو لعدـ اػبيار ويتمّكن من إقالتو كما ىو واضح، فلو كاف مرادهكالبيع بعد زماف اجملل
من التوجيو أّف االقالة مأخوذة يف موضوع الفسخ فقد مّر أنو فبّا ال يرجع إذل ؿبّصل، وإف أراد من ذلك أّف أدلّة اػبيار 
تنصرؼ إذل صورة التمّكن من االقالة فهو داخل يف اعبواب األوؿ الذي ذكره شيخنا األنصاري وذكرنا اعبواب عنو فال يكوف 

 وجهاً على حدة.

 ٚ٘، ص: ٔ ج مكاسب اػبيارات،



وملّخصو: دعوى انصراؼ أدلة اػبيار عن الوكيل  «ٔ» )قّدس سرّه(  مث إّف يف اؼبقاـ وجهًا ثالثًا ذكره بعض مشاىبنا احملّققُت
يف ؾبرد صيغة اؼبعاملة من جهة قّلة الوجود إذ الغالب أّف الناس يباشروف معامالهتم بأنفسهم فلو وّكلوا فيها أحدًا فيوّكلوف 

ى كبو التفويض يف البيع والشراء ال ؿبالة، فصدور معاملة من الوكيل يف إيقاع الصيغة فقط أمر نادر وقليل وألجلو الوكيل عل
 تنصرؼ األدلّة عنو.

عجيب، ألنو صرّح يف موارد عديدة بأّف قّلة الوجود وكثرتو ال يوجب االنصراؼ، ىذا. مضافًا إذل أّف  )قّدس سرّه(  وىذا منو
يقاع العقد وإف كاف أقل من البيع باؼبباشرة أو بالوكيل اؼبفّوض إاّلأنّو أيضًا يف حّد نفسو كثَت وليس يف القّلة الوكيل يف ؾبرد إ

حبيث يلحق باؼبعدـو كما يظهر ذلك من مالحظة بيع االمور اػبطَتة من القرى والبساتُت والدور الكبَتة، ألّف الغالب يف 
 إيقاعو. مثلها توكيل العادل بوضع العقد يف ؾبرد

وغَته من  «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  استدّؿ بوجو آخر: وىو أّف أدلّة اػبيار ـبّصصة لعمومات «ٕ» )قّدس سرّه( مث إّف شيخنا االستاذ
األدلّة الدالّة على لزـو اؼبعاملة، ومن الظاىر أّف العمومات كأوفوا بالعقود زبتّص باؼبالك ألنو خطاب للماّلؾ وىو الذي هبب 

الوفاء بعقده دوف الوكيل، وإذف فيكوف اػبيار أيضًا ثابتًا يف حق اؼبالك دوف الوكيل، إذ ال معٌت لكوف اؼبستثٌت منو غَت  عليو
 شامل للوكيل وكوف اؼبستثٌت شاماًل لو، ىذا.

______________________________ 
(ٔ) 

 ٚ٘: ٗحاشية اؼبكاسب )االصفهاين( 

 ٕٗ: ٖ( منية الطالب ٕ)

 ٛ٘، ص: ٔ اػبيارات، جمكاسب 

وجوب الوفاء هبا وحرمة التصرفات فيما انتقل عنو كما ذكره  «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  بناء على أّف معٌت -وما أفاده وإف كاف بظاىره
كرناه يف فبّا ال بأس بو، إاّلأنو حبسب الواقع فبّا ال يبكن اؼبساعدة عليو سّيما دبالحظة ما ذ  -شيخنا األنصاري يف معٌت اآلية

معٌت اآلية من أّّنا إرشاد إذل لزـو اؼبعامالت وعدـ انفساخها بالفسخ، ؼبا عرفت من أّف الوفاء دبعٌت االّناء واألمر باالّناء يف 
العقود كناية عن عدـ فسخها، وعليو فال مانع من مشوؿ العمومات للوكيل وااللتزاـ بأّف الوكيل أيضًا مأمور باألمر االرشادي 

 لعقود كناية عن عدـ قبوؽبا الفسخ، فإذا مشل اؼبستثٌت منو الوكيل فال مانع من أف يشملو اؼبستثٌت أيضاً، وىذا ظاىر.باّناء ا



ء فبّا ذكر يف اؼبقاـ من الوجوه على عدـ مشوؿ أدلّة اػبيارات للوكيل يف ؾبرد إيقاع الصيغة،  فإذل ىنا عرفت عدـ سبامية شي
 ء. يومع ذلك كّلو ال يطمئن النفس بش

والذي يبكن أف يقاؿ يف اؼبقاـ: إّف موضوع اػبيار ليس ىو البّيع على كبو االطالؽ، بل اؼبراد ىو البّيع الذي يكوف بيعو 
موضوعًا ألحّل اللَّو البيع وغَته من أدلّة اغبل، ومن الظاىر أّف أدلّة حّل البيع وإمضاء اؼبعامالت إمّبا تشمل البيع الصادر عن 

 إيقاع الصيغة دبا أنو منتسب إذل اؼبالك ال دبا أنو صادر منو.الوكيل يف ؾبرد 

وتوضيح ذلك: أّف البيع الصادر عن الوكيل اؼبذكور الذي ىو بيع واحد لو إضافتاف، إضافة صدورية إذل الوكيل وإضافة 
فبيع الوكيل واسطة يف الثبوت وعّلة االنتساب إذل اؼبالك، ألّف اؼبعاملة ببيع الوكيل تسند إذل اؼبالك فيقاؿ إّف فالنًا باع داره، 

لبيع اؼبالك، إذ لوال بيعو ؼبا يتحّقق للمالك بيع حىت تشملو آية اغبّل، وعليو فالبيع حبسب اغبدوث  «َأَحلَّ اللَُّو اْلَبْيعَ »  لشموؿ
إيقاع الصيغة فقط وأدلّة مضاؼ إذل اؼبالك والسلطنة تثبت لو حدوثاً، ال للوكيل اؼبذكور إذ ال سلطنة لو بوجو، ألنو وكيل يف 

اػبيار تقتضي بقاء ملك السلطنة بعد حدوثها، واؼبفروض أّّنا حدثت يف حّق اؼبالك دوف الوكيل، وال يبكن إثبات اػبيار 
  للوكيل دبجرد إضافة البيع إليو حبسب

 ٜ٘، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

ثبوت خيار اجمللس للفضورل ولو مع إجازة اؼبالك لو يف ؾبلس الصدور وإاّل النتقض بيع الفضورل فإنّو فبّا دل يذىب أحد إذل 
 البيع، وليس ىذا إاّلمن جهة أّف آية اغبل إمّبا تشملو دبا أنّو منتسب إذل اؼبالك ال دبا أنو صادر من الفضورل.

ح، بل مع االعًتاؼ وىذا الذي ذكرناه ليس راجعاً إذل دعوى االنصراؼ وأّف البّيع ال يشمل الوكيل ألنو كما عرفت غَت صحي
بأّف البّيع شامل لو كما أنو يشمل الفضورل نّدعي عدـ ثبوت اػبيار يف حّقو من جهة أّف موضوعو ىو من تشملو آية اغبل، 

 وىي إمّبا تشمل البيع النتسابو إذل اؼبالك كما مّر، ىذا.

ة اػبيار للوكيل كما إذا ورد أّف كل بّيع لو وكبوىا حىت يتمسك بو يف تسري« كل»مث ال ىبفى أنو ليس يف اؼبقاـ عمـو كلفظة 
اػبيار، وإمبا يبكن تسرية اغبكم إليو بواسطة االطالؽ والتمسك دبقدمات اغبكمة، وعليو فيمكن أف يقاؿ إّف األدلّة اليت 

االعتماد عليها يف ذكروىا يف اؼبقاـ الختصاص اػبيار باؼبالك حىت ما ذكرناه أخَتاً يكفي يف اؼبنع عن سبامية اؼبقّدمات لصّحة 
مقاـ البياف، ومعو ال يبكن التمسك باالطالؽ وتسرية اػبيار إذل الوكيل، فيكوف الدليل ؾبماًل، ويكفي لنا االصباؿ يف اؼبنع 
 عن ثبوت اػبيار للوكيل، فنأخذ باؼبقدار اؼبتيّقن وىو ثبوتو للمالك وأّما يف الوكيل فال بل تكوف األدلّة الدالّة على لزـو البيع
باالضافة إذل فسخ الوكيل ؿبّكمة، وىذا خبالؼ ما لو اّدعينا االنصراؼ فإّف معناه ظهور الدليل يف اؼبالك ال إصبالو واألخذ 

 باؼبقدار اؼبتيّقن كما ىو واضح، ىذا يف الوكيل يف ؾبرد إيقاع الصيغة.



ء من الوجوه اؼبانعة  يف التصرفات فال ينبغي االشكاؿ يف ثبوت اػبيار يف حّقو كاألولياء وال يأيت فيو شي  وأّما الوكيل اؼبفّوض
حىت الوجو الذي اعتمدنا عليو، وذلك ألّف البيع بيعو حقيقة وآية اغبل تشملو دبا أنو منتسب إليو ال ألجل انتسابو إذل 

ر للوكيل يف إجراء الصيغة على ما اعتمد عليو شيخنا األنصاري من وحدة الصغَت، نعم لو اعتمدنا يف اؼبنع عن ثبوت اػبيا
  اؼبراد باؼبتبايعُت يف خياري

 ٓٙ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

اغبيواف واجمللس، فال يبكن إثبات خيار اجمللس يف الوكيل اؼبفّوض أيضًا من جهة أّف خيار اغبيواف ال يثبت للوكيل ولو كاف 
اؼبالك وصاحب اغبيواف، وعليو فال وجو الثباتو للوكيل اؼبفّوض يف اجمللس. وىذا نقض على شيخنا مفّوضاً، الختصاصو ب

حيث إنّو مع اعتماده على الوجو اؼبذكور ذىب إذل ثبوت خيار اجمللس للوكيل اؼبفّوض مع أّف ما ذكره  )قّدس سرّه(  األنصاري
 يف الوكيل يف إجراء الصيغة يأيت يف اؼبفّوض أيضاً.

ال مانع من ثبوت اػبيار للوكيل اؼبفّوض إذا كانت وكالتو تشمل الفسخ وإعماؿ اػبيار، إاّلأّف ذلك خارج عن ؿبل  نعم
« بيِّع»الكالـ، ألنو أمر قد يثبت يف الوكيل يف إجراء الصيغة أيضاً. وإمّبا الكالـ يف ثبوت اػبيار لو على كبو االستقالؿ دبا أنّو 

 ّكل وتوكيل الوكيل يف إعمالو.ال من جهة ثبوت اػبيار للمو 

بُت الوكيلُت أعٍت الوكيل يف ؾبرد البيع أو الشراء فعلى بعض الوجوه يثبت لو اػبيار وعلى بعضها اآلخر  وأّما الوكيل اؼبتوسط
ّف خيار فال، فإف اعتمدنا يف اؼبنع عن ثبوتو للوكيل يف ؾبرد االنشاء على أّف حكمة تشريع اػبيار ال تشمل الوكيل، أو قلنا إ

اجمللس وغَته من اػبيارات إمّبا يثبت بعد الفراغ عن سلطنة البائع على رّد ما انتقل إليو أو على االقالة عن طرفو برفع التزاـ 
فال يثبت اػبيار للوكيل يف ؾبرد الشراء والبيع، لعدـ جرياف اغبكمة يف الوكيل وعدـ  «ٔ» نفسو كما ذكره شيخنا االستاذ

انتقل إليو، وال على االقالة برفع التزاـ نفسو، ألنو دبجرد البيع أو الشراء تنتهي وكالتو فال تبقى لو سلطنتو  تسّلطو على رّد ما
 ء، ولكّنك عرفت ضعف تلك الوجوه. على شي

  وأّما إذا بنينا على ما ذكرناه من أّف اػبيار إمبا يثبت للبيِّع الذي لو سلطنة على

______________________________ 
 ٘٘( تقّدـ زبرهبو يف الصفحة ٔ)

 ٔٙ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج



اؼباؿ، وأّف الوكيل يف ؾبرد إجراء الصيغة ال سلطنة لو على اؼباؿ ولذا ال تشملو آية اغبل يف حّد نفسو وإمبا تشملو دبا أنو بيع 
شراء لسلطنتو على اؼباؿ، وآية اغبل تشمل منتسب إذل اؼبالك، فال مانع من االلتزاـ بثبوت اػبيار للوكيل يف ؾبرد البيع أو ال

 عليو، وذلك ظاىر. ىذا سباـ الكالـ يف الوكالء الثالث.« البيِّع»بيعو دبا أنو منتسب إليو كما يف بيع الورل مضافاً إذل صدؽ 

ار للموّكلُت وعدمو غَت وأما اؼبوّكالف فهل يثبت ؽبما اػبيار أيضاً أو ال؟ وقبل التكّلم يف ذلك البّد من أف يعلم أّف ثبوت اػبي
بل سواء بنينا على ثبوتو  «ٔ» )قّدس سرّه(  مبٍت على عدـ ثبوت اػبيار للوكيل كما يظهر من ظاىر كالـ شيخنا األنصاري

 للوكيل أـ على عدمو نتكّلم يف ثبوت اػبيار للموّكلُت وعدمو، فيقع البحث يف ثبوتو ؽبما على أكباء الوكاالت الثالث.

اؼبوّكالف للوكيل يف إجراء الصيغة، فإف كانا حاضرين يف اجمللس فال إشكاؿ يف ثبوت اػبيار ؽبما سواء كاف حضورنبا فأّما 
ء آخر كحضور انس أو البحث من غَت التفات منهما إذل بيع  بعنواف حضور البّيع قاصدين وملتفتُت إذل البيع أو بعنواف شي

لصدؽ البّيع على اؼبوكلُت وعدـ تقييده بكوّنما يف اجمللس « ػبيار ما دل يفًتقاالبّيعاف با»وكيلهما، وذلك الطالؽ قولو 
 ملتفتُت إذل البيع.

وأّما دعوى انصراؼ البّيع إذل اؼبالك العاقد حبيث ال يشمل اؼبالك لوحده وال العاقد كذلك فالبّد من اجتماعهما يف صدؽ 
لك مباشرتو للبيع فلو دل يباشر دل يكن بائعًا ومن ىنا لو حلف على أف البّيع، وبعبارة اخرى ُيشًتط يف صدؽ البّيع على اؼبا

ال يبيع فال وبنث ببيع الوكيل، فمندفعة بأّف ىذا االنصراؼ لو مت فإمبا يتم يف األفعاؿ اغبقيقية اػبارجية كالقتل وكبوه لظهورىا 
  يف اؼبباشرة، وأّما األفعاؿ

______________________________ 
 ٖٓ: ٘سب ( اؼبكأ)

 ٕٙ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

االعتبارية كالبيع وكبوه فال يفرؽ يف صدقها بُت اؼبباشرة والتسبيب، ولذا قلنا يف بيع الفضورل بأنو يستند إذل اؼبالك بعد 
 ازة.االجازة مع أنو دل يباشر البيع، فلو كانت اؼبباشرة شرطاً يف صدؽ البائع دل يكن وجو لتصحيح بيع الفضورل باالج

 وباعبملة أّف إطالؽ البائع على اؼبالك بعد بيع وكيلو عرفاً فبّا ال يبكن إنكاره.

وأّما مسألة اغبنث فال إشكاؿ يف أنو إذا وّكل أحدًا لبيع داره وبنث ببيع الوكيل، نعم لو كاف قصده من عدـ البيع عدـ 
ال التفات من اؼبوّكل فال وبصل اغبنث ببيعو الشًتاط القصد اؼبباشرة لو أو كاف الوكيل وكياًل مفّوضًا وقد باعو من غَت قصد و 

 وااللتفات يف حصوؿ اغبنث كما ىو ظاىر، ىذا كّلو فيما إذا كانا حاضرين يف اجمللس.



وأّما إذا دل يكونا حاضرين يف اجمللس، فإف كانا ؾبتمعُت يف مكاف وكانا على ىيئة االجتماع كما إذا كانا جالسُت يف دار 
قد أنشئا العقد يف مكاف آخر فال إشكاؿ أيضاً يف ثبوت اػبيار للموّكلُت ألّّنما بّيعاف فهما على اػبيار ما دل يفًتقا  ووكيليهما

والوجو يف ذلك عدـ تقييد األخبار بتفّرقهما عن ؾبلس العقد وإمّبا دّلت على اعتبار التفّرؽ عن االجتماع، فال يعترب وجودنبا 
لك ما إذا كاف اجتماعهما ألجل البيع ووكيالنبا أنشئا العقد يف مكاف آخر ولو كاف بينهما يف ؾبلس العقد. وأوضح من ذ

 فاصل كثَت كفرسخ أو فراسخ مث أخربانبا باؽباتف باجراء العقد.

حينئذ وأّما إذا دل يكونا على ىيئة االجتماع كما إذا كاف أحدنبا يف اغبّماـ واآلخر يف السوؽ مثاًل فالظاىر عدـ ثبوت اػبيار 
للوكيلُت، ؼبا مّر من عدـ ثبوتو للوكيل يف ؾبرد إجراء الصيغة وال للموّكلُت لعدـ اجتماعهما، وىذا من أحد اؼبوارد اليت ال يثبت 

 فيها خيار اجمللس يف البيع.

أف يفًتقا، وأّما إذا  أّف اؼبوّكلُت إذا كانا ؾبتمعُت يف ؾبلس العقد أو يف غَته فال إشكاؿ يف ثبوت اػبيار ؽبما إذل  واؼبتحّصل:
 كانا متفّرقُت ودل يكونا على ىيئة

 ٖٙ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

االجتماع فال خيار ؽبما الستفادة شرطية االجتماع يف ثبوت اػبيار بقرينة االستثناء بقولو ما دل يفًتقا، وىل ؽبما توكيل 
ء ال يكوف معطياً لو وقد  الصحيح عدـ صّحة ذلك ألف فاقد الشيالوكيلُت يف أمر اػبيار بأف يفوِّضا أمر اػبيار إذل الوكيلُت؟ 

عرفت أّف اؼبوّكلُت نبا بنفسهما غَت واجدين للخيار يف صورة عدـ االجتماع فكيف يوّكالف فيو الوكيل ولعّلو ظاىر. وكيف  
يف ؾبلس العقد أو يف  كاف فال يشًتط حضور ؾبلس العقد يف ثبوت خيار اجمللس بل الالـز أف يكونا على ىيئة االجتماع

ىذا كّلو يف اؼبوّكلُت فيما إذا كاف وكيالنبا  «ٔ» )قّدس سرّه( غَته على خالؼ ما يظهر عن بعض كلمات شيخنا االستاذ
 وكيلُت يف ؾبرد إجراء الصيغة.

وأّما نفس اؼبوّكلُت فهما وأّما اؼبوّكالف فيما إذا كاف وكيالنبا مفّوضُت فال ينبغي االشكاؿ يف ثبوت اػبيار للوكيلُت حينئذ، 
أيضاً فيما إذا كانا ؾبتمعُت ولو يف غَت ؾبلس البيع ال إشكاؿ يف ثبوتو ؽبما، وعليو فإذا اجتمع اؼبوّكالف مع الوكيلُت يف ؾبلس 

فهل  العقد فلكّل واحد منهم اػبيار، وىذا اػبيار الثابت للوكيلُت حكم شرعي ليس مستندًا إذل توكيل اؼبوّكل لو يف اػبيار،
احتماالت أربعة وىي سقوطو بتفّرؽ  «ٕ»  يسقط اػبيار حينئذ بتفّرؽ اؼبوّكلُت أو بتفّرؽ الوكيلُت؟ احتمل شيخنا األنصاري

اؼبوّكلُت عن ؾبلس العقد، أو بتفّرؽ اؼبتعاقدين الوكيلُت، أو بتفّرؽ اؼبوّكلُت عن ؾبلسهما ولو كاف يف غَت ؾبلس العقد، أو 
 ى األخَت وذكر أنو عليو يكفي يف بقاء اػبيار بقاء أصيل واحد مع وكيل آخر يف ؾبلس العقد.بتفّرؽ اعبميع، وقد قوّ 

______________________________ 
(ٔ) 



 ٕٚ: ٖمنية الطالب 

 ٕٖ: ٘( اؼبكاسب ٕ)

 ٗٙ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

حضور اؼبوّكلُت يف ثبوت اػبيار ؽبما والقوؿ بكفاية بقاء أصيل  )قّدس سرّه(  بأّف اعتباره «ٔ» وقد أورد عليو شيخنا االستاذ
واحد ووكيل متنافياف متناقضاف، وذلك ألّف استدامة حضورنبا يف اجمللس لو دل تكن معتربة بل كاف حضور أحدنبا مع 

ما، وكيف يعقل أف يكوف حضور وكيل اآلخر كافيًا يف ثبوت اػبيار ؽبما فلماذا اعترب حضورنبا يف اجمللس ابتداء يف ثبوتو ؽب
 حضورنبا يف اجمللس شرطاً ابتداء ال استدامة، ىذا.

ولكن ذلك من غرائب كالمو، إذ ال مانع من اشًتاط حضور كال اؼبوّكلُت يف ثبوت اػبيار ؽبما معاً، وىذا ال ينايف ثبوتو 
ثبوت اػبيار ألحدنبا حىت يقاؿ إّف خيار  ألحدنبا فقط إذا كاف حاضراً مع وكيل اآلخر. وباعبملة أنو دل يشًتط حضورنبا يف

 أحدنبا كيف ال يشًتط حبضورنبا بقاء.

ذكر يف حاشيتو احتمااًل خامسًا وىو سقوط اػبيار وارتفاعو دبجرد صدؽ التفّرؽ ولو  «ٕ» )قّدس سرّه(  مث إّف السيد اليزدي
 بتفّرؽ واحد منهم.

الف يف ؾبلس آخر غَت ؾبلس الوكيلُت وبُت ما إذا كانوا يف ؾبلس واحد. أّما أف يفصَّل يف اؼبقاـ بُت ما إذا كاف اؼبوكّ   والصحيح
إذا كانا يف ؾبلس آخر فارتفاع اػبيار يف كل من الوكيلُت واؼبوّكلُت يتوّقف على اؼبفارقة عن ؾبلسيهما فخيار الوكيلُت إمبا 

ا عن اآلخر، ويف مثل ذلك ال وجو ؼبا احتملو يسقط بتفّرؽ أحدنبا عن اآلخر كما أّف خيار اؼبوّكلُت يرتفع بتفّرؽ أحدنب
  من )قّدس سرّه( السيد

______________________________ 
 ٕٚ: ٖ( منية الطالب ٔ)

  من مبحث اػبيارات ٙ( حاشية اؼبكاسب )اليزدي(: ٕ)
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 لسهما بتفّرؽ اؼبوّكلُت وسقوط خيارنبا.سقوط اػبيار بتفّرقهم يف اعبملة، إذ ال ربط لتفّرؽ الوكيلُت عن ؾب



وأّما إذا كانوا يف ؾبلس واحد فإف قلنا إّف اػبيار إمّبا يثبت على جنس البّيع فالتفّرؽ أيضًا البّد من أف يسند إذل اعبنس، فما 
اـ فرد منها باقياً فالطبيعي باٍؽ، داـ اعبنس باقياً يف اجمللس فاػبيار باٍؽ، ألّف ارتفاع الطبيعي إمّبا ىو بارتفاع صبيع أفراده، فما د

وعليو فإذا تفّرقوا وبقي أحد اؼبوّكلُت مع أحد الوكيلُت فطبيعي البّيعُت غَت متفّرؽ فاػبيار باٍؽ، ولكن الـز ذلك االلتزاـ بثبوت 
عي وكال اؼبوّكلُت من اػبيار للموّكلُت ولو دل هبتمعا يف مكاف أصاًل، وذلك لعدـ تفّرؽ الطبيعي على الفرض فيثبت اػبيار للطبي

 وال ينبغي االلتزاـ بو. )قّدس سرّه(  أفراده، وىذا فبّا ال يلتـز بو شيخنا األنصاري

وأّما إذا قلنا إّف القضية حقيقية وأّف اػبيار إمّبا ثبت ؼبن صدؽ عليو البّيع فكل واحد من البّيعُت باػبيار، فحينئذ البّد من أف 
من أّف اػبيار يبقى مع وجود أحد  )قّدس سرّه(  البّيع، وعليو فما أفاده شيخنا األنصارييسند التفّرؽ أيضًا إذل مصاديق 

اؼبوّكلُت وأحد الوكيلُت أو مع بقاء اؼبوّكلُت أو مع بقاء الوكيلُت ىو الصحيح وذلك ألنّا إذا فرضنا تعّدد البّيع يف طرؼ البائع 
عليو البّيع خيارًا مستقاًل فال ؿبالة يثبت لكل واحد من الوكيل واؼبشًتي مع فرض أّف القضية حقيقية وأّف لكل من صدؽ 

واؼبوّكل يف طرؼ البائع خيار واحد مستقل وكذا يف طرؼ اؼبشًتي، فكل من خرج من اجمللس فقد سقط خياره الفًتاقو عن 
ج الوكيل البائع فقد ارتفع الطرؼ اآلخر للعقد، وكل من بقي يف اجمللس فخياره باٍؽ لعدـ افًتاقو عن الطرؼ اآلخر. فإذا خر 

خياره الفًتاقو عن اؼبشًتي، وأّما خيار اؼبوّكل البائع فهو باٍؽ ألنّو ما زاؿ ؾبتمعًا مع اؼبشًتي، ولو خرج اؼبوّكل اؼبشًتي ارتفع 
 خياره أيضاً الفًتاقو عن البائع، وبقي خيار الوكيل اؼبشًتي ألنو ؾبتمع مع البائع، ىذا.

اػبيار للموّكلُت مشروط بكوّنما على ىيئة االجتماع ولو يف غَت ؾبلس البيع وال يشًتط حضورنبا  مث إّنك عرفت أّف ثبوت
 فيو، ولكن شيخنا
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قد أصّر على اشًتاط اغبضور يف ؾبلس العقد يف ثبوت اػبيار، ولكّنك عرفت أّف اغبضور يف اجمللس فبّا دل يدّؿ  «ٔ» االستاذ
 وإمّبا استفدنا من األخبار اشًتاط االجتماع فقط، وأّما كونو يف خصوص اجمللس فال كما ىو أوضح من أف ىبفى. عليو دليل

: وىو أنو إذا ثبت اػبيار عبماعة متعّددين فكل من سبق «ٕ»  يف ضمن كالمو )قّدس سرّه(  قد أشار إليو ء بقي يف اؼبقاـ شي
وسقط خيار الباقُت، وأّما مسألة تقدًن الفاسخ على اجمليز فهي ال تأيت يف اؼبقاـ ألّف من اؼبوّكلُت أو الوكيلُت إذل إعمالو نفذ 

موردىا ما إذا كاف للخيار طرفاف كما يف البائع واؼبشًتي يف اجمللس أو يف خيار اغبيواف أو غَتنبا فأمضى أحدنبا العقد وأجازه 
البيع ويتقّدـ على االجازة واالمضاء، ألّف معٌت إمضاء  مث فسخ اآلخر، فال ينبغي االشكاؿ يف أّف الفسخ يوجب بطالف

أحدنبا إمضاؤه من قبلو ال من قبل الطرؼ اآلخر أيضاً، فإذا أعمل اآلخر خياره فال مانع من نفوذه وتأثَته وبطالف البيع 
 بذلك.



واعبد الوليُت على الطفل فإّف كل وأّما يف مسألتنا ىذه فقد ثبت اػبيار يف أحد الطرفُت ؼبتعّدد كما يف اػبيار الثابت لؤلب 
 واحد منهما لو خيار إاّلأّف كليهما متعّلقاف بأحد طريف اؼبعاملة، وما كبن فيو من ىذا القبيل فمورد اؼبسألتُت ـبتلف.

ّف وكيف كاف، فال إشكاؿ يف أّف الوكيل أو اؼبوّكل يف أحد طريف العقد إذا أعمل اػبيار بالفسخ سقط خيار اآلخر ال ؿبالة، أل
العقد إذا انفسخ ينحّل فال يبقى ػبيار اآلخر ؾباؿ، وأّما إذا أعمل أحدنبا خياره باالمضاء فهل لآلخر فسخ العقد خبياره أو 

 أّف االمضاء كالفسخ ُيسقط خيار اآلخر أيضاً؟

______________________________ 
 ٕٚ: ٖ( منية الطالب ٔ)

 ٖٔ: ٘( اؼبكاسب ٕ)
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يثبت على أّي كبو، فإف قلنا « البّيعاف باػبيار» )عليو السالـ(  الظاىر أّف ىذه اؼبسألة تبتٍت على مالحظة أّف اػبيار يف قولو
إنو يثبت عبنس البّيع وأّف اؼبراد أّف جنس البّيع يف طرؼ البائع على اػبيار، وأّف جنس البّيع يف طرؼ اؼبشًتي أيضًا على 

تثنية وىي البّيعاف يف قّوة تكرار اؼبفرد فكأّف البّيع ذكر مرّتُت وقد اريد من كل منهما اعبنس، وإمّبا اطلق البّيع اػبيار، ألّف ال
على اؼبشًتي أيضاً إّما من جهة التغليب كما يف مثل الشمسُت والقمرين وإّما من جهة إرادة اؼبعٌت األعم من البّيع وىو مطلق 

ّدؿ مالو بآخر، وعليو فإذا كاف أفراد البّيع يف طرؼ البائع أو اؼبشًتي أو كليهما متعّددين كما من ترؾ شيئًا وأخذ شيئًا أو ب
إذا كاف البائع ىو اؼبوّكل مع وكيلو اؼبفّوض ثبت خيار واحد عبنس البائع، وكل من الفردين يبكنو إعماؿ ىذا اػبيار بالفسخ 

اغبّق اؼبنتقل إذل الوارث يثبت عبنس الوارث ال للجميع على كبو  أو االمضاء. وىذا نظَت مسألة إرث اػبيار بناء على أفّ 
االشًتاؾ، وعليو فإذا أعمل أحدنبا اػبيار وأسقطو فال ؿبالة يسقط اػبيار الثابت للجنس، ألّف اعبنس قد أعمل خياره فال 

 يبقى خيار حىت يعملو اآلخر بالفسخ أو االمضاء.

ن صدؽ عليو البّيع على كبو القضايا اغبقيقية فهو ينحل إذل خيارات متعّددة حسب وأّما إذا قلنا بأّف اػبيار يثبت لكل م
تعّدد مصاديق البّيع، وىذا ىو الظاىر من القضايا اؼبتكّفلة لؤلحكاـ الشرعية، وعليو فلكل واحد من الوكيل اؼبفّوض واؼبوّكل 

 ؿبالة يسقط بو خيار اؼبوّكل أيضاً، ألّف فعل الوكيل خيار مستقل، فإذا أعمل الوكيل خياره يف إمضاء العقد قبل اؼبوّكل فال
فعل اؼبوّكل بعينو من دوف حاجة إذل قصد كونو واقعًا عن اؼبوّكل، فهو ُيسقط خيار نفسو باألصالة وُيسقط خيار موّكلو 

خيار اؼبوّكل  بالوكالة حىت أنو لو كاف لو وكيل مفّوض غائب عن ؾبلس العقد مّث حضر قبل تفّرقهما ففسخ أو أمضى سقط
  فكيف بالوكيل اؼبفّوض اغباضر يف ؾبلس العقد. نعم لو قصد بذلك إسقاط اغبصة الثابتة لو من
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 اػبيار فال يسقط بو خيار اؼبوّكل، ألّف حصة كل واحد منهما تغاير حصة اآلخر ويف غَت ىذا الفرض يسقط خيارنبا.

اره قبل إسقاط الوكيل فإف قلنا إّف ثبوت اػبيار للوكيل متوّقف على قدرتو على االقالة أو الرد كما وأّما إذا أسقط اؼبوّكل خي
عليو شيخنا األنصاري وشيخنا االستاذ فيسقط بذلك خيار الوكيل أيضاً، ألّف إمضاء اؼبوّكل للعقد وجعلو الزمًا إسقاط 

ء مث باعو بنفسو، ويف اؼبقاـ ؼبا أنفذ العقد  نظَت ما إذا وّكلو يف بيع شيللوكيل عن الوكالة يف اؼباؿ باعداـ موضوع الوكالة فإنو 
وأمضاه فقد أخرج اؼباؿ عن ربت سلطنة نفسو ووكالة الوكيل، واؼبفروض أّف ثبوت اػبيار للوكيل متوّقف على سبّكنو من األقالة 

عد ذلك فينتفي خياره. وأّما إذا أنكرنا ىذا االشًتاط  أو الرّد، فإذا خرج اؼباؿ عن ربت سلطانو فال يتمّكن من االقالة والرّد ب
ء بعد صدؽ  كما ىو الصحيح وقلنا بأّف الوكيل اؼبفّوض يتمّكن من الفسخ واالمضاء، وثبوت اػبيار لو ال يتوّقف على شي

الوكيل، بل لو أف يفسخ البّيع عليو، ومشوؿ آية اغبّل لبيعو دبا أنو بيعو، فاسقاط اؼبوّكل وإمضاؤه العقد ال يوجب سقوط خيار 
 بعد إمضاء اؼبوّكل حبكم الشارع، ىذا.

تعّرض إذل مسألة الفضورل يف البيع والشراء أو يف أحدنبا، وأّف الفضوليُت ال إشكاؿ يف عدـ  «ٔ»  مث إّف شيخنا األنصاري
عُت حاؿ إجازهتما يف ؾبلس العقد فال ثبوت اػبيار ؽبما ؼبا مّر يف الوكيل يف ؾبرد إجراء الصيغة، وأّما اؼبالكاف فإف كانا ؾبتم

إشكاؿ يف ثبوت اػبيار ؽبما، ألّف االجازة توجب صدؽ البّيعُت عليهما يف ذاؾ اغباؿ فما دل يفًتقا فهما على اػبيار، وأّما إذا  
  لى القوؿثبوت اػبيار ؽبما ع )قّدس سرّه(  كانا ؾبتمعُت يف حاؿ االجازة ال يف ؾبلس العقد فقد استظهر شيخنا األنصاري

______________________________ 
 ٖٖ: ٘( اؼبكاسب ٔ)
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بأّف  «ٔ» بالنقل، ألّّنما يبيعاف حينئذ من حُت االجازة، فكأّف ؾبلس االجازة ىو ؾبلس البيع. وأورد عليو شيخنا االستاذ
اػبيار إمّبا يثبت مع االجتماع يف ؾبلس العقد وقد أصّر على عدـ ثبوتو فيما إذا كانا متفرّقُت عن ؾبلس العقد وإف كانا 

 ؾبتمعُت يف حاؿ االجازة، ىذا.

ّؿ على ولكّنو منو عجيب، ؼبا مّر من أّف دليل ثبوت خيار اجمللس دل يشًتط االجتماع يف حاؿ العقد ويف ؾبلس البيع، وإمبا د
اعتبار اجتماعهما مطلقاً ولو كاف يف خارج ؾبلس العقد، وعليو فالظاىر ثبوت اػبيار للمالكُت فيما إذا كانا ؾبتمعُت يف حاؿ 
إجازهتما قلنا بالنقل أو بالكشف، ألّّنما ـبتلفاف يف اغبكم باؼبلكية شرعاً، فأحدنبا يوجب اغبكم باؼبلك من حُت االجازة 



ك من أوؿ األمر، وىذا ال ربط لو باؼبقاـ، ألّف صدؽ البّيعُت عليهما إمّبا ىو يف حاؿ االجازة فقط واآلخر يكشف عن اؼبل
 وال يصدؽ عليهما البّيع قبلها، فاػبيار إمبا يثبت ؽبما يف ذلك اغباؿ من دوف فرؽ بُت القوؿ بالنقل والقوؿ بالكشف.

ذكره فيثبت اػبيار لكل واحد منهما، وتظهر نتيجة ذلك فيما  ال إشكاؿ يف ثبوت اػبيار للمالك والوكيل على تفصيل تقّدـ
 إذا أسقط أحدنبا خياره فإّف اآلخر يتمّكن من إعماؿ خياره بفسخ البيع وإمضائو وىذا فبّا ال كالـ فيو.

 وأّما إذا كاف العاقد واحداً فلو صور ثالث:

 لتو عنو.االوذل: أف يبيع ماؿ الغَت لنفسو بواليتو على مالك اؼباؿ أو وكا

 الثانية: أف يبيع ماؿ نفسو للغَت بواليتو على اؼبشًتي أو وكالتو عنو.

الثالثة: أف يبيع ماؿ غَته لغَته لواليتو على البائع واؼبشًتي أو وكالتو عنهما، وكيف كاف فالعاقد شخص واحد وىو بائع 
 ومشًتي، فهل يثبت لو خيار

______________________________ 
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اجمللس كما يف صورة تعّدد اؼبتبايعُت وغاية األمر أنو يسقط بغَت التفّرؽ من اؼبسقطات لعدـ إمكاف ربّقق االفًتاؽ فيو، أو أّف 
 خيار اجمللس ال يثبت يف مثلو؟

وذىب  «ٔ»  يف حاشيتو )قّدس سرّه( سيداؼبشهور عدـ ثبوت اػبيار فيو، وخالفهم يف ذلك بعض األصحاب ووافقو عليو ال
« اؼبتبايعاف باػبيار حىت يفًتقا» )عليو السالـ(  إذل ثبوت اػبيار يف اؼبسألة ومستندىم يف ذلك ىو إطالقات أدلّة اػبيار كقولو

وسيأيت أّف التعّدد حبسب االعتبار كاٍؼ يف ثبوت اػبيار وصدؽ « البّيعاف باػبيار ما دل يفًتقا» )عليهم السالـ(  وقوؽبم
 ء تفصيل الكالـ يف ذلك عن قريب إف شاء اللَّو. اؼبتبايعاف والبّيعاف، وسيجي

 وأّما اؼبانعوف فلهم يف اؼبنع عن ثبوت اػبيار يف اؼبسألة وجوه ومرجعها إذل ثالثة امور:

أّف أكثر األخبار الواردة يف خيار اجمللس قد اشتملت على كلمة البّيعاف ويف بعضها اؼبتبايعاف كما أشرنا إليو آنفاً، ومن  األوؿ:
الظاىر أّّنا تثنية واؼبثٌّت ال يصدؽ على الواحد فال يقاؿ للواحد رجالف وال للبائع البّيعاف ألنو مفرد واؼبفرد غَت التثنية. نعم 



متعّددة كعنواف العادل والعادؿ وكبونبا على وجو االنفراد، وأّما التثنية فال. وكيف كاف فال تشمل األخبار  يصدؽ عليو عناوين
 صورة ارّباد البائع واؼبشًتي، ىذا.

ر ويبكن اعبواب عن ذلك: بأّف اؼبراد من كلمة البّيعاف أو اؼبتبايعاف ىو كل واحد من البائع واؼبشًتي، ألّف التثنية يف قّوة تكرا
غلب اؼبفرد فكأنّو ورد البائع باػبيار وورد اؼبشًتي باػبيار وإمّبا عرّب بالبّيعاف أو اؼبتبايعاف من جهة أّف البائع واؼبشًتي حبسب األ

  اثناف ال أنو مقّيد خبصوص تلك الصورة، وال ينبغي االشكاؿ يف أفّ 

______________________________ 
  ن مبحث اػبياراتم ٙ( حاشية اؼبكاسب )اليزدي(: ٔ)

 ٔٚ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

كل واحد من عنواين البائع واؼبشًتي يصدؽ على العاقد الواحد ألنو بائع كما أنو مشًت، فال مانع من مشوؿ األخبار للعاقد 
 الواحد من ىذه اعبهة فلذا ال نتوّقف يف اغبكم بشموؿ سائر أحكامهما لو.

وىو غاية وقيد للحكم باػبيار يعٍت أّف اػبيار « ما دل يفًتقا»أو « حىت يفًتقا»على قولو أّف الروايات قد اشتملت  الثاين:
ثابت قبل االفًتاؽ، أو أنو قيد للموضوع دبعٌت أّف اػبيار ثبت للمتبائعُت اؼبقّيدين بعدـ االفًتاؽ، وكيف كاف فهو يقتضي عدـ 

 ييد اغبكم الشرعي بقيد أو غاية عَت فبكنة.ثبوت اػبيار يف مورد عدـ إمكاف االفًتاؽ، إذ ال معٌت لتق

 «ٔ» «َحىتَّ يَِلَج اعبََْمُل يف َسمِّ اػْبَِياطِ »  على اؼبستحيل كما يف قولو تعاذل« حىت»ومنو يظهر أّف ذلك ال ينايف صحة دخوؿ 
لوضوح أّف التعليق على احملاؿ معناه أّف األمر اؼبعّلق كاؼبعّلق عليو يف عدـ التحّقق واغبصوؿ ويقاؿ يف اؼبقاـ إّف سقوط اػبيار 
معّلق على االفًتاؽ فبما أّف االفًتاؽ غَت فبكن فاػبيار غَت ساقط، فإّف ىذا اؼبعٌت وإف كاف صحيحًا إاّلأنو ال هبري يف اؼبقاـ 

ّف اغبكم الشرعي ال معٌت لتقييده أو تعليقو على أمر مستحيل وخارج عن االمكاف، وكيف كاف فهذا اػبيار إمّبا ؼبا مّر من أ
يثبت فيما إذا كاف افًتاؽ اؼبتبايعُت فبكنًا ودبا أنو مستحيل يف العاقد الواحد ألنو دائمًا ؾبتمع مع نفسو، وال معٌت الفًتاؽ 

 حّقو، ىذا.الشخص عن نفسو، فال يثبت اػبيار يف 

على ىذا الوجو يف كالـ  «ٕ»  يف حاشيتو )قّدس سرّه( واعبواب عن ذلك بالنقض واغبّل، أما النقض فهو ما أورده السيد
 شيخنا األنصاري من أنّا إذا فرضنا

______________________________ 
 ٓٗ: ٚ( األعراؼ ٔ)



  من مبحث اػبيارات ٙ( حاشية اؼبكاسب )اليزدي(: ٕ)

 ٕٚ، ص: ٔ ػبيارات، جمكاسب ا

شخصُت متالصقُت ال يبكن افًتاقهما إاّلباؼبوت الّتصاؿ أحدنبا باآلخر يف بعض أجزائهما، وافًتاقهما يف األجزاء الرئيسية  
كالقلب وكبوه حبيث كانا شخصُت متعّددين أحدنبا يتكّلم واآلخر يسكت وأحدنبا يبيع واآلخر يشًتي، ففي مثل ذلك ال 

خيار اجمللس ؽبما مع أّف االفًتاؽ فيهما مستحيل، وثبوت اػبيار يف اؼبثاؿ فبّا ال يقبل االنكار فال يبكن إشكاؿ يف ثبوت 
إنكار ثبوت اػبيار دبجرد استحالة االنفكاؾ واالفًتاؽ، أو فرضنا رجلُت حبسهما ظادل حبيث ال يتمّكناف من اػبروج عن 

 في اػبيار مع استحالة االفًتاؽ.مكاّنما إذل يـو القيامة، فإّف يف مثلو ال يبكن ن

وأما اغبل فهو أّف الغاية إذا كانت من االمور اؼبستحيلة بالذات أي اليت ال تنفك عن االستحالة أبدًا وإف كاف ال يبكن 
أخذىا يف اغبكم ألنو ال معٌت للقوؿ بأّنك مالك إف اجتمع الضّداف، أو إّف ىذا واجب إف اجتمع النقيضاف أو ربقق الدور 

ء جامع بُت االمكاف واالستحالة غاية للحكم فبّا ال ينبغي االشكاؿ  التسلسل يف اػبارج ألنو لغو ؿبض، إاّلأّف جعل شي أو
يف صحتو كما إذا جعل الغاية للحكم شيئاً يستحيل يف بعض اؼبوارد ويبكن يف بعضها اآلخر نظَت ما ورد يف الروايات من أّف 

إّّنا أخذت الغسل غاية للنجاسة فيما القاه البوؿ، ومقتضاىا أّف كل ما القاه البوؿ  ما القاه البوؿ قبس حىت تغسلو حيث
فهو قبس وترتفع النجاسة بالغسل وىو أمر فبكن بالذات وإف كاف مستحياًل يف بعض اؼبوارد، فإذا فرض استحالتو يف مورد  

عينها بالغسل فهو ال يكشف عن أّف مالقاة البوؿ فيو كما إذا تنّجس القند والُسّكر أو األصباغ وغَتىا من االمور اليت تتلف 
 ال توجب النجاسة الستحالة حصوؿ الغاية فيو، بل ىو قبس ويبقى على قباستو لعدـ إمكاف حصوؿ الغاية فيو.

 واؼبقاـ من ىذا القبيل فإّف استحالة التفّرؽ يف العاقد الواحد ال تكشف عن عدـ ثبوت اػبيار يف حّقو.

  طل ىو أف تكوف الغاية مستحيلة بالذات، وأما اؼبستحيلوباعبملة: البا

 ٖٚ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

بالقياس واالضافة فال مانع من جعلو غاية للحكم، واالفًتاؽ من ىذا القبيل ألنو فبكن باالضافة إذل غَت العاقد الواحد 
ورد ال توجب انتفاء اغبكم فيو، وعليو فنلتـز يف ومستحيل باالضافة إليو، فال مانع من أخذه غاية للحكم، واستحالتو يف م

 اؼبقاـ بثبوت اػبيار وعدـ سقوطو إاّلبغَت االفًتاؽ من اؼبسقطات.

أّف بعض األخبار الواردة يف اؼبقاـ أخذ االفًتاؽ غاية للحكم حيث دّؿ على أّف البّيعاف باػبيار حىت يفًتقا،  الوجو الثالث:
لموضوع ودّؿ على أّّنما باػبيار ما دل يفًتقا، ولكن مرجعهما إذل أمر واحد وذلك ؼبا بّيناه وبعضها أخذ عدـ االفًتاؽ قيدًا ل



يف ؿبّلو من أّف كل قيد اخذ يف ناحية اغبكم البّد وأف يكوف مفروض الوجود ويكوف حالو حاؿ القيود الراجعة إذل اؼبوضوع 
خبار أّف موضوع اػبيار مقّيد بعدـ االفًتاؽ وال اختالؼ بُت من حيث عدـ فعلية اغبكم قبل ربّققها، وعليو فاؼبستفاد من األ

يف  التعبَت بأّّنما باػبيار حىت يفًتقا وبُت التعبَت بأّّنما باػبيار ما دل يفًتقا، ألّف معنانبا واحد واالختالؼ يف ؾبرد التعبَت. وك
البّد من ربّقق أحدنبا ال ؿبالة، وليس التقابل كاف فالتقابل بُت االفًتاؽ وعدـ االفًتاؽ وإف كاف تقابل السلب واالهباب ف

بينهما تقابل العدـ واؼبلكة، وال يقاس ذلك باالجتماع واالفًتاؽ فاّّنما أمراف وجودياف ويتقابالف بالعدـ واؼبلكة ويبكن 
لهما تقابل السلب ارتفاعهما فيما إذا دل يكن ىناؾ قابلية االجتماع، وىذا خبالؼ االفًتاؽ وعدمو فإّف العدـ والوجود يقاب

واالهباب، إاّلأّف ظاىر كل قضية موجبة أو سالبة أّف السلب واالهباب فيها سلب للمحموؿ بعد الفراغ عن اؼبوضوع، أو 
إهباب احملموؿ بعد فرض وجود اؼبوضوع، وىذا يف اؼبوجبة ظاىر، وأما السالبة فهي أيضًا كذلك، ألّف السلب وإف كاف 

ضوع أيضًا إاّلأّف ظهوره العريف أنو سلب للمحموؿ عن موضوعو اؼبوجود، فإذا قاؿ أحد إّف داري يصدؽ عقاًل مع انتفاء اؼبو 
 ليست بوسيعة أو إّف زوجيت ليست جبميلة فظاىرنبا أّف لو داراً وزوجة مسلوباً عنهما السعة واعبماؿ، ال

 ٗٚ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

 ب العقل صادقاً.أنو فاقد لنفس الدار والزوجة، وإف كاف ذلك حبس

أّف اؼبوضوع لالفًتاؽ موجود واالفًتاؽ مسلوب عنو، ومن « البّيعاف باػبيار ما دل يفًتقا» )عليو السالـ(  وعليو فظاىر قولو
البديهي أّف االفًتاؽ وعدمو إمبا يتعّقل يف صورة التعّدد واالثنينية وأّما صورة الوحدة واالنفراد فهي غَت قابلة لالفًتاؽ وعدمو 

ع فرض وجود اؼبوضوع، إذ ال معٌت الفًتاؽ الواحد عن نفسو أو عدـ افًتاقو عن شخصو، فنفس مفهـو االفًتاؽ متقّوـ م
بالتعّدد، فسلب االفًتاؽ حينئذ معناه أّّنما متعّدداف واالفًتاؽ مسلوب عنهما، ال أنو واحد غَت متعّدد حىت ال وبتاج إذل 

لسالبة بانتفاء اؼبوضوع، وذلك ؼبا عرفت من أّف ظاىر القضية السلبية أّف اؼبوضوع االفًتاؽ ويكوف عدـ االفًتاؽ من باب ا
 فيها متحّقق وإمبا سلب عنو حكمو وؿبمولو، ال أّف السلب من جهة عدـ ربقق اؼبوضوع.

متعّددين غَت متفّرقُت،  وبعبارة اخرى: ظاىر األخبار أّف اػبيار مقّيد بعدـ االفًتاؽ، وعدـ االفًتاؽ إمبا يصح عرفاً فيما إذا كانا
ال يف صورة االرّباد حىت يكوف سلب االفًتاؽ من جهة انتفاء موضوعو، ؼبا مّر من أّف التفّرؽ وعدمو إمبا يتعّقالف يف صورة 
التعّدد، ألّف إطالؽ التفّرؽ وعدمو للواحد غلط عرفًا وإف كاف سلبو ألجل سلب اؼبوضوع صحيحًا عقاًل، والعاقد الواحد 

 يصح إطالؽ عدـ االفًتاؽ يف حقو فال يثبت لو اػبيار.حيث ال 

من النقض بصورة اّتصاؿ أحد الشخصُت  «ٔ»  يف حاشيتو )قّدس سرّه( وىذا الوجو ال بأس بو، وال يرد عليو ما أورده السيد
باآلخر، وذلك ألّف التعّدد الذي ىو موضوع االفًتاؽ متحّقق يف صورة االّتصاؿ فيعقل فيو االفًتاؽ وعدمو وغاية ما ىناؾ أّف 

 أحدنبا ال ينفصل عن اآلخر بالعرض، وأّما لو انفصل فهما



______________________________ 
  من مبحث اػبيارات ٙيزدي(: ( حاشية اؼبكاسب )الٔ)

 ٘ٚ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

متعّدداف، وىذا خبالؼ ما ىو ؿبل الكالـ ألّف العاقد الواحد ال تعّدد فيو بوجو فال معٌت فيو لالفًتاؽ كما مّر، ألنو بنفسو 
 ومفهومو يقتضي التعّدد واالثنينية، وىذا ظاىر.

يف العاقد الواحد أيضًا بأف يقاؿ إّف اػبيار إمّبا جعل يف حق البائع واؼبشًتي ارفاقاً نعم، قد يقاؿ بوجود اؼبناط لثبوت اػبيار 
ؽبما ليًتّويا ويأخذا دبا ىو أصلح ؽبما من البيع وتركو، وىذا اؼبناط موجود يف صورة ارّباد العاقد حىت يًتّوى يف أّف البيع 

استكشاؼ اؼبناط أمر غَت فبكن، وما ذكر يف وجو ذلك امور  الصادر منو ىل ىو مصلحة يف حق من اشًتاه لو أو ال، إاّلأفّ 
 استحسانية ال يعتمد عليها يف مقابل أصالة اللزـو يف اؼبعامالت، إذ ال يبكن اػبروج منها إاّلبدليل وىو مفقود يف اؼبقاـ.

  استثناء بعض أشخاص اؼببيع عن خيار اجمللس

 

ن، وقد ذكروا أّّنما ينعتقاف دبجرد اؼبعاملة وال يثبت يف بيعهما اػبيار، وقد من صبلة اؼبستثنيات ػبيار اجمللس شراء العمودي
 عّللوا ذلك بوجوه:

أّف الرضا حبسب البقاء الذي ىو غَت الرضا بأصل اؼبعاملة يوجب سقوط خيار اجمللس كما سيأيت اف شاء اللَّو  الوجو األوؿ:
إف المس أو قّبل فذاؾ رضى منو بالبيع، فإذا تصرؼ أحدنبا فيما انتقل إليو  «ٔ»  حيث ورد يف بعض أخبار خيار اغبيواف

بنحو من أكباء التصرؼ بأكلو وبيعو وكبونبا فهو يكشف عن رضاه باؼبعاملة وبذلك يصَت البيع الزمًا ويسقط خياره، وىذا 
  ؽ فهو ببيعو ذلك يتصرؼ يف اؼببيعاؼبسقط موجود يف اؼبقاـ من االبتداء ألنو يعلم أّف شراء العمودين يوجب االنعتا

______________________________ 
 ٔح  ٗ/ أبواب اػبيار ب ٖٔ: ٛٔ( ورد مضمونو يف الوسائل ٔ)
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ويتلفو، وىو يكشف عن رضاه بالبيع ال ؿبالة وبو يسقط خياره، ألّف ما يوجب سقوط اػبيار حبسب البقاء فهو أوذل بأف 
طو حبسب اغبدوث، وأّف ما يصلح للرفع فهو أوذل يف الصالحية للدفع، فمن أّوؿ األمر يبنع ذلك الرضا عن اػبيار ىذا يسق

 .«ٔ» )قّدس سرّه(  ما اعتمد عليو شيخنا األنصاري



 باؼبسألة صغرى مث استشكل فيو: بأنو إمبا ىبتص بصورة علم اؼبتبايعُت بالعمودين وأّف بيعهما يوجب االنعتاؽ بأف يكونا عاؼبُت
وكربى، وحينئذ يبكن أف يقاؿ إف كاًل من البائع واؼبشًتي أتلفا اؼببيع بالبيع وإتالفهما يكشف عن رضانبا بالبيع وأّما يف صورة 

 اعبهل باغباؿ وعدـ العلم بصغرى اؼبسألة أو بكرباىا فكيف يكوف ذلك كاشفاً عن رضانبا بالبيع، ىذا.

يف صورة العلم أيضاً، وذلك أّما يف طرؼ البائع فلوضوح أّف التصرؼ واالتالؼ الكاشفاف عن والظاىر أّف اػبيار ال يسقط 
الرضا إمّبا يسقطاف اػبيار فيما إذا وردا على ما انتقل إذل البائع من الثمن، وأّما تصرؼ البائع فيما انتقل عنو للمشًتي ولو 

ار، فإذا فرضنا أّف البائع كاف عاؼبًا بأّف اؼبشًتي سيتلف اؼببيع باتالفو فال يكشف عن رضاه باؼبعاملة حىت يسقط بذلك اػبي
بأكلو أو ببيعو وقلنا إّف إقدامو على البيع حينئذ إتالؼ للمبيع، فإّف ىذا ال يوجب سقوط خيار البائع ويكشف عن رضاه 

 بالبيع، فال مقتضي لسقوط اػبيار من طرؼ البائع أصاًل.

كذلك، ألّف التصرؼ الكاشف عن الرضا اؼبوجب لسقوط اػبيار إمّبا ىو التصرفات الواقعة وأّما من طرؼ اؼبشًتي فهو أيضًا  
يعٍت أنو لو « أرأيت إف المس أو قّبل»بعد البيع واؼبعاملة اليت تعّد عرفًا ترتيبًا لؤلثر اؼبًتّتب على اؼبعاملة كما ىو ظاىر قولو 

  فهو الذي يكشفأراد ترتيب أثر اؼبعاملة وبٌت على أنو لو فتصرؼ فيو، 

______________________________ 
 ٜٖ: ٘( اؼبكاسب ٔ)

 ٚٚ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

عن رضاه حبسب البقاء وىو رضا ثاٍف غَت رضاه بأصل البيع، وأّما التصّرؼ اؼبقارف للبيع واؼبالـز لتحّقق البيع فهو ال يكشف 
اؼباؿ، ومثلو ال يكوف كاشفًا عن الرضا حبسب البقاء فال يكوف مسقطًا فالبيع إاّلعن رضاه بأصل اؼبعاملة ال عن رضاه بابقاء 

 الذي ىو إتالؼ للمبيع ال يوجب سقوط اػبيار.

نعم، لو اّدعينا انصراؼ األخبار إذل صورة سبّكن ذي اػبيار من رّد عُت اؼباؿ اؼبنتقل إليو كما اّدعاه شيخنا األنصاري يف حبث 
ألمكن أف يقاؿ إّف اؼبشًتي للعمودين حيث ال يتمّكن من رّد اؼباؿ اؼبنتقل إليو فال يثبت  «ٔ» اػبياراؼبعاطاة ويف أوائل حبث 

لو اػبيار، إاّلأّنك عرفت سابقاً أّف اػبيار أمر غَت راجع إذل العوضُت بل ىو حل للعقد الواقع على اؼباؿ، وبعد حّلو البّد من 
بّد من رّد بدلو إليو من اؼبثل أو القيمة، وىذا نظَت حكمهم بثبوت األرش فيما إذا إرجاع عُت اؼباؿ إذل مالكو لو كاف وإاّل فال

ظهر يف اؼببيع عيب مع فرض تلفو، وقد التزموا جبواز الرجوع باألرش إذل البائع واغباؿ أّف اؼببيع تالف، فليكن اػبيار أيضاً  
 عليو. كذلك وهبوز لو أف يرجع ببدؿ اؼببيع إذل اؼبشًتي فيما إذا انعتق

 واؼبتحّصل من صبيع ذلك: أّف إطالقات أدلّة اػبيار ؿبّكمة يف اؼبقاـ وال وجو لرفع اليد عنها كما ال ىبفى.



أّف خيار اجمللس إمّبا ثبت يف البيع وال بيع يف شراء العمودين أو غَتنبا فبّن ينعتق على اؼبشًتي، وذلك ألنو عتق  الوجو الثاين:
 إاّلؾبرد إنشاء البيع دوف البيع اغبقيقي، وىو وإف كاف قاصدًا للتمّلك بانشائو إاّل أّف الشارع وإتالؼ حقيقة، وليس يف البُت

 حكم فيو باالنعتاؽ، فال بيع يف البُت حىت يثبت فيو اػبيار، وأّما العتق فال خيار ؾبلس فيو.

______________________________ 
(ٔ) 
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حيث ذكر أّف اؼبلك يف بيع العمودين تقديري فرضي وليس  )قّدس سرّه(  وىذا الوجو ردبا يستفاد من كلمات شيخنا األنصاري
بتحقيقي، وأّف البيع يف مثل ذلك إخراج للماؿ عن اؼبالية، فًتى أنو ال يراه بيعًا وموجبًا للملكية اغبقيقية، وكيف كاف فلو مت 

 اػبيار يف بيع العمودين مقتٍض أصاًل، ألنو ليس ببيع وإمّبا ىو عتق.ىذا الوجو ؼبا كاف لثبوت 

إاّل أّف االلتزاـ بذلك وإثبات أنو عتق وخارج عن البيع مشكل ودوف إثباتو خرط القتاد، الستلزامو اغبكم بأّف ما قصداه دل 
فبّا ال يبكن االلتزاـ بو إاّلبدليل يدّؿ عليو يقع والشارع حكم باغبرية عوضاً عن اؼبلك، وأّف ما وقع دل يقصداه، وىذا كما ترى 

وىو مفقود يف اؼبقاـ. فالصحيح أّف اؼبشًتي يبلك اؼببيع يف زماف قليل حبيث ال يًتّتب عليو سوى االنعتاؽ فهو بيع حقيقة 
 واالنعتاؽ حكم شرعي قهري.

ا اؼبشًتي أو أتلفها يف زمن اػبيار، وحينئٍذ إذا أّف الفسخ يتوّقف على رجوع العُت إذل ملك البائع فيما لو باعه الوجو الثالث:
فسخ البيع يصح للبائع أف يطالب اؼبشًتي ببدؿ مالو الذي تلف ربت يده حيث إّف العُت دخلت يف ملكو مث أتلفها اؼبشًتي 

شًتي يف ملكو فيضمنها اؼبشًتي بدليل من أتلف وكبوه، وإاّل فال معٌت للفسخ يف صورة تلف اؼباؿ، ألّف اؼباؿ قد أتلفو اؼب
فبأّي وجو يغـر للبائع القيمة مثاًل، فالبّد من القوؿ بأّف العُت تدخل يف ملك البائع قبل تلفها فتكوف ملكو، ودبا أّف اؼبشًتي 
أتلفها أو تلفت ىي ربت يده فيطالبو ببدؽبا بعد الفسخ، وىذا التقدير يف مثل تلف اؼببيع عند اؼبشًتي ببيعو وإتالفو فبكن، 

يف مثل اؼبقاـ الذي فرضنا انعتاؽ اؼببيع فيو على اؼبشًتي غَت متصّور، ألنو لو كاف داخاًل يف ملك البائع بفسخو ؼبا كاف وأّما 
ىناؾ وجو النعتاقو، ألنو إمبا ينعتق على اؼبشًتي دوف البائع واؼبفروض أّف البائع دل يعتقو بعد ذلك، ودبا أنو حّر ال ينقلب إذل 

 دخل يف ملك البائع، بل قد عرفت أنو لو دخل يف ملكو ؼبا كاف وجو النعتاقو، وحيث إّف اؼببيع الاؼبملوكية بعده فال ي
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 يبكن أف يكوف داخاًل يف ملك البائع فال يتصّور فيو الفسخ واػبيار، ىذا.

اؼبشًتي فبّا ال ملـز عليو، ؼبا عرفت من أّف اػبيار والفسخ وال ىبفى أّف االلتزاـ بلزـو دخوؿ اؼببيع يف ملك البائع قبل إتالؼ 
يرجعاف إذل حل العقدة األّولية ومقتضى حّلها رجوع كل ماؿ إذل ملك مالكو إف كاف وإاّل فبدلو مثاًل أو قيمة، بل ال يبكن 

البائع، وذلك ألنّا فرضنا اؼببيع  االلتزاـ بذلك أصاًل الستلزامو رجوع الثمن فيما إذا باعو اؼبشًتي قبل فسخ البائع إذل ملك
ملكو قبل بيعو، ومقتضى قانوف اؼببادلة أف يرجع الثمن إذل ملك من خرج عن كيسو اؼبثمن واؼبفروض أنو خرج من كيس 
البائع، مع أنو خلف ألنّا قد فرضنا أّف اؼبشًتي باعو لنفسو ال للبائع، وكيف كاف فااللتزاـ بأّف اؼباؿ البّد من أف يتلف يف 

 ملك البائع وأنو البّد من أف يدخل يف ملكو قبل طرّو االتالؼ عليو فبّا ال يبكن اؼبساعدة عليو.

أّف اػبيار حق متعّلق باؼبالُت فإذا تلف أحدنبا أو كالنبا فال يبقى معو ؾباؿ للخيار، إذ ال يبكن رّد اؼباؿ حينئذ  الوجو الرابع:
 اطاة.بالفسخ وإعماؿ اػبيار كما ذكروا ذلك يف اؼبع

وقد عرفت اعبواب عن ذلك سابقًا بأّف اػبيار إمبا يتعّلق بالعقد وااللتزاـ ال باؼبالُت والعوضُت وإاّل فالـز ذلك سقوط خيار 
 البائع يف صورة بيع اؼبشًتي للمبيع لعدـ إمكاف رّده إذل اؼبالك حينئذ.

من أّف اػبيار واالنعتاؽ أمراف حادثاف، فالبّد من  «ٔ» )قّدس سرّه(  ما ذكره الشيخ أسد اللَّو التسًتي الوجو اػبامس:
ء واحد أو بشيئُت وأيّهما أسبق من اآلخر وأيّهما الحق عليو، فأّما أف يكوف  مالحظة متعّلقهما وأّّنما ىل تعّلقا بشي

 متعّلقهما أمراً واحداً بال سبق وتقّدـ من أحدنبا على اآلخر كما إذا قلنا بتعّلقهما بالبيع أو

______________________________ 
 ٕٓٗ( مقابس األنوار: ٔ)
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بتعّلقهما معًا باؼبلكية، وإّما أف يكوف متعّلقهما ـبتلفًا ويكوف أحدنبا أسبق من اآلخر كما إذا قلنا بتعّلق اػبيار بالبيع وتعّلق 
 بالبيع واػبيار باؼبلكية.االنعتاؽ باؼبلكية أو عكسنا األمر وقلنا إّف العتق يتعّلق 

فإف كاف متعّلقهما متعّددًا فال ؿبالة يكوف أحدنبا أسبق من اآلخر، ألّف اؼبلكية متأّخرة عن البيع حبسب الرتبة فما يتعّلق هبا 
اؽ، كما أّف متأّخر عّما يتعّلق بالبيع ال ؿبالة فإف كاف اؼبتعّلق بالبيع ىو اػبيار فنلتـز باػبيار يف اؼبقاـ لسبقو على االنعت

 االنعتاؽ لو كاف متعّلقاً بالبيع فالبّد من االلتزاـ بو ورفع اليد عن اػبيار بسبق العتق عليو.



العتق على اػبيار بدعوى أّف دليلو أنص وأصرح من  )قّدس سرّه(  وأّما إذا كاف متعّلقهما واحدًا بال سبق وال غبوؽ، فتارة قّدـ
 اآلخر، واخرى التـز بكليهما من جهة عدـ التنايف بينهما وحكم برّد البدؿ عند الفسخ.

إاّل أّف ىذا التفصيل فبّا ال تًتّتب عليو شبرة، إذ السبق واللحوؽ حبسب الزماف خارج عن فرض اؼبسألة، والسبق واللحوؽ 
ال يًتّتب عليهما أثر، والوجو يف ذلك ما ذكرناه يف ؿبّلو من أّف العربة يف التقّدـ والتأّخر يف األحكاـ الشرعية حبسب الرتبة فبّا 

باػبارج والزماف، وأّما التقّدـ والتأّخر حبسب الرتبة فال اعتبار هبما يف األحكاـ الشرعية بوجو، وعليو فإذا كاف البيع واؼبلك 
ا باع العبد فبّن ينعتق عليو ببيع اغباؿ فال ؿبالة يكوف العتق واػبيار متقارنُت فالبّد من األخذ متقارنُت حبسب الزماف كما إذ

بأحدنبا إذا كاف بينهما التنايف وإاّل بكليهما، وىذا من دوف فرؽ بُت ما إذا قلنا بأّف العتق يًتّتب على البيع واػبيار على 
بيع والعتق على اؼبلك، وذلك ألنّا ولو سّلمنا أّف اػبيار يف الفرض األوؿ متأّخر اؼبلك أو قلنا بعكسو وأّف اػبيار يًتّتب على ال

عن العتق حبسب اؼبرتبة ألّف مرتبة اؼبلك متأّخرة عن مرتبة البيع وىو متقّدـ على اؼبلك فيكوف العتق متقّدمًا على اػبيار، 
 إاّلأّنك عرفت أّف ؾبرد
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 والتأّخر حبسب اؼبرتبة ال اعتبار بو يف األحكاـ الشرعية كما ىو ظاىر، ىذا كّلو فيما إذا كانا متقارنُت حبسب الزماف.التقّدـ 

وأّما إذا كاف البيع واؼبلك ـبتلفُت زمانًا بأف كاف أحدنبا متقّدمًا واآلخر متأّخرًا حبسب اػبارج والزماف كما إذا باع العبد فبّن 
بيع السلم حيث إّف البيع فيو فعلي وحصوؿ اؼبلك أمر متأّخر لتوقّفو على القبض اؼبتأّخر عن البيع ينعتق على اؼبشًتي ب

حبسب الزماف، فحينئذ إذا كاف العتق مًتتّبًا على البيع واػبيار على اؼبلك فالعتق يتحّقق دبجرد البيع وىو يبنع عن حصوؿ 
ورده، ألّف اػبيار يًتّتب على اؼبلك حسب الفرض ومع االنعتاؽ اؼبلك للمشًتي فيمنع عن اػبيار أيضًا برفع موضوعو وم

بالبيع ال يبقى ؾباؿ للملكية، كما أّف اؼبًتّتب على البيع إذا كاف ىو اػبيار وكاف العتق مًتتّبًا على اؼبلك فاعماؿ اػبيار يبنع 
 .عن العتق لتحّققو قبلو ومنعو عن اؼبلكية اليت فرضناىا متعّلقة للعتق وذلك ظاىر

إاّل أّف الكالـ ليس يف مثل بيع السلم الفاقد لشرط اؼبلكية حُت اؼبعاملة وإمّبا الكالـ يف البيوع اؼبتعارفة الواجدة عبميع شرائط 
اؼبلكية، وقد عرفت اغباؿ حينئذ وأنو ال اعتبار بالتأّخر والتقّدـ حبسب اؼبرتبة، وأّما بيع السلم وكبوه فبّا ال يكوف مشتماًل على 

اؼبلك كما إذا كاف البيع فاقدًا للقبوؿ أو لالجازة واالمضاء يف بيع الفضورل أو لسائر شرائط اؼبلكية مع ربقق البيع، شرائط 
فيمكن أف نلتـز بالتخصيص يف مثلها وأّف كل بيع فيو اػبيار إاّلمثل بيع السلم فيما إذا كاف اػبيار مًتتّباً على اؼبلك، أو يقاؿ  

النعتاؽ إاّليف الشراء يف بيع السلم فيما إذا كاف االنعتاؽ مًتتّبًا على اؼبلك اؼبتأّخر عن البيع كل شراء العمودين يوجب ا
حبسب الزماف، بل يبكن أف يقاؿ إّف خروج أمثاؿ بيع السلم ليس من جهة التخصيص بل ىو خروج موضوعي، ألّف الكالـ 

 ثلة اؼبتقّدمة فهو ليس من البيع الواجد للشرائط، ىذا كّلو.يف البيع الواجد عبميع شرائط اؼبلك وأّما الفاقد كما يف األم
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مضافًا إذل أّف الفرض األوؿ وىو كوف العتق مًتتّبًا على البيع واػبيار على اؼبلك فرض حبت كأنياب األغواؿ ال واقعية لو 
ال « البّيع»على ؾبرد البيع، كما أّف اػبيار يًتّتب على عنواف  بوجو، ألّف العتق إمّبا يًتّتب على شراء العمودين وملكهما ال

 على اؼبالك، فهذا الفرض ساقط عن االعتبار.

وأّما الفرض الثاين أعٍت عكس الصورة االوذل وىو كوف اػبيار متقّدمًا ومًتتّبًا على البيع والعتق على اؼبلك فهو أمر فبكن، ؼبا 
وللعتق ملك العمودين، فيتمّكن اؼبتبايعاف من أف يرجعا عن التزامهما الثابت بالبيع « بّيعال»عرفت من أّف اؼبوضوع للخيار ىو 

قبل حصوؿ اؼبلك، إاّلأّّنما إذا كانا متقارنُت حبسب الزماف فقد عرفت عدـ األثر على تقّدـ أحدنبا عن اآلخر حبسب اؼبرتبة 
وإاّل فيؤخذ بكليهما ووبكم برّد بدؿ العبد إذل اؼبالك البائع، وأّما حينئذ، بل البّد من أف يؤخذ بأحدنبا إذا كاف بينهما تناٍؼ 

 فيما إذا كانا ـبتلفُت حبسب الزماف فقد مّر أنو خارج عن ؿبل الكالـ بالتخصيص أو التخّصص، ىذا كلو يف ىذه اؼبسألة.

 استثناء اؼبسلم اؼبشًتى من كافر

 

حيث ذىب بعضهم إذل أنو ال خيار فيو للكافر وال للمشًتي، وىذا من ومن صبلة اؼبستثنيات شراء العبد اؼبسلم من الكافر 
دوف فرؽ بُت صورة ارتداد اؼبالك اؼبسلم وصَتورتو كافراً وبُت إسالـ العبد الكافر وصَتورتو مسلماً، وكيف كاف يقع الكالـ يف 

 وجو اغبكم بعدـ اػبيار فنقوؿ:

يع حقيقة بل من جهة أّف العبد اؼبسلم ال هبتمع مع اؼبوذل الكافر فهو دبجرد إف قلنا بأّف شراء العبد اؼبسلم من الكافر ليس بب
إسالمو قد انعتق وصار حرّاً غاية األمر أّف الشارع راعى جانب اؼبالك وحكم برّد شبنو إليو من بيت ماؿ اؼبسلمُت لئاّل يتضّرر 

  يفالكافر بذلك، فهذا ؾبرد صورة البيع ال أنو بيع حقيقة كما احتمل ذلك 
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 اؼبسألة اؼبتقّدمة، فعدـ ثبوت اػبيار يف شراء العبد اؼبسلم من الكافر ظاىر ألنو ليس ببيع.

األمر باجبار  )عليهم السالـ(  وأّما إذا قلنا بأنو بيع حقيقة وأّف إسالـ العبد ال يبنع عن كونو فبلوكًا للكافر فلذا ورد عنهم
الكافر على البيع، ال أنو ينعتق دبجرد اإلسالـ بل البّد من بيعو فهو بيع حقيقة، فعليو إف قلنا بأّف اؼبلك االستمراري ليس 
بسبيل وإمّبا السبيل ىو اؼبلك االبتدائي، فال مانع من أف يثبت فيو اػبيار، ألّف الفسخ حينئذ يوجب عود اؼبلك السابق ال 

ديد وقد فرضنا أّف إسالـ العبد ال يبنع عن كونو فبلوكًا للكافر غاية األمر أنو هبرب على البيع ثانيًا فكأّف البيع إحداث ملك ج



األوؿ دل يكن من االبتداء فيكوف فبلوكًا للكافر مث هبرب الكافر على البيع ثانيًا وإذا فرضنا البيع الثاين خياريًا أيضًا فيفسخ 
 ثاً مث هبرب الكافر على البيع مرّة ثالثة وىكذا إذل أف يبيعو دبا ال خيار فيو باسقاط وكبوه.فيعود إذل ملك الكافر ثال

َوَلْن »  وأّما إذا قلنا بأّف العبد ال يعود ملك الكافر، ألّف عوده إذل ملك الكافر سبيل للكافر على اؼبسلم كاؼبلك االبتدائي
أو ألّف األمر بالبيع ينايف اػبيار وحكم الشارع برجوعو رقًّا إذل الكافر إذ لو  «ٔ» «ِنَُت َسِبياًل هَبَْعَل اللَُّو لِْلَكاِفرِيَن َعَلى اْلُمْؤمِ 

جاز كونو رقًا للكافر فلماذا أمر بالبيع وأجرب عليو، وإف دل يكن الشارع راضيًا برقية اؼبسلم وكونو ربت سلطنة الكافر فلماذا 
اف ال هبتمعاف، فحينئذ إف اشًتطنا يف ثبوت اػبيار رجوع اؼببيع من اؼبشًتي إذل حكم بعوده إذل ملك الكافر رقًا فهذاف األمر 

ملك البائع وكوف ذلك فبكناً، فال ؿبالة ال يثبت اػبيار يف شراء العبد اؼبسلم، لعدـ إمكاف رجوعو إذل ملك البائع حسب 
 الفرض.

  لفسخ يوجببأّف اػبيار أمر متعّلق بالعقد، وا -كما ىو اغبقّ   -وأّما إذا قلنا

______________________________ 
 ٔٗٔ: ٗ( النساء ٔ)
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حّلو فَتجع كل مالك إذل ملكو إف كاف وإاّل فإذل بدلو، فال مانع من االلتزاـ بثبوت اػبيار يف اؼبقاـ ويقاؿ إّف الكافر يتمّكن 
ال هبب رّد ملكو إليو كما هبب يف سائر اؼبعامالت من أجل حكم الشارع من الفسخ والرجوع عن اؼبعاملة وااللتزاـ إاّل أنو 

 بعدـ صحة سبّلك الكافر لو، فهو دبنزلة التالف فيجب رّد بدلو إليو من القيمة ال ؿبالة.

كاف ال تكوف من اؼبستثنيات لثبوت اػبيار فيها كما عرفت. وكيف   -يعٍت شراء العبد اؼبسلم من الكافر -وعليو فهذه الصورة
 فال يبكن اغبكم بعدـ اػبيار دبجرد عدـ جواز عود العبد إذل ملك الكافر بل البّد فيو من التفصيل اؼبتقّدـ.

  استثناء شراء العبد نفسو

 

ومن صبلة اؼبستثنيات شراء العبد لنفسو بناًء على صحة بيعو، حيث ذكروا أّف خيار اجمللس ال يثبت فيو، والوجو يف ذلك أّف 
ع متوّقف على أف يكوف ىناؾ مالك وفبلوؾ وىذا اؼبعٌت غَت متحّقق يف شراء العبد لنفسو، ألنو إمبا يشًتي نفسو اعتبار البي

لنفسو وقد عرفت أّف اؼبلكية االعتبارية اؼبصطلحة يف البيع وكبوه يعترب فيها تعّدد اؼبالك واؼبملوؾ وال اعتبار للملكية يف صورة 
 لكاً لنفسو باؼبلك االعتباري.االرباد، إذ ال يعتربوف الشخص ما



وأما اؼبلكية اغبقيقية أعٍت عدـ كونو ؿبجورًا يف التصرفات لنفسو وسلطنتو عليها فهي وإف كانت ثابتة إاّلأّّنا عُت اغبرّية 
أَْمِلُك ِإالَّ نَػْفِسي قَاَؿ َربِّ ِإينِّ اَل »  واالنعتاؽ، ألّف العبد ال يبلك نفسو وال سلطنة لو على نفسو خبالؼ اغبّر، ومنو قولو تعاذل

 .«ٔ» «َوَأِخي

 أّف اؼبلكية االعتبارية غَت معقولة يف اؼبقاـ لتوقّفها على تعّدد فاؼبتحّصل:

______________________________ 
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اؼبالكية فيو لنفسو حبيث يتمّكن من بيع نفسو  اؼبالك واؼبملوؾ وتغاير أحدنبا عن اآلخر، وأّما الشخص الواحد فال يعترب
لآلخرين وإاّل فلو أمكن ذلك حبسب اغبدوث فال وجو لسقوطو بل يبقى مالكًا لنفسو إذل يـو القيامة باؼبلك االعتباري 

وث أيضاً، فحيث إّّنم ال يلتزموف باؼبلكية االعتبارية حبسب البقاء ويقولوف بسقوطها بعد اغبدوث فال نلتـز هبا حبسب اغبد
فإّف اؼبانع حبسب البقاء ىو اؼبانع حبسب اغبدوث أيضاً، فاؼبلكية االعتبارية غَت معقولة يف الشخص الواحد واؼبلكية اغبقيقّية 

 عُت اغبرية واالنعتاؽ، وعليو فال بيع يف اؼبقاـ واقعاً ألنو عتق بصورة البيع وال خيار يف غَت البيع اغبقيقي.

اؼبانع عن اػبيار يف اؼبقاـ غَت اؼبانع عنو يف مسألة شراء العمودين، فإّف اؼبلكية االعتبارية معقولة باالضافة وفبّا ذكرناه يظهر أّف 
إذل العمودين يف حّد نفسها، إذ ال مانع من أف يتمّلك اإلنساف أبويو، وإمّبا منع عن ذلك الشارع فلذا قلنا ال مانع من ثبوت 

ي بآٍف مث يطرؤنبا االنعتاؽ فاؼبانع عن التمّلك فيها شرعي، وىذا خبالؼ اؼبقاـ ألّف اؼبانع اػبيار فيو لدخوؽبما يف ملك اؼبشًت 
من سبّلك اإلنساف لنفسو عقلي، إذ ال يعقل اعتبار اإلنساف مالكًا لنفسو فال يبكن يف ذلك اؼبلكية ولو بآٍف حىت يتصّور فيو 

 اػبيار.

من أّف شراء العبد لنفسو وشراء العمودين من واٍد واحد واؼبانع  «ٔ» )قّدس سرّه( وعليو فما يظهر من كلمات شيخنا االستاذ
يف أحدنبا ىو اؼبانع يف اآلخر، كما ترى ؼبا مّر من أّف اؼبانع يف أحدنبا عقلي ويف اآلخر شرعي، وألجلو ال مانع من االلتزاـ 

لنفسو فانو أمر غَت معقوؿ، فهو عتق فال يثبت فيو اػبيار، باػبيار يف شراء العمودين والرجوع إذل البدؿ، خبالؼ شراء العبد 
 ولعّلو ألجل ذلك اّدعى شيخنا

______________________________ 
 ٖٚ: ٖ( منية الطالب ٔ)
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 انصراؼ أدلّة اػبيار إذل صورة مغايرة اؼبالك واؼبملوؾ. «ٔ»  األنصاري

  الصيفاستثناء شراء اعبمد يف 

 

من أنو لو اشًتى صبدًا يف شّدة اغبّر ال يثبت فيو خيار  «ٕ» يف التذكرة )قّدس سرّه( ومن صبلة اؼبستثنيات ما ذكره العاّلمة
بأّف التلف ال يسقط اػبيار،  «ٖ» اجمللس، ولعّلو من جهة اشًتاط اػبيار بعدـ التلف، ولذا استشكل عليو يف جامع اؼبقاصد

دبا حاصلو: أّف إقداـ اؼبتبايعُت على ما يعلماف بتلفو حقيقة أو من جهة حكم  «ٗ» )قّدس سرّه( وقد وّجهو شيخنا االستاذ
 الشارع عليو باالنعتاؽ إعراض عن ماؽبما ورفع اليد عنو ولذا يسقط فيو اػبيار، ىذا.

اؼبتبايعُت بأّف اؼببيع سيتلف وذكرنا ىناؾ أّف علمهما بذلك ال يبنع عن اػبيار وإاّل وقد تقّدـ دعوى سقوط اػبيار دبجرد علم 
قطعًا وىو ما إذا علم البائع أّف اؼبشًتي سيعتق العبد اؼبشًتى قطعاً، أو باع طعاماً  )قّدس سرّه( لـز االلتزاـ دبا ال يلتـز بو ىو

يف اؼبقاـ ىو االلتزاـ بعدـ ثبوت اػبيار يف اؼبسألة  )قّدس سرّه(  ما أفاده يعلم أّف اؼبشًتي يأكلو أو يتلف ىو بنفسو، فإّف الـز
 للبائع مع أنو فبّا ال يلتـز بو فقيو وعليو فالظاىر أّف العلم بالتلف ال يبنع عن اػبيار وغاية األمر أنو يرجع إذل بدلو عند التلف.

 أنو من جهةوأّما ما أفاده شيخنا األنصاري وضبل كالـ العاّلمة عليو من 

______________________________ 
 ٘ٗ، ٖٙ: ٘( اؼبكاسب ٔ)

 ٕٔ: ٔٔ( التذكرة ٕ)

 ٕٚٛ: ٗ( جامع اؼبقاصد ٖ)

 ٖٛ: ٖ( منية الطالب ٗ)

 ٚٛ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

لاللتزاـ بو، ىذا سباـ الكالـ احتماؿ اعتبار قابلية العُت للبقاء، ففيو: أّف ىذا االشًتاط فبّا دل يقم على اعتباره دليل فال وجو 
 يف اؼبستثنيات.



  جرياف خيار اجمللس يف غَت البيع من اؼبعامالت

 

يف بعض كلماتو أّف خيار اجمللس ال يبنع من دخولو يف الوكالة والعارية والقراض  «ٔ» )قّدس سرّه(  ذكر الشيخ الطوسي
واعبعالة مانع كما ال يبنع من دخوؿ خيار الشرط فيها، وألجل ذلك وقع الكالـ يف اختصاصو بالبيع أو جريانو يف صبيع 

 اؼبعامالت فنقوؿ:

ة باللزـو ولو من طرؼ واحد كما يف الَدين فال مانع من جرياف أّما الصلح واالجارة والَدين وغَتىا من اؼبعامالت احملكوم
خيار اجمللس فيها حبسب الثبوت كما هبري فيها سائر اػبيارات كخيار الشرط وكبوه، ولكّنو دل يدّؿ عليو دليل يف مقاـ 

قرينة عليو. نعم يف بعض موارد  االثبات، الختصاص دليلو بالبيع، وال يبكننا التعّدي عنو إذل غَته من دوف داللة دليل وال قياـ
وشارهبا  -أي اػبمر -األحكاـ نتعّدى إذل غَته من جهة اؼبناسبات بُت اؼبوضوعات واألحكاـ كما يف مثل: لعن اللَّو بائعها

تت حيث إنو وإف كاف مورده بيع اػبمر إاّلأنّا نقطع بعدـ خصوصية للبيع يف ذلك، ألنو لو وىبها أو أباحها أيضاً ثب «ٕ»  اخل
 اغبرمة من جهة تلك اؼبناسبة اؼبوجودة بُت اػبمر واغبكم حبرمة بيعها، وأّما فيما دل تقم عليو قرينة فال ولعّلو ظاىر.

  وباعبملة أّف اؼبانع عن جرياف خيار اجمللس يف تلك العقود منحصر دبقاـ

______________________________ 
 ٕٛ: ٕ( اؼببسوط ٔ)

 ٘، ٗ، ٖح  ٘٘/ أبواب ما يكتسب بو ب ٕٕٗ: ٚٔل ( ورد مضمونو يف الوسائٕ)

 ٛٛ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

االثبات وىو عدـ داللة الدليل، وأّما يف مثل الوكالة والعارية واؼبضاربة وكبوىا من العقود اعبائرة بالذات فال معٌت ؿبّصل ػبيار 
اػبيار الذي ىو دبعٌت جواز العقد لغوًا ؿبضاً، وقد  اجمللس فيها، ألّّنا حبسب ذاهتا ؿبكومة باعبواز ومع ذلك يكوف جعل

ذكرنا أّف اعبواز اػبياري ىو عُت اعبواز اغبكمي الثابت يف تلك اؼبعامالت وغاية الفرؽ بينهما أّف األوؿ يقبل االسقاط دوف 
ها. وأّما من حيث إسقاط حّق الثاين، وعليو فال يبقى ؾباؿ عبعل اػبيار يف العقود اؼبذكورة ألنو يتمّكن فيها من الرجوع وحلّ 

الرجوع فاؼبفروض أّف ىذه العقود جائزة وال يرتفع جوازىا باالسقاط فما معٌت جعل اػبيار فيها، وعليو فاؼبانع عن اػبيار يف 
 العقود اعبائزة مضافاً إذل اؼبانع حبسب االثبات ىو اؼبانع الثبويت.



وإف كاف  «ٔ» )قّدس سرّه(  من تأويلو بوجو ولو دبا أّولو شيخنا األنصاريفالبّد  )قّدس سرّه(  وأّما ما أفاده الشيخ الطوسي
بعيدًا يف حّد نفسو بأف يقاؿ: إّف اؼبراد من دخوؿ اػبيار فيها ىو اشًتاط مثل الوكالة أو اؼبضاربة يف اؼبعاملة البيعية حيث إّف 

خ البيع تنفسخ الوكالة أيضاً ال ؿبالة، أو كبمل كالمو على اػبيار يف البيع يسري إذل الوكالة اؼبشروطة فيها بالتبع، ألنو لو فس
 االشتباه أو نلتـز بعدـ فهم كالمو.

  الكالـ يف مبدأ خيار اجمللس

 

ال إشكاؿ يف أّف مبدأ ىذا اػبيار من حُت العقد والبيع كما ىو ظاىر النّص والفتاوى، ومن مث وقع الكالـ يف بعض أفراد 
وكبونبا فبّا تتوّقف صحة البيع فيو بعد العقد على أمر آخر كالتقابض فيهما، وال ينبغي االشكاؿ يف البيع كالصرؼ والسلم 

  ثبوت اػبيار فيهما أيضاً فيما إذا ربّقق التقابض يف ؾبلس العقد غبصوؿ شرط البيع

______________________________ 
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إمّبا الكالـ يف ثبوتو فيهما قبل التقابض، وقد وقع اػبالؼ يف ذلك بينهم وتفصيل الكالـ يف ذلك يقع يف مقامُت: واؼبلك، و 
اؼبقاـ األوؿ يف وجوب التقابض يف الصرؼ والسلم وعدمو. واؼبقاـ الثاين: يف جرياف اػبيار فيهما على كال تقديري القوؿ 

 بوجوب التقابض وعدمو.

ألّف الوفاء بالعقد يقتضي  «ٔ» «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  فقد استدّؿ على وجوب التقابض فيهما بقولو تعاذل أّما اؼبقاـ األوؿ:
انو استدّؿ على وجوب التقابض يف بيع الصرؼ  «ٕ» )قّدس سرّه( التقابض فيهما فيكوف واجبًا شرعاً. وحكي عن العاّلمة

بأنو لوال التقابض للـز الربا، ألّف بيع أحد اؼبتجانسُت باآلخر على أف يكوف أحدنبا معّجاًل واآلخر مؤّجاًل ؿبرـّ وربا، فلو 
 أقبض أحدنبا يف اؼبقاـ ودل يقبض اآلخر فال ؿبالة يشبو الربا فيكوف التقابض واجباً شرعاً.

أّف اآلية ال داللة ؽبا على وجوب الوفاء تكليفًا وإمّبا وردت ىي يف مقاـ  أّواًل:  ففيو «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ » تدالؿ بآيةأّما االس
 االرشاد إذل عدـ انفساخ البيع بالفسخ، فهي إرشاد إذل اغبكم الوضعي وىو اللزـو كما ذكرنا تفصيل ذلك سابقاً.

الوفاء بالعقد شرعاً، فهو إمّبا يتّم فيما إذا كاف للعقد أثر يًتّتب عليو خارجاً، وأّما إذا دل يكن  أنّا لو سّلمنا أّّنا توجب وثانياً:
للعقد أثر أصاًل لعدـ سباميتو عند الشارع من أجل توقّفو على أمر غَت متحّقق، فال معٌت لوجوب الوفاء بو، والعقد يف البيعُت 



شرعًا لتوّقف تأثَته على حصوؿ التقابض حسب الفرض، فالعقد بدونو فبّا ال أثر  أعٍت الصرؼ والسلم فبّا ال يًتّتب عليو أثر
 لو فما معٌت وجوب الوفاء بو.

______________________________ 
(ٔ) 

 ٔ: ٘اؼبائدة 

 ٙٔٗ: ٓٔ( التذكرة ٕ)
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لو سّلمنا مشوؿ اآلية للمقاـ وقلنا إّف العقد دبا ىو قابل لوجوب الوفاء بو، فنقوؿ إّف ذلك إمّبا يتم فيما إذا كاف ىناؾ  وثالثاً:
ء قبل التقابض، وإمّبا  التزاـ باؼبلكية يف البُت حىت يقاؿ بوجوب الوفاء على طبقها وإّنائها إذل األبد، وليس يف اؼبقاـ التزاـ بشي

ء قبل حصوؿ  نهما بتمليك مالو وإعطائو إذل اآلخر على تقدير سبليك اآلخر ودفعو اؼباؿ إليو، فال التزاـ بشيالتـز كل واحد م
ء، ىذا   التقابض من الطرفُت وااللتزاـ تعّلق باؼبلكية بعد التقابض، وعليو فال معٌت لوجوب الوفاء قبلو، إذ ال التزاـ حينئذ بشي

 .«اْلُعُقودِ أَْوُفوا بِ » كّلو يف االستدالؿ بآية

من أّف عدـ وجوب التقابض يستلـز شباىة اؼبقاـ للربا فيكوف التقابض واجباً، فينبغي  )قّدس سرّه( وأّما ما حكي عن العاّلمة
باستنباط األحكاـ الشرعية هبذه االستحسانات  )قّدس سرّه( أف يعّد ىذا من غرائب الكالـ وال أدري كيف رضي العاّلمة

ء باستدالالت اؼبخالفُت، وذلك من جهة أّف ما أفاده على تقدير سباميتو أخّص من اؼبّدعى وإمّبا هبري  الباردة وىي أشبو شي
واآلخر مؤّجاًل  فيما إذا كاف العوضاف الربويّاف متجانسُت كما إذا باع الذىب بالذىب فإنّو الذي إذا كاف أحدنبا معّجاًل 

استلـز الربا اغبراـ، وأّما إذا باع الفّضة بالذىب ودل يكن العوضاف الربويّاف متجانسُت فلم يدّؿ دليل على أّف كوف أحدنبا 
 نسيئة أو مؤّجاًل ؿبرـّ ألنو ربا فيكوف الدليل أخّص من اؼبّدعى.

أحدنبا ودل يقبض اآلخر ألنو األشبو بالربا، وليس ىذا مورد  أّف ما أفاده لو مت فإمّبا يقتضي اغبرمة فيما إذا أقبض وثانياً:
البحث يف اؼبقاـ وإمّبا نتكّلم فيما إذا دل يكن قبض وال إقباض من الطرفُت يف البُت، ومن الظاىر أنو غَت شبيو بالربا كما ىو 

 أوضح من أف ىبفى.

ال تستدعي اغبرمة أفيمكن أف يقاؿ إّف األشبو باػبمر من حيث  ىب أّف اؼبقاـ أشبو بالربا اغبراـ، إاّلأّف ؾبرد الشباىة وثالثاً:
  الرائحة أو اللوف حراـ ألفّ 



 ٜٔ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

)قّدس   اػبمر حراـ، وكيف كاف فاغبق أّف التقابض فبّا ال دليل على وجوبو شرعًا يف الصرؼ والسلم وفاقًا للمحّقق األردبيلي
 ىذا. «ٔ» سرّه(

بدعوى أنو إمّبا امر بالنزو من  «ٕ» «وإف نزا حائطًا فانز معو» )عليو السالـ(  يستدّؿ على وجوب التقابض بقولومث إنو ردبا 
 جهة ربصيل التقابض، فمنو يستكشف أّف التقابض واجب، إذ لواله ؼبا أمر بالنزو مع الطرؼ، ىذا.

يع الصرؼ والسلم وال داللة فيها على وجوب التقابض وال ىبفى أّف تلك األخبار يف مقاـ االرشاد إذل شرطية التقابض يف ب
تكليفاً، إذ ال إشكاؿ يف جواز ترؾ النزو معو شرعًا فيبطل العقد بالتفّرؽ من دوف تقابض، وعليو فال يبكن االستدالؿ هبا يف 

 اؼبقاـ، ىذا كّلو يف اؼبقاـ األوؿ.

كال تقديري القوؿ بوجوب التقابض وعدمو، فالكالـ فيو أيضاً أعٍت ثبوت اػبيار يف الصرؼ والسلم على   وأّما اؼبقاـ الثاين:
 يقع يف مقامُت: اؼبقاـ األوؿ يف إمكانو حبسب مقاـ الثبوت. واؼبقاـ الثاين يف ثبوتو حبسب مقاـ االثبات.

على كل من  يف مقاـ الثبوت فملّخصو: أنو ال ينبغي االشكاؿ يف إمكاف جرياف اػبيار يف بيع الصرؼ أو السلم  أّما الكالـ
احتمارل وجوب التقابض وعدمو. أّما على القوؿ بوجوب التقابض فلوضوح أّف اػبيار إذا ثبت فيهما فيًتّتب عليو جواز 
الفسخ وىو يوجب رفع وجوب التقابض الذي فرضنا ثبوتو بالعقد، وأّما على القوؿ بعدـ وجوب التقابض فؤلّف نتيجة اػبيار 

 وجواز الفسخ حينئذ رفع صالحية

______________________________ 
 ٖٚٗ، ٕٖٓ: ٛ( ؾبمع الفائدة ٔ)

قاؿ: إذا » )عليو السالـ(  عبداللَّو ىكذا: عن أيب ٛح  ٕ/ أبواب الصرؼ ب ٜٙٔ: ٛٔ( نّص الرواية كما يف الوسائل ٕ)
 «اشًتيت ذىباً بفّضة أو فّضة بذىب فال تفارقو حىت تأخذ منو، وإف نزا حائطاً فانز معو

 ٕٜ، ص: ٔ اػبيارات، ج مكاسب

العقد للتأثَت على تقدير التحاؽ التقابض بو، لبداىة أّف العقد يصلح لذلك فيما إذا غبقو التقابض وأّما إذا فسخو فيسقط 
 عن قابلية التأثَت باالنضماـ إذل التقابض.



)قّدس   ذكره شيخنا األنصاري وباعبملة ال مانع حبسب مقاـ الثبوت من أف يثبت خيار اجمللس يف بيع الصرؼ والسلم كما
 .سرّه(

حبسب مقاـ االثبات: فمجمل القوؿ فيو أّف الروايات الدالّة على خيار اجمللس بل وخيار اغبيواف أيضًا إمبا دّلت   وأّما الكالـ
 بيع يف البُت على ثبوهتما للبّيعاف، وىذا العنواف إمبا يثبت للمتعاقدين يف الصرؼ والسلم بعد حصوؿ التقابض، وأما قبلو فال

 فال يصدؽ عليهما البّيعاف، ىذا أّواًل.

وثانياً: أّف مورد ىذا اػبيار حبسب الروايات ىو ما يكوف صحيحًا يف حّد نفسو حبيث لو افًتقا لـز البيع، وليس األمر يف 
، ومعو ال يثبت فيها اػبيار ؼبا اؼبقاـ كذلك ألّّنما لو افًتقا بطل البيع يف الصرؼ والسلم فال تكوف صحة اؼبعاملة مفروغاً عنها

عرفت من أّف مورده ىو البيع الصحيح الذي لو افًتقا عن ؾبلس البيع لـز ال أّّنما لو افًتقا بطل. وكيف كاف فال دليل حبسب 
 مقاـ االثبات على جرياف خيار اجمللس وثبوتو يف بيع الصرؼ والسلم. نعم ال مانع من جرياف خياري الغنب والعيب وكبونبا

 فيهما لعمومية أدلّتهما ولعّلو ظاىر.

وفبّا ذكرناه يف اؼبقاـ يظهر أّف اػبيار يف بيع الفضورل للمالكُت اغباضرين يف ؾبلس العقد إمّبا ىو من زماف إجازهتما، ألنو زماف 
النقل والقوؿ االنتساب واالستناد إليهما فصدؽ البّيع عليهما إمّبا ىو من ىذا الزماف، وىذا من دوف فرؽ بُت القوؿ ب

 بالكشف.

  مسقطات خيار اجمللس

 

 من صبلة اؼبسقطات ػبيار اجمللس اشًتاط سقوطو يف ضمن العقد على كبو

 ٖٜ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

 شرط النتيجة دوف شرط العمل، وقد استدّلوا على ذلك باالصباع على سقوطو باشًتاطو يف ضمن العقد.

االصباع يف أمثاؿ اؼبقاـ ال يبكن االعتماد عليو، للعلم باستناد اجملمعُت إذل األدلّة الدالّة  ويدفعو: ما ذكرناه غَت مرّة من أفّ 
على العمل بالشرط، بل ال يصّح االعتماد عليو فيما إذا احتمل االستناد إذل دليل فضاًل عّما إذا علمنا باالستناد والوجو يف 

فال ؿبالة  )عليو السالـ(  بل إمّبا صار كذلك من جهة كشفو عن رأي اؼبعصـوذلك أّف االتّفاؽ دبا ىو ؼبّا دل يكن حّجة معتربة 
عن االصباع بالقطع، وأّما فيما إذا احتملنا أو علمنا بأّف اجملمعُت اعتمدوا يف ذلك  )عليو السالـ(  ىبتص دبا إذا استكشفنا رأيو

 ومعو ال يبكن االعتماد عليو وىذا ظاىر. )عليو السالـ(  إذل دليل فال وبصل لنا القطع بكشف االصباع عن رأيو



ودبا أنو شرط  «ٔ» «اؼبسلموف عند شروطهم»أو « اؼبؤمنوف عند شروطهم»وقد استدّؿ أيضًا على ذلك بالرواية اؼبستفيضة 
 سقوط اػبيار فيجب العمل عليو وااللتزاـ بو دبقتضى الرواية اؼبستفيضة.

اػبيار باشًتاط سقوطو يف ضمن العقد، وىذا ال من جهة معارضتها بأدلّة اػبيار والظاىر أّف الرواية ال داللة ؽبا على سقوط 
ألّّنا على تقدير سباميتها وداللتها على وجوب العمل بالشرط تتقّدـ على أدلّة اػبيار غبكومتها عليها من حيث إّّنا ناظرة إذل 

بل من جهة ما ذكرناه سابقًا من أّف ظاىر  قّدس سرّه()  األحكاـ الثابتة على العناوين األّولية كما ذكره شيخنا األنصاري
الرواية وجوب العمل على الشرط تكليفاً نظَت قولو اؼبؤمن عند عدتو دبعٌت أّف كونو عنده والتزامو بو من لواـز اإليباف، وىذا إمّبا 

 يتم يف اشًتاط األعماؿ اليت يتمّكن اؼبكّلف من إتياّنا

______________________________ 
 ٗح  ٕٓ/ أبواب اؼبهور ب ٕٙٚ: ٕٔ( الوسائل ٔ)

 ٜٗ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

 وتركها فيكوف العمل هبا من لواـز اإليباف.

وأّما يف مثل اؼبقاـ الذي يشًتط فيو سقوط اػبيار على كبو شرط النتيجة فهو أي سقوطو وعدمو ال يكوف من لواـز اإليباف، 
يار حكم شرعي إف أمضى الشارع شرط سقوطو فيسقط وإاّل فال. وباعبملة أنو ليس عماًل إذ ال ربط لو باؼبكّلف، ألّف اػب

للمكّلف ومرتبطًا بو ليقاؿ إنو من لواـز اإليباف، ألّف عدـ سقوطو غَت مرتبط بو حىت يكتشف بو عدـ اإليباف مثاًل. وكيف  
 كاف فهذه الرواية ال تشمل اؼبقاـ، ىذا.

اميتها يف حّد نفسها والغّض عّما ذكرناه ال تشمل اشًتاط السقوط، ألّف ىذا الشرط ـبالف على أّف الرواية على تقدير سب
للسّنة. نعم ليس ـبالفًا ؼبقتضى العقد ألّف مقتضاه اؼبلكية إّما إذل األبد وإّما إذل زماف الفسخ، واللزـو واعبواز حكماف 

 مّبا اؼبنشأ ىو نفس اؼبلكية فقط.شرعياف وليسا من اؼبنشآت يف العقد حىت يكوف من مقتضياتو وإ

وباعبملة: أّف سقوط اػبيار واغبكم باللزـو غَت ـبالف ؼبقتضى العقد كما ىو ظاىر، ولكّنو ـبالف للسّنة، وذلك ألّف ما دّؿ 
يقتضي باطالقو ثبوت اػبيار على كال تقديري اشًتاط السقوط وعدمو، فيكوف ذلك « البّيعاف باػبيار»من السّنة على أّف 

 االشًتاط ـبالفاً للسّنة وقد دّلت الروايات الواردة يف الشروط على عدـ لزـو العمل هبا فيما إذا خالفت الكتاب والسّنة.

 «.اؼبؤمنوف عند شروطهم»فاؼبتحّصل: أّف اشًتاط سقوط اػبيار ال يشملو عمـو 



عن رجل كاف لو أب فبلوؾ وكاف ربت أبيو جارية  )عليو السالـ(  سألت أبا عبداللَّو»وأّما صحيحة مالك بن عطية قاؿ 
  مكاتبة قد أّدت بعض ما عليها، فقاؿ ؽبا ابن العبد ىل لك أف اعينك يف مكاتبتك حىت تؤّدي ما عليك بشرط أف ال يكوف

 ٜ٘، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

لى أف ال يكوف ؽبا اػبيار عليو بعد لك اػبيار بعد ذلك على أيب إذا أنت ملكت نفسك، قالت نعم، فأعطاىا يف مكاتبتها ع
 .«ٔ» «: ال يكوف ؽبا اػبيار اؼبسلموف عند شروطهم)عليو السالـ(  ذلك، قاؿ

فهي وإف كانت صحيحة إاّلأنو البّد من زبصيصها دبوردىا أو من ضبلها على ما سيأيت توضيحو، وذلك ألّف مفاد الصحيحة 
قتضي للخيار، إذ اؼبوجب ػبيار األمة ىو اغبرية واالنعتاؽ وىذا إمّبا يتحّقق سقوط خيار األمة باشًتاط السقوط قبل ربّقق اؼب

بعد دفع ماؿ اؼبكاتبة، واؼبفروض أّف اشًتاط السقوط إمّبا ىو قبل أداء ماؿ اؼبكاتبة وكيف يسقط اػبيار الثابت بعد اغبرية 
جارة سقوط خيار اجمللس يف البيع الذي باشًتاط السقوط قبل ثبوت مقتضيو، وىذا نظَت ما إذا اشًتط يف ضمن عقد اال

سيوجده بعد شهر وىذا فبّا ال يلتـز بو الفقهاء، فالبّد من أف يقتصر على موردىا فال هبوز التعّدي منها إذل غَتىا، ومن 
ؼبثاؿ، الواضح أّف مورد الكالـ ىو اشًتاط سقوط اػبيار يف ضمن البيع اؼبقتضي للخيار ال فيما قبل ثبوت اؼبقتضي كما يف ا

 فال يبكننا التعّدي منها إذل اؼبقاـ.

نعم يبكن أف يقاؿ: إّف اؼبراد باػبيار واشًتاط نفيو يف الرواية ليس ىو اػبيار اؼبصطلح عند الفقهاء أعٍت ملك فسخ العقد 
 طلب اػبَت واألخذ دبا وإمضائو حىت يستدّؿ هبا يف اؼبقاـ، بل اؼبراد منو ىو اػبيار باؼبعٌت اللغوي أعٍت االختيار الذي ىو دبعٌت

فيو اؼبصلحة، وىو مصدر واظبو اػبيار، فمعٌت اشًتاط أف ال يكوف ؽبا اػبيار أف يشًتط عليها أف ال تأخذ بالفسخ، ومعٌت 
وجوبو عليها أنو هبب على األمة أف ال تفسخ العقد، ومن الظاىر أّف عدـ فسخها من األفعاؿ فهو من قبيل اشًتاط الفعل ال 

 ًتاط النتيجة أعٍت سقوط اػبيار، وعليو فالروايةمن قبيل اش

______________________________ 
 ٔح  ٔٔ/ أبواب اؼبكاتبة ب ٘٘ٔ: ٖٕ( الوسائل ٔ)

 ٜٙ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

فيما إذا كاف أجنبية عن اؼبقاـ واغبكم فيها على القاعدة، ؼبا مّر من أّف الرواية اؼبستفيضة إمّبا تقتضي وجوب الوفاء بالشرط 
 الشرط من األفعاؿ الداخلة ربت اختيار اؼبكّلف حىت يصح أف يقاؿ إّف عملو من لواـز اإليباف.



على سقوط اػبيار باشًتاط سقوطو فبّا ال يبكن اؼبساعدة « اؼبؤمنوف عند شروطهم»فإذل ىنا ربّصل أّف االستدالؿ بعمـو 
 عليو.

فبّا ال ينبغي االشكاؿ يف سقوطو باالسقاط بعد اؼبعاملة، ألنّا استفدنا أّف جواز والذي يبكن أف يقاؿ يف اؼبقاـ: إّف اػبيار 
واغبكم واغبق وإف كاف كالنبا  «ٔ» «فذلك رضًا منو»الفسخ حّقي وليس من األحكاـ بواسطة الروايات اليت منها قولو 

 صادرين ؾبعولُت من قبل الشارع ال ؿبالة إاّلأّف أحدنبا فبّا يتمّكن اؼبكّلف من رفعو ووضعو جبعل من اللَّو دوف اآلخر.

، وكيف كاف، فسقوط اػبيار باالسقاط بعد اؼبعاملة فبّا ال كالـ فيو، وعليو فال مانع من سقوطو باالسقاط حُت اؼبعاملة أيضاً 
من أنو إسقاط ؼبا دل هبب، وقد ذكرنا سابقًا أّف إسقاط ما  «ٕ» ء من احملاذير إاّل ما عن بعض الشافعية وال يتوّجو عليو شي

دل هبب فبّا ال مانع عنو ودل يرد بطالنو يف آية وال يف رواية، وال ؿبذور فيو إاّلمن جهة التعليق اجملمع على بطالنو حيث إّف 
أيّن أسقطتو لو ربّقق بعد ذلك ورفعت اليد عنو على تقدير ثبوتو يف اآلتية، والتعليق فبّا أصبع على معٌت االسقاط حينئذ 

بطالنو ولكن ال إصباع على بطالف التعليق يف اؼبقاـ بل االصباع على خالفو، وعليو فال مانع من إسقاطو حُت اؼبعاملة وإف  
 كاف من قبيل إسقاط ما دل هبب، ىذا.

______________________________ 
(ٔ) 

 ٔح  ٗ/ أبواب اػبيار ب ٖٔ: ٛٔالوسائل 

 ٜٚٔ -ٛٚٔ: ٜ، اجملموع ٕ٘ٙ: ٔ( اؼبهّذب للشَتازي ٕ)

 ٜٚ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

 ذكر أّف اشًتاط عدـ اػبيار على ثالثة أقساـ: «ٔ» )قّدس سرّه(  مث إّف شيخنا األنصاري

ىو الذي تقّدـ الكالـ فيو وقلنا إنو لوال رجوعو إذل إسقاط اػبيار يف اؼبعاملة  اشًتاط عدـ اػبيار من االبتداء وىذا األوؿ:
الذي استفدنا من األخبار جوازه من جهة كوف اػبيار حّقيًا ألمكن اؼبنع عنو ؼبخالفتو السّنة أعٍت الروايات الدالّة على أّف 

يرجع إذل االسقاط وال مانع عنو ولو فيما قبل البيع، لعدـ قياـ وإف دل يكن ـبالفًا للعقد إاّلأنّا ذكرنا أنو « البّيعاف باػبيار»
 االصباع على بطالف إسقاط ما دل هبب يف اؼبقاـ وقد مّر تفصيلو فراجع.

اشًتاط عدـ الفسخ خارجًا بعد البيع واؼبعاملة، ومعناه اشًتاط أف ال تفسخو، وىو يرجع إذل اشًتاط الفعل فال مانع  الثاين:
 عنو، وبذلك وبـر عليو الفسخ ويكوف العقد الزماً.



اللزـو يف إّف لزـو العمل بالشرط إمّبا ىو من جهة وجوب االلتزاـ بالعقد الذي وقع الشرط يف ضمنو، فيكوف  وردبا يقاؿ:
الشرط متفّرعًا ومتوقّفًا على اللزـو يف العقد، إذ ال معٌت عبواز العقد مع وجوب العمل بالشرط اؼبذكور يف ضمنو، فإذا فرضنا 
أّف العقد جائز ألجل اػبيار وال هبب االلتزاـ يف نفس العقد واؼبعاملة فكيف يبكن أف يقاؿ بوجوب االلتزاـ يف الشرط، وعليو 

 كالعقد جائزاً فلو أف يفسخ اؼبعاملة فال يكوف البيع الزماً بذلك، ىذا.فيكوف الشرط  

اؼبؤمنوف عند »بأّف الشروط الواقعة يف ضمن العقود فبّا هبب االلتزاـ هبا مطلقًا دبقتضى عمـو  ويبكن اعبواب عن ذلك:
 وغَته، كاف العقد« شروطهم
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جائزًا أو الزماً، ومعٌت كوف الشرط جائزًا من جهة جواز العقد أّف العقد فيما إذا كاف يف حّد نفسو جائزًا فللمكّلف أف يرفع 
موضوع ذلك الشرط الواجب وىو العقد وبرفع موضوعو يرتفع الشرط ال ؿبالة ألنو أمر مربوط بااللتزاـ العقدي، فإذا رفعنا 
اليد عن االلتزاـ يف العقد فال يبقى للعمل بالشرط مورد وؿبل، ال أّف الشرط يف ضمن العقد اعبائز فبّا ال هبب العمل بو، فإذا 
وىب مالو واشًتط يف ضمنو خياطة ثوب أو عمل آخر فيجب على اؼبشروط عليو خياطة الثوب أو ذلك العمل، اللهّم إاّل 

لك االلتزاـ فحينئذ يرتفع موضوع ذلك الشرط فال يبقى لو ؿبّل، ونظَت ذلك حرمة أف يرجع يف اؽببة وال يستمر على ذ
التصرؼ يف العوضُت يف العقود اعبائزة فاّف التصرؼ يف العوضُت فيها ؿبرـّ ما داـ العقد حبالو، اللهّم إاّلأف يفسخ العقد ويرفع 

وكبوىا من األفعاؿ، وأّما إذا اشًتط عدـ الفسخ وترؾ  موضوع اغبكم حبرمة التصرفات، إاّلأّف ذلك يف مثل اشًتاط اػبياطة
رفع موضوع الشرط فال يتمّكن من رفع االلتزاـ العقدي وال هبوز لو رفع اليد عن اؼبعاملة حسب الشرط فيجب عليو الوفاء بو 

ال إشكاؿ يف اشًتاط ويكوف العقد الزماً، ويف مثلو ال يتمّكن من رفع موضوعو ألّف الشرط ىو ترؾ ذلك وعدـ فسخ العقد، ف
 عدـ الفسخ من ىذه اعبهة.

من أّف ىذا االشًتاط ال إشكاؿ يف أنو يوجب  «ٔ» )قّدس سرّه(  نعم يبقى يف اؼبقاـ كالـ وىو ما أشار إليو شيخنا األنصاري
وفسخ  حرمة الفسخ تكليفًا فارتكابو يوجب الفسق ال ؿبالة، فهل ىذا االشًتاط يوجب حرمة الفسخ وضعًا حبيث لو عصى

 العقد ال ينفذ فسخو، أو أنو ال يقتضي إاّلحرمتو التكليفية دوف اغبرمة الوضعية؟

 احتمل شيخنا األنصاري عدـ نفوذ الفسخ بعد االشًتاط، كما احتمل النفوذ
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يف ذلك، ولكّنهما اختلفا يف االستدالؿ على  )قّدس سرّه( اختار االحتماؿ األوؿ وتبعو شيخنا االستاذلعمـو أدلّة اػبيار، مث 
وملّخصو:  «ٔ»  يف وجو ذلك ما ذكره يف حبث النهي عن اؼبعامالت )قّدس سرّه( عدـ نفوذ الفسخ، وقد أفاد شيخنا االستاذ

، أّف النهي إف تعّلق بالسبب كالنهي عن البيع وقت النداء ، أو البيع يف أثناء الصالة ألنو كالـ والتكّلم يف أثناء الصالة ؿبرـّ
فهو ال يقتضي الفساد وال يبنع عن صحة اؼبسّبب ونفوذه كما ىو ظاىر إذ دل يتعّلق بو ّني، وأّما إذا تعّلق باؼبسّبب كالنهي 

على القدرة عليها ال ؿبالة، واؼبفروض أّف عن بيع اػبمر فهو يقتضي الفساد، ألّف صحة اؼبعامالت باؼبعٌت األعم يتوّقف 
اؼبكّلف غَت قادر على البيع شرعاً واؼبمتنع شرعاً كاؼبمتنع عقاًل، فال يصح البيع يف اؼبقاـ لعدـ القدرة عليو شرعاً، ودبا أّف عدـ 

شرعاً، فال يكوف  الفسخ واجب حسبما يقتضيو االشًتاط فيكوف الفسخ حراماً، والنهي عنو يقتضي فساده لعدـ قدرتو عليو
 الفسخ بعد اشًتاط عدمو نافذاً ىذا.

ء ال يالـز الفساد   وغَته وذكرنا ىناؾ أّف النهي التكليفي عن شي «ٕ»  وقد تعّرضنا ؽبذا الكالـ يف حبث النهي عن اؼبعامالت
كما يظهر ذلك دبالحظة غَت موارد اؼبعامالت كالتطهَت دباء مغصوب الذي وبـر استعمالو والتصرؼ فيو، أو االستنجاء 

مة بُت اغبرمة التكليفية واغبرمة باحملّرمات كالكتب الفقهية وكبونبا فإّّنما ؿبّرماف ولكن يوجباف الطهارة ال ؿبالة، فال مالز 
 الوضعية أبداً.

وأّما النهي اؼبتعّلق باؼبسّبب فهو وإف كاف يقتضي الفساد وكبن نلتـز بفساد بيع اػبمر يف اؼبثاؿ، إاّلأنو ال من جهة أّف النهي 
  يقتضي الفساد، بل من جهة أّف النهي

______________________________ 
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عن اؼبعامالت ظاىر يف االرشاد إذل الفساد حبيث لوال ما دّؿ على حرمة بيع اػبمر تكليفًا ؼبا كّنا نلتـز باغبرمة التكليفية فيو 
 نهي بل كّنا كبملو على االرشاد وتفصيل الكالـ يف ذلك موكوؿ إذل ؿبّلو.هبذا ال



فقد استدّؿ على عدـ نفوذ الفسخ باطالؽ ما دّؿ على وجوب العمل بالشرط، ألّف  )قّدس سرّه(  وأّما شيخنا األنصاري
إطالقو يشمل زماف بعد الفسخ أيضًا حيث إنو شرط عدمو وقلنا إّف االلتزاـ بعدـ الفسخ الـز فهو يشمل زماف بعد الفسخ 

  يف التمسك بعمـو «ٔ»  ىذا نظَت ما أفادهفيقاؿ لو هبب عليك االلتزاـ بالعقد وىكذا إذل األبد ومعناه عدـ نفوذ الفسخ، و 
عند االستدالؿ على لزـو البيع بناًء على أّف اؼبراد بالوفاء ترتيب آثار العقد خارجًا حيث ذكر أّف عمومو  «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »

فوذ فسخو، وقد ذكر يشمل زماف بعد الفسخ أيضًا فيقاؿ لو بعد فسخو بأّنك مأمور بًتتيب األثر على العقد، والزمو عدـ ن
 نظَت ذلك يف اؼبقاـ، ىذا.

ىناؾ ويف اؼبقاـ مبٍت على إرادة وجوب ترتيب األثر على العقد أو الشرط خارجاً بأف يقاؿ  )قّدس سرّه(  وال ىبفى أّف ما أفاده
حراـ بعد نقض فهو « اؼبؤمنوف عند شروطهم» )عليو السالـ(  إّف التصرؼ يف اؼباؿ بعد شرط عدـ الفسخ حراـ لعمـو قولو

 الشرط وفسخ العقد، فإذا حكمنا حبرمة التصرؼ بعد فسخو فمعناه أّف الفسخ لغو.

يف اؼبقاـ ىو االّناء وااللتزاـ بالشرط، وأّف األمر فيهما ارشادي « اؼبؤمنوف عند شروطهم»وأّما إذا قلنا إّف اؼبراد بالوفاء ىناؾ و 
، فال يبقى ؼبا أفاده يف اؼبقامُت و    جو كما ذكرناه عند التكّلم يف التمسك بأوفوا بالعقود على لزـو البيعإذل اللزـو
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 ىذا. «ٔ»  فراجع

اريد منهما وجوب وال ىبفى أّف ما ذكرناه من سبامية التمسك باالطالؽ يف اؼبقاـ على ما أفاده شيخنا األنصاري فيما إذا 
ترتيب األثر خارجًا إمّبا يصح فيما إذا اشًتط اػبياطة أو غَتىا من األفعاؿ يف البيع، وأّما يف مثل اشًتاط عدـ الفسخ فال 

اخل، فيحـر عليك الفسخ بعد الفسخ ألّف اؼبشًتط عليو إف « اؼبؤمنوف»معٌت للقوؿ بأّف الفسخ حراـ ولو بعد الفسخ باطالؽ 
 د ارتفع اؼبوضوع والعقد فما معٌت حرمة الفسخ بعده، ىذا فيما إذا كاف فسخ اؼبشًتط عليو مؤثّراً.فسخ العقد فق

وأّما إذا قلنا بعدـ نفوذه فالفسخ الثاين كالفسخ األوؿ ال يكوف نافذاً، فال معٌت للنهي عن الفسخ بعد الفسخ، فال يبقى يف 
ابقًا بأف يقاؿ إّنك إذا أنشأت الفسخ أي تلّفظت بو )بال تأثَت وإرادة البُت إاّلاحتماؿ حرمة الفسخ فيما لو أنشأ الفسخ س

معناه( وبـر عليك الفسخ ثانياً، ولكن إنشاء الفسخ ؾبردًا دل يكن ؿبّرمًا عليو لعدـ اشًتاطو عدـ االنشاء، وإمّبا اشًتط عدـ 
 الفسخ واقعاً، فانشاؤه ليس نقضاً للشرط بوجو.



تعّلق النهي البّد من أف يكوف ميسورًا للمكّلف، والفسخ بعد الفسخ ليس ميسورًا لو فال وكيف كاف، ال إشكاؿ يف أّف م
كما ىو ظاىر، وعليو فال دليل على عدـ نفوذ فسخو فيما لو خالف شرط عدـ « اؼبؤمنوف عند شروطهم»يشملو عمـو 

 الفسخ وفسخ العقد خبياره، ىذا.

نو ال إشكاؿ يف صحة اشًتاط عدـ فسخ عقد آخر يف ضمن معاملة كما إذا مث إّف يف اشًتاط عدـ الفسخ كالماً آخر، وىو أ
 اشًتط يف ضمن البيع أف ال
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 شاءه فاؼبعروؼ اؼبشهوريفسخ عقد اؽببة اجملانية الصادرة منهما سابقاً، وأّما إذا اشًتط عدـ فسخ ىذا العقد الذي يريداف إن
أنّو صحيح وهبب على اؼبشًتط عليو ترؾ الفسخ خارجًا وإمّبا اختلفوا يف نفوذ فسخو فيما لو خالف الشرط وفسخ  «ٔ»

العقد أو ال، وأّما أصل صّحتو فكأنّو فبّا ال كالـ فيو عندىم، إاّلأّف لنا مناقشة يف صّحة ىذا الشرط ذكرناىا يف تعليقتنا على 
 وملّخصو: «ٕ» اربة من العروةباب اؼبض

أّف اشًتاط عدـ فسخ اؼبعاملة اليت يقصداّنا غَت صحيح، ويظهر وجهو بالتأّمل يف معٌت االشًتاط يف العقد فنقوؿ: الشرط 
ـ أحدنبا دبعٌت الربط فردبا ال يكوف بُت اؼبعاملة والشرط ربط أصاًل وإمّبا يتعامالف دبعاملة ومقارنًا ؽبذه اؼبعاملة وااللتزاـ يلتز 

ء كاػبياطة وكبوه من دوف أف يكوف بُت ىذه اؼبعاملة وذاؾ االلتزاـ ربط أصاًل، بل ىناؾ أمراف متقارناف البيع والوعد  بشي
باػبياطة من دوف أف يعّلق أحدنبا على اآلخر، وىذه الصورة وإف كانت معقولة إاّلأنو فبّا دل يلتـز أحد من األصحاب 

نو وعد، فمن يرى وجوب العمل بالوعد فعليو أف يلتـز بذلك يف اؼبقاـ. وكيف كاف فال ينبغي بوجوب العمل بالشرط فيها أل
 االشكاؿ يف عدـ وجوب مثل ىذا الشرط.

واخرى يرتبط الشرط بالعقد واؼبعاملة، وىذا على قسمُت: فتارًة يكوف أصل اؼبعاملة والبيع مربوطًا بالشرط ومعّلقًا عليو حبيث 
َوللَِّو »  اـ منو بالبيع واالنتقاؿ قبل العمل بالشرط نظَت الواجبات اؼبشروطة قبل فعلية موضوعاهتا كقولو تعاذلال معاملة وال التز 

 فيما «ٖ» «َعَلى النَّاِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمْن اْسَتطَاَع ِإلَْيِو َسِبياًل 

______________________________ 
: ٕاؼبسألة فالحظ ]العروة الوثقى  السيد يف العروة يف كتاب اؼبضاربة يف ىذه( بل اؼبشهور بطالف ىذا االشًتاط كما نقلو ٔ)

 [ كتاب اؼبضاربة[ٜٖٖٔ] ٕاؼبسألة  ٜٕٗ



  ( اؼبصدر السابقٕ)
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إنشائو، فيكوف أصل االلتزاـ باؼببادلة بُت إذا فرضنا عدـ ربّقق اؼبستطيع يف اػبارج، فإّف الوجوب ال يصَت فعلّيًا ويبقى على 
اؼبالُت وفعليتو متوقّفًا على عمل اؼبشروط عليو بالشرط ولواله فال يكوف االلتزاـ البيعي فعلّياً. وىذه الصورة أيضًا معقولة 

يف اػبارج الشًتاط التنجيز  ولكّنها باطلة إصباعاً، ألّف التعليق يف العقود يوجب البطالف حىت فيما إذا كاف اؼبعّلق عليو متحّققاً 
 يف صحتها.

ء وإمبا يلتـز باؼببادلة من حاؿ العقد بال شرط، ولكن التزامو هبذا  واخرى أصل االلتزاـ باؼببادلة والبيع ال يتوقف على شي
لو دل يعمل  االلتزاـ أي إّناءه وعدـ رجوعو عنو وإقامتو عليو واستمراره مشروط ومعّلق على عمل اؼبشروط عليو بالشرط حبيث

اؼبشروط عليو بالشرط فهو ال يُنهي التزامو وال يُقّر نفسو عليو ويرجع عنو، فهناؾ التزاماف التزاـ بأصل اؼببادلة والتزاـ آخر بعدـ 
رجوعو عّما التـز بو، واألّوؿ منّجز فال تعليق يف العقد والثاين مشروط ومعّلق على حصوؿ الشرط، وىو معٌت االشًتاط 

فو اػبيار، وال معٌت معقوؿ للشرط غَت ذلك، ؼبا عرفت من أّف الصور ثالثة، واالولياف منها باطلتاف فتبقى اؼبوجب زبلّ 
 األخَتة.

فإذا عرفت معٌت االشًتاط فنقوؿ: إذا باع واشًتط اػبياطة على اؼبشًتي أو عماًل آخر، فمعناه أّنك إذا دل تف بشرطك فأنا 
إذا شرط عدـ فسخ عقد آخر فإنو إذا فسخ اؽببة فهذا ال يلتـز بالبيع، وىذا ظاىر أرجع عن التزامي بالبيع، وكذا فيما 

 صحيح.

وأّما إذا اشًتط عدـ فسخ اؼبشًتي ىذا العقد الصادر منهما، فمرجعو إذل إّنك إذا دل تف بعهدؾ وشرطك وفسخت العقد 
العقد فالعقد ينحل ويرتفع ال ؿبالة سواء التـز البائع أـ دل فأنا ال ألتـز بالبيع والعقد، وىذا فبّا ال معٌت لو، ألنو إذا رجع وفسخ 

، فما معٌت أّف العقد إذا اكبل بفسخك فأنا أفسخ العقد، إذ العقد قد انفسخ   يلتـز
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ك اؼبعاملة أمر ال بفسخ اؼبشًتط عليو وىذا ظاىر، ولذا ذكرنا أّف اشًتاط عدـ الفسخ للمعاملة الصادرة منهما يف ضمن تل
معٌت لو ولغو فيكوف فاسداً، وتبتٍت صحة اؼبعاملة على أّف الشرط الفاسد مفسد للعقد أو غَت مفسد، وال بأس باؼبراجعة إذل 

 العروة وما عّلقناه عليها يف اؼبقاـ، ىذا كّلو يف الصورة الثانية.



أف يشًتط إسقاط اػبيار وىو شرط إهباد الفعل كما أّف الصورة السابقة شرط ترؾ الفعل وعدـ الفسخ،  الصورة الثالثة:
والظاىر أّف ىذا االشًتاط فبّا ال مانع عنو بوجو، فيجب على اؼبشًتط عليو إسقاط اػبيار بعد اؼبعاملة، فلو زبّلف فللمشروط 

اطو اػبيار يوجب تزلزؿ العقد، والتزلزؿ فبّا يرغب عنو يف حّد نفسو، فلو لو فسخ اؼبعاملة والرجوع عن التزامو، ألّف عدـ إسق
أف ال يبقى على التزامو سواء قلنا بنفوذ فسخ اؼبشًتط عليو فيما لو زبّلف وأعمل خياره بالفسخ أـ دل نقل، ألّف عدـ نفوذ 

لعقالء واؼبشروط لو، فيثبت لو خيار فسخو حكم شرعي ال ينايف تزلزؿ العقد بنظر العقالء، وىذا أمر مرغوب عنو عند ا
 زبّلف الشرط.

وأّما أنّو إذا زبّلف وفسخ فهل ينفذ فسخو أو ال فيأيت فيو الوجهاف اؼبتقّدماف يف الصورة الثانية، وقد عرفت أّف الظاىر نفوذ 
 .)قّدس سّرنبا( ء من الوجهُت اؼبتقّدمُت عن شيخنا األنصاري وشيخنا االستاذ فسخو لعدـ سبامية شي

ذكر استطرادًا أّف اشًتاط عدـ الفسخ أو عدـ اػبيار عبميع الصور اؼبتقّدمة إمبا  «ٔ» )قّدس سرّه(  مّث إّف شيخنا األنصاري
يؤثّر على اؼبشهور فيما إذا ذكر يف منت العقد وأّما إذا ذكراه قبلو فال يؤثّر بوجو. وىذه اؼبسألة وإف كاف ؿبّلها حبث الشروط 

نصاري تعّرض ؽبا تطّفاًل يف اؼبقاـ، وما أفاده من أّف صدؽ الشرط على الشروط االبتدائية غَت ثابت ىو إاّل أّف شيخنا األ
 الصحيح، ألّف الشرط يستلـز اؼبشروط نظَت

______________________________ 
 ٚ٘: ٘( اؼبكاسب ٔ)

 ٘ٓٔ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

فالشروط االبتدائية خارجة عن الشرط قطعًا وإمّبا ىي وعد، وعلى تقدير غَته من اؼبتضايفُت، وال يعقل شرط بال مشروط، 
« اؼبؤمنوف عند شروطهم»عدـ القطع خبروجها عن الشرط فال أقل من كوّنا مشكوكة الدخوؿ فال يبكن التمسك بعمـو 
صدؽ الشرط عليها، فال الثبات وجوب العمل على الشروط االبتدائية، إّما للقطع بأّّنا ليست بشرط وإّما ألجل الشك يف 

 دليل على وجوب االلتزاـ بالشروط االبتدائية وىو ظاىر.

بُت العوضُت وشرائطهما وبُت سائر الشرائط اػبارجية كاشًتاط اػبياطة مثاًل،  «ٔ» )قّدس سرّه( وقد فّصل شيخنا االستاذ
شيئًا من العوضُت وإمّبا اكتفيا على ؾبرد إنشاء البيع ء بكذا مّث يف مقاـ البيع دل يذكرا  فإّّنما إذا تقاوال وتبانيا على بيع شي

بقولو بعت وقبلت، فال ينبغي االشكاؿ يف صحة مثلو ألّّنما منويّاف مقّدراف فهما كاؼبذكورين وإف كانا ؿبذوفُت، وكذا اغباؿ 
والتسّلم واشًتاط مساواة يف اشًتاط األوصاؼ الثابتة على العوضُت باالرتكاز كاشًتاط وصف الصحة فيهما واشًتاط التسليم 

قيمتو للقيمة السوقية فإّّنا ارتكازية وثابتة يف اؼبعامالت سواء ذكرت يف ضمن العقد أـ دل تذكر، لقياـ القرينة العاّمة على 
ما إذا ثبوهتا واشًتاطها وىي االرتكاز، وأّما سائر الشرائط اػبارجية كاشًتاط اػبياطة وكبوىا فال ينفع ذكرىا قبل العقد بوجو في



دل تذكر يف ضمن العقد لعدـ اشًتاطها حسب الفرض، وعدـ قياـ قرينة خارجية عليها، ومن ذلك القبيل شرائط العوضُت 
 غَت الثابتة باالرتكاز كاشًتاط الكتابة يف العبد أو كوف سّنو كذا وغَتىا فبّا ال يشًتطوّنا باالرتكاز.

د وقع الكالـ يف أنو إذا ذكرا اشًتاط السقوط قبل العقد فهل يسقط خياره وباعبملة: أّف الشروط اػبارجية ؿبّل الكالـ، فق
 بذلك أو هبب عليو إسقاطو أو ال؟

______________________________ 
 ٛٗ: ٖ( منية الطالب ٔ)

 ٙٓٔ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

أّف اشًتاط عدـ ثبوت اػبيار قبل العقد صحيح وىو الـز العمل نظَت الشروط  «ٔ» )قّدس سرّه(  ظاىر كالـ الشيخ الطوسي
فقد ذىب إذل عدـ صحة ىذا االشًتاط وأنو ال دليل على لزـو  «ٕ»  الواقعة يف ضمن العقد واؼبعاملة، وأّما شيخنا األنصاري

لى ما إذا ذكراه يف ضمن العقد، بدعوى أّف ووبملو ع )قّدس سرّه(  الشروط االبتدائية، وحاوؿ أف يأّوؿ كالـ الشيخ الطوسي
اؼبراد باشًتاط عدـ ثبوت اػبيار قبل العقد يف كالمو ىو اشًتاط عدـ ثبوتو قبل سبامية العقد ال قبل الشروع يف العقد وعليو 
فيكوف من قبيل الشرط يف ضمن العقد، وذكر أّف ىذا ىو اؼبناسب لكالـ الشيخ من جهة أّف بعض أصحاب الشافعي 

الف يف صحة ىذا االشًتاط يف ضمن العقد قبل سبامو بتوىم أنو من إسقاط ما دل هبب، وكأّف كالـ الشيخ ناظر إذل دفع ىب
إّف مالحظة عنواف اؼبسألة  )قّدس سرّه(  ذلك، وأنو إذا اشًتط يف ضمن العقد قبل سبامو ال مانع من مشوؿ العمومات لو وقاؿ

 بإرادة ذكر االشًتاط يف ضمن العقد قبل سبامو، ىذا. والتأّمل يف كلمات الشيخ يورث القطع

والظاىر أّف كالـ الشيخ ظاىر يف إرادة االشًتاط قبل الشروع يف العقد كما فهمو اؼبتأّخروف من كالمو وفهمو العاّلمة 
  منت العقد.على ما حكاه عنو شيخنا األنصاري بأّف الشرط إمّبا يعترب حكمو لو وقع يف «ٖ»  واستشكل عليو يف اؼبختلف

 وكيف كاف فال يهّمنا فتوى الشيخ بالصحة أو بالفساد.

والذي ينبغي أف يقاؿ: إّف ذكر اشًتاط عدـ ثبوت اػبيار أو غَته من الشرائط قبل العقد على قسمُت: فتارة ينشئاف اؼبعاملة 
  بعد ىذا االشًتاط غافلُت

______________________________ 
  من كتاب البيوع ٕٛاؼبسألة  ٕٔ: ٖ( اػبالؼ ٔ)

 ٛ٘: ٘( اؼبكاسب ٕ)



 ٖٙ: ٘( اؼبختلف ٖ)

 ٚٓٔ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

عن اشًتاطهما لنسياف أو غَت ذلك من اعبهات حبيث دل يوقعا اؼبعاملة على ذلك االشًتاط، واخرى يتعامالف ويتعاقداف مبنياً 
 على ذلك االشًتاط وإف دل يذكراه يف ضمن العقد.

فالظاىر اؼبعروؼ عدـ لزـو االشًتاط وكونو قبل العقد كعدمو ال يًتّتب عليو األثر، إذ اؼبفروض خلّو العقد  لصورة االوذل:أّما ا
عن االشًتاط كما أّف اؼبفروض أّّنما أنشئا اؼبلكية على كبو االطالؽ من غَت التزاـ بذلك الشرط فاؼبلكية حبسب مقاـ الثبوت 

مقاـ االثبات أيضًا فبأّي وجو هبب العمل على الشرط بعد ما عرفت من عدـ صدؽ الشرط  مطلقة ودل يذكر االشًتاط يف
 حيث ذىب إذل لزـو الشرط يف ىذه الصورة أيضاً. «ٔ»  عليو قطعاً أو الشك يف صدقو عليو، خالفاً للسيد يف حاشيتو

ة مقّيدة بذلك الشرط حبسب االلتزاـ يف النفس، فالظاىر صحة االشًتاط ولزومو، إذ اؼبفروض أّف اؼبلكي وأّما الصورة الثانية:
وىذا االلتزاـ يف مقاـ الثبوت يف ضمن إنشاء اؼبلكية كاٍؼ يف صحة الشرط، ألنو ليس من قبيل البيع واالجارة وغَتنبا من 

البيع وقلنا إّف ؾبرد  اؼبعامالت أو العقود وااليقاعات حىت يقاؿ بتقّومو بااللتزاـ النفساين وباالبراز يف اػبارج كما ذكرناه يف
االلتزاـ يف النفس ال يصدؽ عليو البيع ولو مع العلم بأّف البائع قد التـز بالبيع يف نفسو ما دل يربزه خارجاً بلفظ أو بفعل، ألّف 

وإف « اؼبؤمنوف»الشرط ال دليل على اشًتاط االبراز فيو، وعليو فمجّرد االلتزاـ يف النفس كاٍؼ يف ربّقق الشرط ويشملو عمـو 
 دل يذكراه يف مقاـ االثبات والعقد.

______________________________ 
(ٔ) 

  من مبحث اػبيارات ٕٔحاشية اؼبكاسب )اليزدي(: 

 ٛٓٔ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

من أّف القصود والدواعي غَت معتربة يف العقود ما دل ينشأ لفظ على طبقها ال  «ٔ» )قّدس سرّه( وما ذكره شيخنا االستاذ
يبكن اؼبساعدة عليو، ألّف نفس العقود وإف دل تتحّقق دبجرد القصد والداعي بل البّد من إنشائها وإبرازىا بلفظ أو بفعل، 

 ها باللفظ أو بغَته.إاّلأّف الشروط يكفي فيها ؾبرد القصد وااللتزاـ، وال دليل على لزـو إنشائ

مث إّف ىذا كّلو فيما إذا دل يذكر الشرط يف ضمن العقد على وجو التفصيل أو االصباؿ، أّما التفصيل فظاىر، وأّما االصباؿ 
 فكما إذا تقاوال قبل العقد واشًتطا شروطاً ككوف العبد كاتباً وكوف سّنو كذا مقدار وبقائو عند البائع شهراً مث أنشأ اؼبعاملة من



غَت ذكر ىذه الشروط تفصياًل بل باالشارة إليها بقولو على ما ذكر فإّف لفظ ما الذي ىو من اؼببهمات يكفي يف االشارة إذل 
 الشروط اؼبذكورة، وإاّل فال إشكاؿ يف لزـو الشرط كما ىو ظاىر.

 بقي الكالـ يف الفرع الذي ذكره العاّلمة

 

 )قّدس سرّه(

أّف من صبلة موارد عدـ جواز اشًتاط عدـ اػبيار يف العقد ما إذا نذر اؼبوذل أف يعتق عبده  «ٕ» حكي عن العاّلمة يف التذكرة
إذا باعو، فإّف اشًتاط عدـ اػبيار حينئذ يف اؼبعاملة يفّوت اؼبنذور الذي ىو عتق العبد بعد بيعو، إذ لو دل يكن لو خيار 

 فكيف يسًتجعو إذل ملكو حىت يعتقو.

______________________________ 
(ٔ) 

 ٛٗ: ٖمنية الطالب 

 ٜٕٛ: ٓٔ( التذكرة ٕ)

 ٜٓٔ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

وزاد عليو بأّف األقوى يف الشرط أيضًا كونو كذلك دبعٌت أنو إذا اشًتى العبد  )قّدس سرّه(  وقد استصوبو شيخنا األنصاري
بشرط أف يعتقو فإنّو ال يتمّكن من بيعو بعد ذلك باشًتاط عدـ اػبيار ألنو ينايف الوفاء بالشرط. وباعبملة أّف عمـو 

 يار ىذا.اخل إمبا يأيت فيما إذا دل يكن يف البُت حكم شرعي ينايف سقوط اػب« اؼبؤمنوف»

وفيما أفاداه ؾباؿ للمناقشة صغرى وكربى، أّما حبسب الصغرى، فؤلنو يتمّكن من عتقو بعد البيع بشرط عدـ اػبيار باشًتائو 
من اؼبشًتي أو باستيهابو منو، أو ألجل االنتقاؿ من اؼبشًتي إذل البائع ألنو مورّثو ومشرؼ على اؼبوت وىكذا، نعم البّد من 

اسًتجاعو إذل ملكو أو يطمئن بذلك وإاّل فيدخل ربت تفويت القدرة. وأّما حبسب الكربى فلما ذكرناه  أف يعلم بتمّكنو من
سابقًا من أّف اغبكم التكليفي الشرعي ال ينايف اغبكم الوضعي، ووجوب االعتاؽ ال ينايف صحة اشًتاط عدـ اػبيار يف بيع 

نو وبنث بنذره فتجب عليو الكّفارة ويعاقب هبذا الفعل اغبراـ، وأّما منذور العتق وسقوط اػبيار هبذا االشًتاط، غاية األمر أ
 عدـ صحة االشًتاط فال.



ء حينئذ عبهلو باغبراـ  وتظهر الثمرة فيما إذا باعو بشرط عدـ اػبيار غافاًل عن نذره وناسياً لوجوب عتقو، فانو ال يعاقب بشي
أّف اغبكم الشرعي التكليفي ال ينايف صحة التصرفات  «ٔ» مع صحة االشًتاط وسقوط خياره بذلك، وقد ذكرنا سابقاً 

من أف النهي عن اؼبسّبب يوجب سلب القدرة الشرعية عليو  )قّدس سرّه( وضعاً، وذلك يف اعبواب عّما ذكره شيخنا االستاذ
 فراجع.

 اؼبسقط الثاين: اإلسقاط بعد العقد

 

 العقد، وقد استدّؿ شيخنااؼبسقط الثاين ػبيار اجمللس إسقاط ىذا اػبيار بعد 

______________________________ 
 ٜٜ( يف الصفحة ٔ)

 ٓٔٔ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

 على سقوطو باالسقاط بوجوه أربعة: «ٔ» )قّدس سرّه(  األنصاري

 االصباع على أّف االسقاط بعد العقد مسقط. الوجو األوؿ:

االعتماد عليها، ألّّنم وإف اتّفقوا على سقوطو باالسقاط إاّلأنو من جهة االستناد ولكن أمثاؿ ىذه االصباعات فبّا ال يبكن 
 فال يصح االعتماد عليو. )عليو السالـ(  إذل األدلة االخرى اؼبوجودة يف البُت، ومع ذلك ال يكشف االتّفاؽ عن رأي اؼبعصـو

حيث إّف اغبق أضعف من اؼباؿ فإذا كاف  «ٕ» «مواؽبمالناس مسّلطوف على أ»األولوية اؼبستفادة فبّا ورد من أّف  الثاين:
اإلنساف مسّلطًا على أموالو فهو مسّلط على حقوقو بطريق أوذل، وحيث إّف السلطنة على اغبق غَت القابل لالنتقاؿ ال معٌت 

اطها، بل اغبق ؽبا غَت التصرؼ فيها باسقاطها فيستكشف منو أّف اؼبراد بالسلطنة على اغبقوؽ ىو التصرؼ فيها ولو باسق
 بنفسو يقتضي السقوط باالسقاط كما ستأيت االشارة إليو، ىذا.

أنو إف دّؿ دليل يف اػبارج على أّف اػبيار من اغبقوؽ فيمكن أف يقاؿ إّف اغبق قابل لالسقاط ألنو معٌت اغبق كما  وفيو:
اغبق متمايز عن اغبكم بأّف اختيار إبقائو ورفعو ذكرناه يف أوائل البيع وقلنا إّف اغبكم واغبق مّتحداف حبسب اغبقيقة إاّلأّف 

موكوؿ إذل اؼبكّلفُت، فاغبق فبّا يتمّكن اؼبكّلف من إسقاطو، إاّلأّف ىذا الدليل كاٍؼ يف إثبات سقوط اػبيار باالسقاط بال 
 حاجة إذل التمسك حبديث سلطنة الناس على أمواؽبم.



  يف أنو حق قابل وإف دل يقم دليل على أّف اػبيار من اغبقوؽ وشككنا

______________________________ 
 ٓٙ: ٘( اؼبكاسب ٔ)

 ٕٕٚ: ٕ، حبار األنوار ٜٗح  ٕٛٓ: ٖ( عوارل الآلرل ٕ)

 ٔٔٔ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

و لالسقاط أو أنو من األحكاـ غَت القابلة لالسقاط واالنتقاؿ إذل الورثة، فال يبكننا التمسك حبديث السلطنة على اؼباؿ ول
مع التعّدي منو إذل اغبقوؽ باألولوية، ألجل الشك يف أّف اغبكم الثابت يف اؼبقاـ من اغبقوؽ أو األحكاـ، ومع الشك يف 
، بل قد ذكرنا أّف األصل عند الشك يف كوف حكم من اغبقوؽ أو من األحكاـ ىو كونو  اؼبوضوع ال معٌت للتمسك بالعمـو

 ل إذل زماف إسقاطو.من األحكاـ سبسكاً باطالؽ الدليل الشام

بناًء على أّف الشرط شامل لاللتزامات االبتدائية أيضاً، فإّف إسقاط  «ٔ» «اؼبؤمنوف عند شروطهم»عمـو  الوجو الثالث:
 اػبيار التزاـ بأف ال يكوف لو خيار فيكوف من الشروط االبتدائية، ىذا.

قطعًا وال أقل من الشك يف مشولو ؽبا، ىذا. مضافًا إذل أنّا لو قلنا وقد عرفت سابقًا أّف الشرط ال يشمل االلتزامات االبتدائية 
بالشموؿ أيضًا فهو إمّبا يتم فيما إذا كاف الشرط من االمور االختيارية للمكّلف حبيث يتمّكن من أف يأيت بو ويفي بشرطو 

الوفاء دبا ال يرجع أمره إليو، وعليو فنقوؿ  وأف يًتكو، وأّما إذا كاف الشرط أمراً خارجاً عن ربت قدرة اؼبكّلف فال معٌت لوجوب
ردبا يشًتط يف اؼبقاـ على كبو الشرط االبتدائي أف ال يفسخ العقد أو من باب الوعد بًتؾ إعماؿ اػبيار، وىذا ال مانع من أف 

ى يعد أو يشًتط بناًء على مشوؿ الشرط لاللتزامات االبتدائية. واخر « اؼبؤمنوف عند شروطهم»يتمسك يف إثبات وجوبو بدليل 
على كبو الشرط االبتدائي أف ال يكوف لو خيار، وىذا كما ترى أمر خارج عن ربت قدرتو واختياره، ألّف ثبوت اػبيار وعدمو 

 على إثبات وجوبو.« اؼبؤمنوف عند شروطهم»أمر راجع إذل الشارع ال إذل اؼبشًتط عليو فحينئذ ال معٌت للتمسك بدليل 

______________________________ 
(ٔ) 

 ٗح  ٕٓ/ أبواب اؼبهور ب ٕٙٚ: ٕٔالوسائل 
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 وكيف كاف فهذه الوجوه ال داللة ؽبا على سقوط اػبيار باالسقاط.

الذي ىو الصحيح يف اؼبقاـ: ىو ما أفاده من أنّا استفدنا من األخبار الواردة يف خياري اجمللس واغبيواف أّف  الوجو الرابع:
وكذا ورد  «ٔ» اػبيار حق لذي اػبيار حيث ورد يف خيار اجمللس أّّنما إذا افًتقا فال خيار ؽبما بعد االفًتاؽ ألنو عالمة الرضا

فإف أحدث اؼبشًتي فيما اشًتى حدثاً »يف خيار اغبيواف أنو إذا تصرؼ يف اغبيواف فال خيار لو ألنو دليل الرضا حيث قاؿ 
 يف كاف فقد استفيد أّف اػبيار من اغبقوؽ وفبّا يسقط بالرضا بسقوطو، وىذا الوجو ىو اؼبّتبع.. وك«ٕ» «... فذلك رضاً منو

 مث إنو يًتّتب على ذلك امور:

ء كاشف عن الرضا الباطٍت، وذلك  األوؿ: أنو ال يشًتط يف سقوط اػبيار لفظ خاص وصيغة ـبصوصة بل يسقط بكل شي
 ء من االشارة أو اللفظ أو الفعل أو غَتىا. للخيار ىو الرضا الباطٍت اؼبستكشف بشي لداللة األخبار اؼبتقّدمة على أّف اؼبسقط

الثاين: أّف شبو الفضورل هبري يف اؼبقاـ فانو إذا أسقط أحد خيار أحد اؼبتبايعُت فضولة مث أمضاه ذو اػبيار ورضي بو، فإّف 
 ىذا االمضاء والرضا بنفسو يسقط اػبيار.

وذىب إليو األكثر من أّف أحد اؼبتبايعُت إذا قاؿ لصاحبو اخًت، يسقط خياره  «ٖ»  بعض الروايات األمر الثالث: ما ورد يف
  بذلك ويبقى اؼبخاطب حبالو، فإف

______________________________ 
  وغَته ٖح  ٔ/ أبواب اػبيار ب ٙ: ٛٔ( ورد هبذا اؼبضموف يف الوسائل ٔ)

 ٔح  ٗ/ أبواب اػبيار ب ٖٔ: ٛٔ( الوسائل ٕ)

 ٖح  ٕ/ أبواب اػبيار ب ٜٜٕ: ٖٔ( اؼبستدرؾ ٖ)
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فسخ ينفسخ العقد ال ؿبالة، وإف أسقط خياره يسقط وإاّل فهو على خيار، وقد وقع الكالـ يف أّف قوؿ اخًت ىل ىو مسقط 
 تعّبدي أو أنو من جهة كشفو عن رضا القائل وتفويضو اػبيار إذل اؼبخاطب.

ح ذلك: أّف القائل بكلمة اخًت تارًة يريد سبليك خياره للمخاطب وجعل األمر إليو، وبعد ذلك فال يبقى للقائل خيار وتوضي
فيكوف البيع الزمًا من قبلو، وأّما اؼبخاطب فهو على خيار ويتمّكن من الفسخ واالسقاط، وىذا األمر ردبا يّتفق خارجًا فًتى 

 لبسو فانّو كناية عن سبليك الثوب إيّاه.أّف أحداً أعطى لباساً لشخص وقاؿ ا



واخرى يريد هبذا الكالـ تفويض األمر إذل اؼبخاطب وتوكيلو من قبلو يف إسقاط اػبيار أو الفسخ، وحينئذ فالقائل بعُد على 
 خياره قبل إسقاط اؼبخاطب ألنو دل يعزؿ نفسو عن اػبيار وإمبا وّكل اؼبخاطب يف إعمالو.

مة اخًت استكشاؼ حاؿ اؼبخاطب لَتى أنو ىبتار الفسخ أو يبضي العقد حىت يًتّوى يف حاؿ نفسو وثالثة يريد القائل بكل
ويرى أّف فسخو أو إمضاءه صالح أو ال مصلحة فيو، فقد ذىب بعضهم إذل أّف قوؿ اخًت يسقط اػبيار مطلقاً، وقاؿ آخر 

 ار القائل.إنو إمبا يدّؿ على تفويض أمر اػبيار إذل اؼبخاطب وال يقتضي سقوط خي

من أّف ماّدة كلمة اخًت وىيئتها ال يقتضياف شيئًا من االسقاط أو  «ٔ» )قّدس سرّه(  ما أفاده شيخنا األنصاري  والصحيح
التفويض أو االستكشاؼ، فإف قامت قرينة على أّف اؼبراد بتلك الكلمة أحد االمور اؼبتقّدمة فهو وإاّل فال دليل على سقوط 

  خيار القائل هبا بوجو، وال وبتمل أف يكوف كلمة اخًت من اؼبسقطات يف عرض

______________________________ 
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 االسقاط واالفًتاؽ. وأّما الرواية الدالّة على أّف قوؿ اخًت من اؼبسقطات فلم تثبت صحتها وال يبكن االعتماد عليها.

اره بامضاء العقد ال يوجب سقوط أّف اػبيار إذا ثبت ؼبتعّدد فاسقاط أحدنبا خي «ٔ» )قّدس سرّه(  ذكر شيخنا األنصاري
خيار اآلخر بل ىو على خياره إف شاء فسخ وإف شاء أمضى، وىذا فيما إذا كاف اػبيار ثابتاً للمتبايعُت واضح، فإّف البائع إذ 

إنو ملك فسخ  «ٕ» أمضى العقد وأسقط خياره فال موجب لسقوط خيار اؼبشًتي بذلك، ولذا قلنا يف أوائل حبث اػبيار
 إمضائو من قبلو ال من قبل شخص آخر، وىذا ظاىر.العقد و 

وأّما إذا ثبت اػبيار ؼبتعّدد من طرؼ واحد كما إذا ثبت للمالك والوكيل يف طرؼ البائع أو انتقل اػبيار إذل الورثة اؼبتعّددين 
ب لتقدًن وفسخ بعضهم وأمضاه بعض آخر، فقد ذكر شيخنا األنصاري أّف الفسخ واالمضاء يتعارضاف حينئذ وال موج

أحدنبا على اآلخر ألنو بال مرّجح، ودليل اػبيار ال يشملهما معًا لعدـ إمكاف اعبمع بينهما فيتساقطاف ونفرضهما كأف دل 
)قّدس  تقدًن الفسخ على االمضاء يف الصورة اؼبتقّدمة، وذكر أّف تقدًن العاّلمة «ٖ» )قّدس سرّه( يكونا، مث نقل عن العاّلمة

 ر لو وجو تاـ، ىذا.الفسخ دل يظه سرّه(

ء من  وربقيق الكالـ أف يقاؿ: إّف اػبيار إّما أف نقوؿ بثبوتو للطبيعي كطبيعي الوارث أو طبيعي البائع حبيث ال خصوصية لشي
  األفراد، وثبوتو ؽبا من جهة أّّنا فرد للطبيعي كما ىو أحد االحتماالت يف اػبيار اؼبنتقل إذل الورثة حبيث إذا أعمل



______________________________ 
 ٘ٙ: ٘( اؼبكاسب ٔ)

 ٓٔ( يف الصفحة ٕ)

 ٕٖ: ٔٔ( التذكرة ٖ)
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أحدىم اػبيار بالفسخ أو االمضاء لصدر فبّن لو حق اػبيار ألنو فرد من الطبيعي الثابت لو اػبيار، فهناؾ خيار واحد ثبت 
 راد فقد أعمل اػبيار الثابت للطبيعي وذلك واضح.للطبيعي فمن سبق باعمالو من األف

وإّما أف نقوؿ بثبوت اػبيار لؤلفراد، وىذا على قسمُت: ألّف اػبيار الثابت لبعض األفراد ردبا يكوف متفّرعًا على ثبوتو لفرد 
ىذا كما يف ثبوت اػبيار آخر ودبا أنو ثبت لو يثبت لآلخرين أيضاً. وبعبارة اخرى: يكوف بعض األفراد يف طوؿ الفرد اآلخر، و 

لوكيل من لو اػبيار يف إعماؿ اػبيار، فإّف اػبيار إمّبا ثبت للوكيل يف إعماؿ اػبيار من جهة ثبوتو ؼبن لو اػبيار أعٍت اؼبوّكل، 
ُت فخيار الوكيل متفرّع على ثبوتو للموّكل ويف طولو، أو كاف خيار فردين متفّرعًا على خيار شخص ثالث وىذا كما يف الوكيل

يف إعماؿ اػبيار فإّف اػبيار الثابت ؽبما متفرّع على ثبوتو للموّكل ويف طوؿ ثبوت اػبيار لو حبيث لو أعمل اؼبوّكل اػبيار 
 بالفسخ أو االمضاء ؼبا بقي العماؿ اآلخر ؾباؿ، وكذلك فيما لو أعمل الوكيل ألّف فعلو فعل اؼبوّكل كما سيأيت.

من اؼبتعّدد يف عرض اػبيار الثابت لآلخر حبيث لو أسقط أحدنبا اػبيار فال يوجب  واخرى يكوف اػبيار الثابت لكل واحد
 سقوط اػبيار الثابت لآلخر ىذه صور اؼبسألة.

وىي ما إذا قلنا بثبوت اػبيار للطبيعي، فال ينبغي االشكاؿ يف أّف كل من سبق من الورثة أو اؼبوّكل  فأّما الصورة االوذل:
اػبيار بفسخ العقد أو بامضائو فقد أعمل اػبيار الثابت للطبيعي فصدر من أىلو ووقع يف ؿبّلو، وىو  والوكيل يف البيع باعماؿ

ال يبقي خياراً لآلخرين، ألّف الطبيعي قد أسقط خياره وأعملو، ىذا فيما إذا سبق أحدىم باعماؿ اػبيار، وأّما إذا تقارنا كما 
ئذ ال ؿبيص من تعارضهما وال وجو لتقّدـ أحدنبا على اآلخر، ألّف إذا فسخ أحدنبا وأمضى اآلخر يف زماف واحد، فحين

  ذلك نظَت الشخص الواحد الذي أعمل خياره يف زماف واحد بفسخ
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وبيده العقد وإمضائو، ألّف كل فرد من األفراد فبّن يصدؽ عليو الطبيعي وفعلو فعلو فكأف الطبيعي باحدى يديو فسخ العقد 
االخرى أمضاه فيقع التعارض بينهما نظَت من اشًتى عبدًا جبارية مث أعتقهما بانشاء واحد فانو هبذا الفعل الواحد أسقط 



خياره بفسخ العقد حيث تصرؼ يف اعبارية وأعتقها وأسقطو بامضائو حيث تصرؼ يف العبد وأعتقو، فهو فسخ وإمضاء 
خر بال مرّجح، ومشوؿ األدلّة الدالّة على اػبيار ؽبما غَت فبكن الستحالة اعبمع متعارضاف، ودبا أّف تقّدـ أحدنبا على اآل

تقدًن الفسخ يف ىذه الصورة على االجازة  )قّدس سرّه( بينهما، فيتساقطاف ونفرضهما كأف دل يكونا، فلو أراد العاّلمة
أنو دل يظهر لو وجهو ؿبموؿ على األدب وإاّل فال من  )قّدس سرّه(  واالمضاء فهو فبّا ال وجو لو. وما أفاده شيخنا األنصاري

 وجو لو كما عرفت.

وىي ما إذا قلنا بثبوت اػبيار لؤلفراد وكاف ثبوتو لبعضها متفّرعًا على ثبوتو لآلخر ويف طوؿ ثبوتو لو،   وأّما الصورة الثانية:
رنبا يف طوؿ خيار اؼبوّكل، فهي أيضًا كالصورة كالوكيل حيث إّف خياره من جهة أّف اؼبوّكل لو اػبيار أو الوكيلُت اللذين خيا

االوذل، فإذا سبق أحدنبا باعماؿ اػبيار بفسخ العقد أو بامضائو فال يبقى ؾباؿ ػبيار اآلخر، ألّف اؼبوّكل إذا أسقط خياره فال 
 عل اؼبوّكل.يتمّكن الوكيل من إعمالو بعد ذلك النتفاء موضوع الوكالة، وكذا فيما إذا أسقطو الوكيل ألّف فعلو ف

 وبعبارة اخرى اػبيار واحد فإذا سقط فال يبقى موضوع للفسخ أو االمضاء، ىذا فيما إذا تقّدـ أحدنبا على اآلخر.

وأّما إذا تقارنا كما إذا فسخ العقد أحدنبا وأجازه اآلخر يف ذلك الزماف، فهو كما يف الصورة السابقة متعارضاف وال يبكن 
 بّد من فرضهما كأف دل يكونا ألنو نظَت الفسخ واالمضاء الصادرين من شخص واحد.ترجيح أحدنبا على اآلخر، فال
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وىي ما إذا ثبت اػبيار للمتعّدد وكاف خيار كل واحد منهم يف عرض اػبيار الثابت لآلخر، ويف مثلو إذا  وأّما الصورة الثالثة:
سبق أحدنبا بفسخ العقد فقد سقط خيار اآلخر أيضاً، الرتفاع العقد بفسخ األوؿ، فال يبقى للخيار بعد فسخ العقد ؾباؿ، 

ن من فسخو وإمضائو بعد ذلك، ألّف السابق إمّبا أسقط خياره وىو أمر وأّما إذا سبق بامضاء العقد فخيار اآلخر باٍؽ ويتمكّ 
 غَت مربوط خبيار اآلخر فلو أف يفسخ العقد بعد ذلك أو يبضيو.

ومن ذلك يظهر اغباؿ فيما إذا تقارنا كما إذا فسخ أحدنبا يف حاؿ إجازة اآلخر، فإّف الفسخ يتقّدـ على االمضاء ألنو يتقّدـ 
ر عن االمضاء كما ذكرناه فضاًل عّما إذا تقارنا، ؼبا أشرنا إليو من أّف أحدنبا إذا أجاز العقد وأمضاه فهو ال عليو فيما إذا تأخّ 

يوجب سقوط خيار اآلخر ويتمّكن اآلخر من فسخ العقد بعد ذلك وإمضائو. وباعبملة: أّف الفسخ يتقّدـ على االمضاء فيما 
ـ الفسخ على االمضاء إمّبا ىو يف ىذه الصورة، ومراد الفقهاء من تقدًن الفاسخ على إذا تأّخر عنو فضاًل عّما إذا تقارنا، وتقدّ 

 اجمليز إمبا ىو ىذه الصورة دوف الصور اؼبتقّدمة.

ومن ذلك يظهر أّف كالـ العاّلمة يف ىذه الصورة صحيح، وعليو فيفّصل فيما أفاده العاّلمة بُت ما إذا كاف الفسخ مؤثّراً فيما 
االمضاء فهو متقّدـ يف صورة تقارّنما أيضاً، وبُت ما إذا دل يكن الفسخ عند تأّخره مؤثّرًا فال يتقّدـ عند إذا تأّخر عن 



اؼبقارنة. ومن ىذه اؼبوارد أي من اؼبوارد اليت يؤثّر الفسخ فيها فيما إذا تأّخر عن االمضاء ثبوت اػبيار للموّكل والوكيل يف البيع 
دؽ البّيع عليهما، وبو قلنا بثبوت اػبيار لكل واحد منهما، وعليو إذا أسقط اؼبوّكل خياره دوف الوكيل يف إعماؿ اػبيار لص

بامضاء العقد فخيار الوكيل حبالو ولو أف يفسخ اؼبعاملة بعد ذلك، وكذا اغباؿ فيما إذا تقارنا فإّف الفسخ يتقّدـ على االمضاء 
 ويوجب ارتفاع العقد ال ؿبالة.
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  اؼبسقط الثالث: إفًتاؽ اؼبتبايعُت

 

ومن صبلة اؼبسقطات افًتاؽ اؼبتبايعُت وزواؿ اؽبيئة االجتماعية يف حاؿ اؼبعاملة، والكالـ يف ذلك يقع تارًة يف أّف االفًتاؽ 
ي عن اؼبوجب لسقوط اػبيار ىل يوجب السقوط من أجل كونو كاشفًا عن الرضا نوعًا أو شخصاً، فهو طريق وكاشف فعل

الرضا، أو أّف لو موضوعية يف إسقاط اػبيار من دوف أف يكوف كاشفًا عن الرضا؟ وربقيق الكالـ يف ذلك يأيت يف البحث 
اآليت من أّف االفًتاؽ عن إكراه ىل يوجب سقوط اػبيار أو ال، ويتكّلم ىناؾ يف أّف االفًتاؽ ىل لو موضوعية يف إسقاط 

 .اػبيار أو أنو طريق وكاشف عن الرضا

واخرى يقع الكالـ يف معٌت االفًتاؽ اؼبوجب لسقوط اػبيار، وىذا ىو اؼبقصود بالبحث يف اؼبقاـ فنقوؿ: إّف األقواؿ يف اؼبسألة 
 .«ٔ» )قّدس سرّه(  ثالثة على ما يظهر من كالـ شيخنا األنصاري

أّف اؼبعترب يف االفًتاؽ اؼبوجب لسقوط اػبيار ىو حصوؿ االفًتاؽ ولو بأدىن مراتبو كالتفّرؽ بشعرة أو بشرب وكبونبا  األوؿ:
وذكر أّف  )قّدس سرّه(  لصدؽ التفّرؽ عليو عقاًل، وىو موضوع اغبكم بسقوط اػبيار. وىذا ىو الذي اختاره شيخنا األنصاري

 تُت وفرضنانبا سائرتُت فحصل االفًتاؽ بينهما بأدىن مراتبو فهو يوجب سقوط اػبيار.اؼبتبايعُت إذا كانا جالسُت يف سفين

ما ذىب إليو بعضهم تبعًا لتمثيل كثَت من األصحاب من أّف االفًتاؽ اؼبسقط للخيار ىو ما يكوف دبقدار خطوة،  الثاين:
ء  إذ دل يرد ربديد االفًتاؽ دبقدار اػبطوة يف شي فاالفًتاؽ دبقدار أقل ال يوجب سقوط اػبيار. وىذا القوؿ دل يعرؼ لو دليل،
  من األخبار، ومعو ال يبكن االلتزاـ بو لوضوح أنو كالتحديد يف السفر اؼبوجب

______________________________ 
 فما بعدىا ٙٙ: ٘( اؼبكاسب ٔ)
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الكر والتحديد يف الزكاة أعٍت مقدار النصاب يتوقف على دليل ال ؿبالة وىو للقصر بأربعة فراسخ ذاىبًا وجائياً، والتحديد يف 
 مفقود يف اؼبقاـ.

ما ذكره بعضهم من أّف االفًتاؽ إمبا يوجب سقوط اػبيار فيما إذا صدؽ عليو االفًتاؽ عرفاً، وىو إمّبا يتحّقق فيما إذا  الثالث:
االفًتاؽ ولو بقصد أمر آخر خبطوة أو أكثر فضاًل عن االفًتاؽ دبقدار  تفّرؽ عن اآلخر بقصد االعراض عن اجمللس، وأّما ؾبرد

 شرب أو شعرة فال يصدؽ عليو االفًتاؽ عرفاً.

وىذا الوجو ىو الصحيح، وذلك ألّف اؼبراد باالفًتاؽ يف الروايات ليس ىو االفًتاؽ يف مقابل االّتصاؿ، ألّف اؼبتبايعُت ال 
ملة حبسب العادة والغالب، إذ ال أقل من أف يكوف بينهما فاصل دبقدار شرب أو أكثر، يكوناف مّتصلُت متالصقُت حاؿ اؼبعا

بل اؼبراد بالتفّرؽ  «ٔ»  فاالفًتاؽ الدّقي العقلي حاصل من االبتداء وال معٌت لالفًتاؽ بعد ذلك ألنّو من ربصيل اغباصل احملاؿ
ًتاؽ العقلي حاصل بنفسو واالفًتاؽ عرفًا إمبا يصدؽ فيما إذا افًتاؽ أحدنبا عن مكاف اؼبعاملة عرفاً، ؼبا عرفت من أّف االف

تفّرؽ أحدنبا عن اآلخر بقصد االعراض عن اجمللس، وأّما االفًتاؽ خبطوة أو بشرب بل خبطوتُت أو أكثر فهو وإف كاف افًتاقاً 
  حقيقة إاّلأّف العرؼ ال يراه

______________________________ 
اكبصار األمر هبما، لصحة إرادة  إمكاف إرادة االفًتاؽ العقلي ال يقتضي إرادة االفًتاؽ العريف لعدـ( وال ىبفى أّف عدـ ٔ)

االفًتاؽ العقلي عّما بينهما من البعد حاؿ اؼبعاملة، فإذا فرضنا بُعدنبا حاؿ اؼبعاملة بشرب فاالفًتاؽ عن ىذا اؼبقدار ولو بابرة 
إمّبا اعترب االفًتاؽ عن  )داـ ظّلو(  إذل إرادة اؼبعٌت العريف ىذا، مضافًا إذل أنويوجب سقوط اػبيار ومع ىذا ال تصل النوبة 

مكاف اؼبعاملة واالفًتاؽ عن مكاّنا عقاًل أمر فبكن، ومعو ال وجو غبملو على اؼبعٌت العريف مع وضوح أّف تطبيق اؼبفاىيم على 
  وضوح مفهـو االفًتاؽمصاديقها بيد العقل، وال ؾباؿ للنظر العريف يف التطبيقات بعد 
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  افًتاقاً، فلذا لو قاـ أحدنبا عن ؾبلس البيع ألجل شرب اؼباء وكبوه فال يصدؽ عليو االفًتاؽ عرفاً، فما أفاده شيخنا األنصاري
متيناً إاّلأنّو إمبا يتم فيما إذا اريد من أّف االفًتاؽ العقلي يكفي يف سقوط اػبيار ولو كاف دبقدار إبرة فهو وإف كاف  )قّدس سرّه(

باالفًتاؽ االفًتاؽ عقاًل ودقّة، وقد عرفت أّف اؼبراد منو ىو االفًتاؽ العريف، وال معٌت الرادة االفًتاؽ العقلي ألنو من قبيل 
 ربصيل اغباصل احملاؿ، فعليو فاػبيار إمّبا يسقط فيما إذا حصل االفًتاؽ بينهما عرفاً.



  من أنو )عليو السالـ(  اؼبقاـ رواية وقد دّلت على أّف التفرقة خطًى توجب سقوط اػبيار، وىي ما عن أيب جعفرإاّل أنو ورد يف
ومنها يظهر أّف التفرقة دبقدار خطًى كافية يف  «ٔ»  قاؿ: فلّما استوجبتها قمت فمشيت خطًا ليجب البيع )عليو السالـ(

فاية اػبطى يف سقوط اػبيار ما دل يصدؽ عليو االفًتاؽ حبسب النظر العريف وذلك سقوط اػبيار، ولوال ىذه الرواية ؼبا قلنا بك
 ظاىر.

مّث إّف االفًتاؽ سواء كاف أمرًا وجوديًا أو أمرًا عدميًا تارًة وبصل بافًتاؽ كل واحد من اؼبتبايعُت عن اآلخر كما إذا افًتؽ كل 
بينهما بفعل أحدنبا كما إذا كاف أحدنبا جالسًا واآلخر  واحد منهما عن اآلخر ومشى إذل طرؼ، واخرى وبصل االفًتاؽ

تباعد عنو ومشى، ويف ىذه الصورة أيضًا تارة يكوف سكوف اعبالس مع االلتفات إذل مشي اآلخر وربركو، واخرى يكوف بال 
دؽ أّف زيدًا افًتؽ عن التفاتو وال إرادتو، وكيف كاف فاالفًتاؽ أمر إذا اّتصف بو أحدنبا فال ؿبالة يّتصف بو اآلخر، فإذا ص

عمرو فيصدؽ أّف عمرًا أيضًا افًتؽ عن زيد نظَت االّتصاؿ واالنفصاؿ والقرب والبعد، فال يعقل أف يّتصف هبا أحدنبا دوف 
 اآلخر، فال معٌت ألف يقاؿ إّف زيداً مّتصل بعمرو ولكّن عمراً غَت مّتصل بزيد، أو أنو متفّرؽ عن رفيقو وىو غَت

______________________________ 
 )مع اختالؼ يسَت( ٕح  ٕ/ أبواب اػبيار ب ٛ: ٛٔ( الوسائل ٔ)
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 متفّرؽ عن زيد.

نعم، تارة يكوف اّتصاؼ أحدنبا هبذه الصفة اختيارياً لو كما إذا كاف ملتفتاً إذل مشي اآلخر ودل يبش معو، واخرى يّتصف هبا 
كما إذا كاف غافاًل عن حركة اآلخر وغَت ملتفت إليها، أو كاف مكرىًا على عدـ اغبركة كما إذا أوعده بال إرادتو وال اختياره  

 بالقتل على تقدير حركتو، وعلى أي حاؿ يّتصف باالفًتاؽ فال معٌت الّتصاؼ أحدنبا باالفًتاؽ دوف اآلخر.

اؼبتحّرؾ واّتصافها بكوّنا افًتاقًا من الساكن، فبّا دل من أّف ذات االفًتاؽ من  «ٔ» )قّدس سرّه(  فما أفاده شيخنا األنصاري
نفهم لو معٌت ؿبّصاًل، ؼبا عرفت من أّف االفًتاؽ نظَت غَته من االّتصاؿ واالقًتاف نسبتو إليهما على حّد سواء، فكما أّف 

فما معٌت أّف ذات االفًتاؽ اؼبتحرؾ أوجد االفًتاؽ حبركتو واّتصف بو فكذلك اعبالس بسكونو قد أوجد االفًتاؽ فاّتصف بو، 
من أحدنبا ووصف االفًتاؽ من الساكن. نعم ىناؾ كالـ يف أنو إذا ربرؾ أحدنبا وتفّرؽ عن اآلخر بال التفات الساكن 
وإرادتو ىل يسقط خيارنبا معاً، أو يسقط خيار اؼبتحرؾ لتفّرقو باختياره وال يسقط خيار الساكن لعدـ اختياره، أو أنّو ال 

من اػبيارين؟ وردبا يقاؿ إّف خيار الساكن ال وجو لسقوطو لعدـ اختياره من جهة أّف أحدنبا إذا اكره على ء  يسقط شي
 التفّرؽ وترؾ التخاير ال يسقط خياره، إاّلأنّو أمر آخر ال ربط لو باّتصاؼ اؼبتبايعُت باالفًتاؽ.



  االفًتاؽ عن إكراه

 

  اؼبتبايعاف عن إرادة واختيار معال إشكاؿ يف سقوط اػبيار فيما إذا تفّرؽ 

______________________________ 
 ٚٙ: ٘( اؼبكاسب ٔ)
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التمّكن من الفسخ، كما أنو ال ينبغي االشكاؿ يف سقوطو فيما إذا اكره على التفّرؽ مع التمّكن من الفسخ، ألنو مع التمّكن 
االكراه فقد أسقط اػبيار بارادتو واختياره، وكذا اغباؿ فيما إذا اكره على عدـ الفسخ إاّلأنو  من الفسخ إذا تفّرؽ ولو على كبو 

كاف متمّكنًا من البقاء يف اجمللس وعدـ التفّرؽ، فإنّو إذا تفّرؽ فقد أسقط خياره باختياره وإرادتو، وىذه الصور الثالث فبّا ال  
 كالـ فيها.

ترؾ الفسخ، فاؼبشهور أنو ال يوجب سقوط اػبيار بل اّدعي عليو االصباع، والكالـ يف وأّما إذا اكره على كل من التفّرؽ و 
 يف وجو عدـ سقوط اػبيار امور: «ٔ»  مدرؾ ذلك فنقوؿ: الذي يستفاد من ؾبموع كالـ شيخنا األنصاري

 بقولو: )قّدس سرّه(  االصباع اؼبنقوؿ الذي اعتمد عليو شيخنا األنصاري منها:

 الؿ عليو مضافاً إذل الشهرة احملّققة اعبابرة لالصباع احملكي اخل.فاألوذل االستد

أّف االصباع اؼبنقوؿ ليس حبّجة يف حّد نفسو، كما أّف الشهرة الفتوائية ال دليل على اعتبارىا، وضّم غَت حّجة إذل مثلو  ويدفعو:
 ال يفيد شيئاً، فال يبكن االعتماد على أمثاؿ ذلك من الضعاؼ.

ر واالنصراؼ، حيث إّف اؼبتبادر من األفعاؿ كأكل وضرب وغَتنبا أّّنا صدرت باالرادة واالختيار، وعليو فاؼبتبادر التباد ومنها:
أّّنما إذا افًتقا باالرادة واالختيار وجب  «ٕ» «البّيعاف باػبيار ما دل يفًتقا، وإذا افًتقا وجب البيع» )عليو السالـ(  من قولو

 ال اختيار، فيكوف اػبيار باقياً حبالو فيما إذا حصل التفّرؽ عن إكراه وبال اختيار.البيع، ال فيما إذا افًتقا ب

  بأّف ىذا التبادر إمّبا ىو يف )قّدس سرّه(  عليو شيخنا األنصاري وأورد



______________________________ 
 ٜٙ: ٘( اؼبكاسب ٔ)

 ٔ/ أبواب اػبيار ب ٘: ٛٔ( ورد مضمونو يف الوسائل ٕ)
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االختيار يف مقابل االضطرار ال يف االختيار يف مقابل االكراه، مثاًل يبكن أف يقاؿ إّف اؼبتبادر يف مثل يقـو وهبلس أّف الفاعل 
و ال القياـ يقـو بنفسو واختياره، وأّما إذا كاف قيامو اضطرارياً كما إذا أقامو غَته فال يصدؽ عليو يقـو النصرافو إذل القياـ بنفس

باقامة الغَت إيّاه، وأّما إذا قاـ بنفسو وإرادتو ولكن ال من جهة رضاه بل بداعي اػبوؼ من قتل اعبائر إيّاه حيث أوعده بالقتل 
على تقدير عدـ القياـ فال وجو لدعوى انصراؼ قاـ عن مثلو، إذ اؼبفروض أنو صدر بإرادتو غاية األمر ال بداعي الرضا أو 

 ل بداعي اػبوؼ واالكراه، ىذا.الرغبة إليو ب

ء من االختيار يف مقابل االضطرار وال االختيار يف مقابل االكراه، أّما الثاين  إّف األفعاؿ ال يتبادر منها شي ويبكن أف يقاؿ:
يب عن األفعاؿ وأّما االختيار يف مقابل االضطرار فؤلنّو أجن )قّدس سرّه(  فلما أشرنا إليو آنفاً يف تقريب كالـ شيخنا األنصاري

دبواّدىا وىيئاهتا، أّما حبسب اؼبواد فؤلّف القياـ مثاًل إسم للهيئة اػباّصة من دوف فرؽ بُت حصوؽبا باالختيار وبُت حصوؽبا 
باالضطرار، وأّما حبسب اؽبيئات فؤلّف ىيئة قاـ تدّؿ على أّف الفاعل تلّبس دباّدة القياـ من غَت اختصاص دبا إذا تلّبس هبا 

ه. وباعبملة فلو كّنا كبن وىذه الرواية لقلنا بسقوط اػبيار دبجرد االفًتاؽ سواء كاف بارادتو واختياره أو باضطراره إليو أو باختيار 
 اكراىو عليو ىذا.

ره عليو شيخنا األنصاري ثانياً: بأّف التبادر لو مت للـز االلتزاـ بعدـ سقوط اػبيار فيما إذا كاف متمّكنًا من الفسخ واك مّث أورد
على التفّرؽ فقط، مع أّّنم التزموا بسقوط اػبيار حينئذ ودل يقل أحد بعدـ سقوطو بدعوى أّف التفّرؽ صدر باكراه وىو ال 

 يوجب سقوط اػبيار. وىذا االشكاؿ متُت كما ىو ظاىر.

يًتّتب عليو أثر، ودبا  التمّسك حبديث الرفع، بدعوى أّف مقتضى اغبديث أّف الفعل الصادر عن إكراه كال فعل وأنو ال ومنها:
 أّف التفّرؽ صدر باكراه فهو كال
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 تفّرؽ دبقتضى اغبديث، وعليو فال ؿبالة يبقى خياره حبالو.



شيخنا األنصاري: بأّف الـز التمسك باغبديث أف يلتـز ببقاء اػبيار حىت فيما إذا كاف متمّكناً من الفسخ، ودبا   وقد أورد عليو
 أّّنم ذىبوا إذل سقوط اػبيار عند سبّكنو من الفسخ فيستكشف منو أّف اغبديث فبّا ال يبكن التمسك بو يف اؼبقاـ، ىذا.

عن ىذا االيراد بأّف اغبديث إمّبا يرفع اغبكم عن األفعاؿ الصادرة من اؼبكّلفُت فيما إذا صدرت عن االكراه أو   ويبكن اعبواب
ن اؼبذكورة يف اغبديث، وكاف ؽبا أثر وحكم، واغبكم أعٍت اللزـو إمّبا يًتّتب يف اؼبقاـ على ؾبموع النسياف أو غَتنبا من العناوي

، فإذا تعّلق االكراه دبجموع  أمرين أحدنبا: االفًتاؽ وثانيهما: عدـ الفسخ، فاالفًتاؽ مع عدـ الفسخ موضوع للحكم باللزـو
ـ فال ؿبالة يوجب رفع ذلك اغبكم، ألّف الفعل الصادر عن إكراه كال ىذين األمرين اللذين فرضنانبا موضوعًا للحكم باللزو 

 فعل.

وأّما إذا تعّلق االكراه بأحدنبا ال دبجموعهما فال يًتّتب عليو أثر، إذ ال أثر عبزء اؼبوضوع وال حكم لو حىّت يرتفع باغبديث، 
ال ؿبالة يًتّتب عليهما األثر، ألّف االكراه اؼبتعّلق بأحدنبا  فاالكراه على اعبزء فبّا ال أثر لو وعليو فإذا انضّم إليو جزؤه اآلخر ف

ء وكأنّو دل يكن، إذ ال يًتّتب عليو أثر من جهة أّف متعّلقو ليس ؿبكومًا حبكم حىت يرفعو اغبديث، فإذا اكره على  كال شي
مو باغبديث، فإذا ضّم إليو عدـ التفّرؽ فال يًتّتب على ىذا االكراه أثر، ألّف التفّرؽ ليس موضوعًا غبكم حىت يرتفع حك

، إذ اؼبفروض أّف اللزـو يًتّتب على ؾبموع االفًتاؽ وعدـ الفسخ،  الفسخ باالختيار فال ؿبالة يًتّتب عليهما اغبكم باللزـو
كما يبكن أف يكوف الوجو يف عدـ   -وىذا ىو الوجو يف عدـ التزاـ األصحاب بسقوط اػبيار فيما إذا كاف متمّكناً من الفسخ
 .-التزامهم بالسقوط عند التمّكن من الفسخ ىو إصباع األصحاب على عدـ سقوط اػبيار
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أّف الوجو فيما ذىبوا إليو أّف االكراه دل يتعّلق بأمر ؿبكـو حبكم ألّف جزء اؼبوضوع ال حكم لو، فال يرد بذلك نقض  وباعبملة:
على األصحاب وال يستكشف بذلك أّف اغبديث ال هبري يف اؼبقاـ، وىذا ال ىبتص باؼبقاـ بل هبري يف صبيع اؼبوارد، فإذا 

كراه وضّم إليو تاء اؼبتكّلم بقصد االنشاء وقاؿ بعت، فال يبكن أف يقاؿ إّف جزءه اكره أحد على قوؿ بع وىو تكّلم بو عن إ
ؼبّا كاف على وجو االكراه فقد ارتفع حكمو فال يًتّتب على ىذا االنشاء أثر، وذلك ألّف نصف كلمة بعت جزء ؼبوضوع 

ن االعتماد عليو وال يكوف دلياًل على عدـ االنشاء واعبزء ال حكم لو حىت يرتفع باالكراه، وكيف كاف فهذا االيراد ال يبك
 جرياف اغبديث يف اؼبقاـ.

يف وجو عدـ صحة التمّسك باغبديث يف اؼبقاـ: ىو أّف اغبديث إمّبا يبكن التمّسك بو فيما إذا كاف   والذي يبكن أف يقاؿ
، وحينئٍذ يبكن أف يقاؿ إّف االفًتاؽ ؼبّا كاف موردًا لالكراه فهو كال افًتاؽ فال يًتّتب عليو  االفًتاؽ موضوعًا للحكم باللزـو

، وأّما إذا دل يًتّتب عليو حكم وإمّبا  «أَْوفُوا بِاْلُعُقودِ »  ألّف اللزـو إمّبا ترّتب على العقد من حُت صدوره لعمـو اغبكم باللزـو
أخرج الشارع حّصة خاّصة من الزماف عن ىذا اغبكم وحكم فيو باعبواز مّنة وتسهياًل إذل أف وبصل االفًتاؽ، فحينئذ ال 



للحكم باعبواز على كبو االطالؽ صدر عن االختيار أو عن  يًتّتب على االكراه اؼبتعّلق باالفًتاؽ أثر، ألّف االفًتاؽ غاية
االكراه، وليس موضوعًا للحكم باللزـو حىت يقاؿ إنّو ؼبّا كاف متعّلقًا لالكراه فلم يًتّتب عليو أثره ألنو كال افًتاؽ، وذلك ؼبا 

 أشرنا إليو من أّف اغبكم باللزـو إمّبا صدر من االبتداء وليس موضوعو االفًتاؽ.

فمعناه إذا افًتقا يزوؿ اغبكم باعبواز ويكوف العقد والبيع الزمًا باللزـو من « فإذا افًتقا وجب البيع» )عليو السالـ(  ا قولووأمّ 
  أّوؿ األمر، ال أّف اللزـو يًتّتب مع التفّرؽ، فالتفّرؽ إمّبا ىو غاية للحكم باعبواز، وال مانع من أف تكوف

 ٕٙٔ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

ء صدر عن االكراه أو عن االختيار وىذا كما إذا أحبت التصرؼ يف مالك ألحد  ية لؤلحكاـ الًتخيصية مطلق وجود الشيالغا
إذل أف هبيئ شخص معُتَّ حبيث إذا جاء ذلك الشخص ارتفع اغبكم باالباحة، سواء كاف ؾبيؤه باختياره أو بنسيانو وعدـ 

زـو البيع، ألنّو مًتّتب على العقد ودل يتعّلق بو إكراه، وإمّبا تعّلق باالفًتاؽ وىو إرادتو، وىو ال يقاس باغبكم االلزامي أعٍت ل
 ليس دبوضوع للحكم باللزـو وسيجي مزيد توضيح ؽبذا اؼبطلب بعد قليل، ىذا.

 وجهُت آخرين لعدـ جرياف اغبديث يف اؼبقاـ: «ٔ» )قّدس سرّه( وقد ذكر شيخنا االستاذ

على رفع ما استكرىوا عليو دّؿ على رفع النسياف أيضاً، ومقتضى التمسك بو يف اؼبقاـ أف يلتـز  أّف اغبديث كما دؿّ  أحدنبا:
بعدـ سقوط اػبيار فيما إذا تفّرقا نسياناً مع أنو فبّا ال يلتـز بو األصحاب، فيستكشف من ذلك أّف ذات االفًتاؽ دبا ىو فعل 

 قض متُت.ال دبا ىو صادر عن اختيار جعل من اؼبسقطات، وىذا الن

أّف اغبديث إمّبا يرفع متعّلقات األحكاـ فيما إذا صدرت عن إكراه وال يشمل موضوعاهتا، فإذا شرب اػبمر عن  الوجو الثاين:
إكراه فمقتضى اغبديث أنو كال شرب، فال يًتّتب عليو آثار شرب اػبمر ألنو متعّلق للحكم باغبرمة، وأّما إذا استكره على 

كاـ فال يشملو اغبديث، فإذا اكره على إقامة عشرة أيّاـ يف سفره فإنّو هبب عليو االسباـ وإف  موضوع من موضوعات األح
كانت االقامة اليت ىي موضوع اغبكم بوجوب التماـ صادرة عن إكراه، فال يبكن أف يقاؿ إنو هبب عليو القصر ألّف االقامة 

كاف االفًتاؽ موضوعًا للحكم الشرعي مثاًل فال يكوف االكراه صدرت عن إكراه فهي كال إقامة شرعاً، وعليو ففي اؼبقاـ ؼبّا  
 عليو مشمواًل للحديث، ىذا.

______________________________ 
(ٔ) 

 ٕ٘: ٖمنية الطالب 
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يف اؼبقاـ فبّا دل يلتـز بو يف االصوؿ بل عّمم اغبديث للمتعّلقات واؼبوضوعات ونعم ما  )قّدس سرّه(  أّف ما أفاده  وال ىبفى
صنع، ودل يلتـز باختصاصو باؼبتعّلقات وذلك لعمـو اغبديث، ولذا ترى الفقهاء يف صبيع األبواب الفقهية يتمّسكوف باغبديث 

فإّنك إذا راجعتها ترى أّف الفقهاء يلتزموف بارتفاع  يف رفع األحكاـ عند االكراه على موضوعاهتا، فهذه باب الكّفارات
الكّفارة عند االكراه على ما ثبتت لو الكّفارة يف الشريعة اؼبقّدسة، فإذا اكره أحد على األكل يف ّنار شهر رمضاف فإنو 

 باب الصـو من موارد الكّفارة. موضوع للكّفارة، إاّلأنو ؼبّا كاف مورداً لالكراه التزموا بعدمها يف اؼبثاؿ، وىكذا اغباؿ يف غَت

نقضًا من أنو إذا اكره على االقامة هبب عليو االسباـ مع أّّنا موضوع للحكم بوجوب التماـ فهو  )قّدس سرّه(  وأّما ما أورده
ترّتب عجيب، وذلك ألّف اغبديث كما ذكرناه يف ؿبّلو إمّبا يشمل األفعاؿ الصادرة عن اؼبكّلفُت فيما إذا  )قّدس سرّه(  منو

ء آخر غَت األفعاؿ كما إذا اكره على ؼبس يده اؼبتنّجسة  عليها أثر أو كانت متعّلقات لؤلحكاـ، وأّما إذا تعّلق االكراه بشي
ء فال يبكن أف يقاؿ يف مثلو بعدـ قباسة اؼبالقي من جهة أّف اؼبالقاة حصلت باالكراه فهي كال مالقاة، وذلك ألّف  بشي

 يئُت أحدنبا قبس، وليست من اآلثار اؼبًتتّبة على الفعل الصادر من اؼبكّلفُت.النجاسة من آثار تالصق ش

واألمر يف اؼبقاـ كذلك، ألّف وجوب التماـ من آثار العلم باالقامة وليس من آثار االقامة اليت ىي من األفعاؿ الصادرة عن 
نفسها، إذ للعلم موضوعية يف وجوب التماـ، فلذا هبب اؼبكّلفُت فوجوب االسباـ إمّبا يًتّتب على العلم باقامة العشرة ال على 

ه عليو االسباـ فيما إذا علم باقامة العشرة وإف دل يُقمها بعد ذلك، ومن الواضح أّف العلم باالقامة ليس مورداً لالكراه وإمّبا االكرا
  بوجوب القصر حينئذ منتعّلق باالقامة وبو علم اؼبكّلف باقامتو فًتّتب عليو وجوب االسباـ، فعدـ صحة القوؿ 

 ٕٛٔ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

 جهة سبامية موضوع اغبكم بالتماـ ال من جهة أّف اغبديث ال يشمل االكراه يف موضوعات األحكاـ.

يف اعبواب: ما ذكرناه آنفًا من أّف االفًتاؽ ليس موضوعًا للحكم باللزـو وإمّبا ىو قيد وغاية للجواز   وعليو فالصحيح
: أّف اغبديث إمّبا يرفع اغبكم عند تعّلق االكراه دبتعّلق ذلك اغبكم أو موضوعو، ويدّؿ على أّف إهباد ذلك اؼبوضوع وتوضيحو

ء أو نقيضو فال يبكن  أو اؼبتعّلق باالكراه أو النسياف كالعدـ فال يًتّتب عليو أثره وحكمو، وأّما إذا تعّلق االكراه بضّد شي
 ء باغبديث. إثبات ذلك الشي

فصيل ىذا االصباؿ: أّف االكراه تارة يتعّلق بالبقاء يف اجمللس وعدـ االفًتاؽ، وحينئذ يبكن أف يقاؿ إّف ىذا البقاء يف اجمللس وت
عن إكراه أو نسياف كالعدـ فال يًتّتب على ىذا البقاء جواز العقد واػبيار بناًء على أّف اغبديث يشمل اؼبباحات واألحكاـ 



البقاء يف اجمللس وعدـ االفًتاؽ موضوعاف للحكم باعبواز واػبيار، وحيث إّّنما مورداف لالكراه فهما  الًتخيصية أيضاً، ألّف 
 كالعدـ حبكم اغبديث وىذا يوجب ارتفاع حكمو ال ؿبالة، إاّلأّف الصحيح عدـ مشوؿ اغبديث لؤلحكاـ الًتخيصية.

كما ىو اؼبفروض يف اؼبقاـ، وحينئذ فال يبكن أف يقاؿ إّف   واخرى يتعّلق االكراه باالفًتاؽ أي باعداـ موضوع اػبيار واعبواز
ىذا االفًتاؽ الذي ىو إعداـ ؼبوضوع اغبكم باعبواز ؼبّا صدر عن إكراه فهو كال افًتاؽ، وال يصح القوؿ بأّف اؼبتعاملُت ؼبّا أرادا 

ع فًتكاه باالكراه فيكوف ىذا العدـ االجتماع الذي ىو موضوع اغبكم باعبواز واػبيار وأكرىهما مكره على ترؾ ذلك االجتما 
أي عدـ االجتماع مرفوعًا وكالعدـ وكأّّنما ؾبتمعاف، ألّف عدـ عدـ االجتماع عبارة اخرى عن االجتماع فيًتّتب عليو أحكاـ 

عّلقاهتا اؽبيئة االجتماعية من اعبواز واػبيار، والوجو يف عدـ صّحة ذلك أّف اغبديث إمّبا يرفع األحكاـ عن موضوعاهتا أو مت
  فيما إذا تعّلق
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االكراه بإهباد اؼبوضوعات أو اؼبتعّلقات ويدّؿ على أّف ىذا الوجود كالعدـ، فال يًتّتب عليو أثر، وأّما إذا اكره أحد على عدـ 
 فيًتّتب عليو حكمو. إهباد موضوع أو متعّلق فال يرفع اغبديث ىذا العدـ حىت يدّؿ على أّف اؼبوضوع ليس دبعدـو

مثاًل إذا أراد أحد بيع داره وأكرىو مكره على عدـ بيعو فإنو ال معٌت لداللة اغبديث على أّف عدـ البيع ؼبّا صدر عن االكراه 
فهو كالعدـ فالبيع كاؼبوجود ويًتّتب عليو النقل واالنتقاؿ من دوف حاجة إذل إنشاء آخر، أو إذا أراد أحد أف هباىد يف سبيل 
اللَّو ويلبس اغبرير ألّف لبس اغبرير يف اعبهاد جائز واكره على عدـ اعبهاد فيقاؿ إّف عدـ اعبهاد كالعدـ حبكم اغبديث فكأنّو 
مشغوؿ باعبهاد فيجوز لو لبس اغبرير أو أراد أف يصّلي صباعة للتخّلص عن الوسوسة يف القراءة أو عدد الركعات فمنعو مكره 

 لعدـ فكأنّو صّلى صباعة فتسقط عنو القراءة وحفظ عدد الركعات، وىكذا.فيقاؿ إّف ترؾ اعبماعة كا

أّف اغبديث إمّبا يرفع وجود اؼبوضوع أو اؼبتعّلق فيما إذا كاف وجودنبا عن إكراه، وأّما إذا كاف عدـ اؼبوضوع أو  وباعبملة:
و اؼبتعّلق جبعل العدـ عدماً، واألمر يف اؼبتعّلق من جهة االكراه فال يشملو اغبديث حىت يوجب ترّتب حكم ذلك اؼبوضوع أ

اؼبقاـ كذلك ألنو إمّبا اكره على ترؾ اؼبوضوع وإعداـ موضوع اعبواز، وحينئذ فال يبكن أف يقاؿ إّف ىذا العدـ كالعدـ وكأّف 
 اؼبوضوع موجود فيًتّتب عليو أثره.

، قد تقّدـ دفعها يف ىذا البحث  وذكرنا تفصيل ذلك يف القيود اؼبأخوذة يف ودعوى أّف االفًتاؽ موضوع للحكم باللزـو
اؼبتعّلقات وقلنا إّف األحكاـ إمّبا تًتّتب على التقّيدات ال على القيود، فقيد االفًتاؽ دل يًتّتب عليو حكم وإمّبا اغبكم أعٍت 

يف ؿبّلو أّف القيد إذا كاف  اللزـو إمّبا ترّتب على تقّيد العقد والبيع باالفًتاؽ، إذ األحكاـ ال تًتّتب على القيود فلذا ذكرنا
  خارجاً عن االختيار فال مانع من أخذه يف
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 اؼبتعّلق فيما إذا كاف التقّيد بو أمرًا فبكناً، فإّف القبلة وإف كانت غَت مقدورة للمكّلف إاّل أّف تقّيد الصالة بكوّنا واقعة إذل
ؼبقّيدة هبا صحيحاً، وفيما كبن فيو نفس االفًتاؽ دل يًتّتب عليو حكم وإمّبا ىو قيٌد القبلة فبكن فكاف التكليف بالصالة ا

 واللزـو إمّبا ترّتب على العقد اؼبقيَّد، ىذا.

إمكاف الفرؽ بُت مثل االفًتاؽ وسائر القيود اؼبأخوذة يف اؼبوضوعات واؼبتعّلقات، بأّف االفًتاؽ دبنزلة اعبزء   ولكن الصحيح
ّلة التاّمة لّلزـو حبيث يتوّقف تأثَت البيع يف اللزـو على انضماـ االفًتاؽ إليو، فبوجوده يوجد اللزـو كما أنو ينعدـ األخَت من الع

بانعداـ االفًتاؽ، ويف مثلو إذا اكره على االفًتاؽ فال ؿبالة يرتفع اللزـو لتوقّفو عليو حبسب الوجود والعدـ، والسّر يف ذلك أنو 
لعقد فال يتمّكن من أف يبنع عن اللزـو فيما إذا انضّم إليو االفًتاؽ، فليس تأثَت اؼبقيَّد يف اللزـو أمراً بعد ما أوجد البيع وا

 اختيارياً لو، كما أّف عدـ تأثَته فيو عند ترؾ االفًتاؽ خارج عن اختياره، فمن ىذه اعبهة ال مانع من مشوؿ اغبديث لالفًتاؽ.

ل االفًتاؽ من جهة اخرى، وىي أّف حديث الرفع إمّبا يرفع األحكاـ فيما إذا تعّلق أّف اغبديث ال يشمل مث  ولكن التحقيق
االكراه دبوضوعاهتا أو متعّلقاهتا وكاف ذلك اؼبوضوع أو اؼبتعّلق من األفعاؿ الصادرة عن اؼبكّلفُت، دبعٌت أّّنا باعتبار جهة 

 للحكم. صدورىا عن اؼبكّلف بالقدرة واالختيار كانت موضوعاً أو متعّلقاً 

وبعبارة اخرى: اخذ فيها جهة اؼبصدرية اليت ىي الصدور عن فاعلها، نظَت االفطار يف شهر رمضاف فإنّو موضوع للحكم 
بالكّفارة فيما إذا كاف على وجو العمد واالختيار وقد اخذ يف اؼبوضوع دبا أنّو فعل صادر عن اؼبكّلف مسبوقًا باالرادة 

ار يف شهر رمضاف فال ؿبالة مشلو اغبديث ويوجب رفع حكمو وىو الكّفارة، ىذا يف واالختيار، فإذا اكره على االفط
 اؼبوضوعات.

 وأّما اؼبتعّلقات فهي فبّا اخذ فيو صدورىا على وجو االرادة واالختيار دائماً 
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األفعاؿ اؼبأخوذ فيها جهة الصدور على وجو  لوضوح اشًتاط القدرة يف متعّلقات األحكاـ، وأّما إذا كاف اؼبوضوع من غَت
االرادة واالختيار وإف كاف ردبا يصدر من اؼبكّلفُت باختيارىم إاّلأّف صدوره على وجو االختيار ليس معتربًا يف موضوعيتو 

عنواف  للحكم، ففي مثلو ال ؾبرى للحديث، وىذا كما يف باب النجاسات فإّف موضوعها اؼبالقاة مع النجس ودل يؤخذ فيها
صدورىا عن اؼبكّلف على وجو االختيار، بل اؼبالقاة دبا ىي ىي سواء وقعت على وجو االختيار أو على وجو االكراه 

 «اغسل ثوبك من أبواؿ ما ال يؤكل غبمو» )عليو السالـ(  واالضطرار أو على وجو آخر موضوع للحكم بالنجاسة لقولو



ء مع النجس من دوف أخذ صدورىا على وجو  الغسل دبجرد مالقاة شيوغَته من الروايات اليت دّلت على وجوب  «ٔ»
 االختيار فيها، وىذا ظاىر.

وهبذا قلنا إّف االكراه على اؼبالقاة ال يوجب رفع النجاسة واغبكم بوجوب غسلها، ألّّنا ليست من األفعاؿ الصادرة عن 
ّف اؼبوضوع ىو نفس اؼبالقاة دبا ىي، ولوال ما ذكرناه يف اؼبقاـ اؼبكّلفُت على وجو االختيار وإف كانت ردبا ربصل باختيارىم إاّلأ

دل يكن وجو لعدـ مشوؿ اغبديث لباب النجاسات فيما إذا تعّلق االكراه باؼبالقاة، ولذا كانت مسألة النجاسات من 
بأنّا علمنا علماً  «ٕ» )قّدس سرّه( العويصات وذىب األصحاب فيها إذل اليمُت والشماؿ، مثاًل أجاب عنها شيخنا االستاذ

وجدانيًا أّف اؼبالقاة يف النجاسات عّلة تاّمة مؤثّرة ال زبتلف باختالؼ اغباالت من االختيار واالضطرار وألجلو ال هبري فيها 
 اغبديث، مع أنو يبكن أف يناقش فيو دبنع ىذا العلم، إذ ال منشأ لو وال دليل عليو.

______________________________ 
(ٔ) 

 ٕح  ٛ/ أبواب النجاسات ب ٘ٓٗ: ٖالوسائل 

 ٖٚٓ: ٖ( أجود التقريرات ٕ)
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أّف ما ذكرناه من اختصاص اغبديث دبوارد االكراه على فعل صادر عن اؼبكّلف على وجو االختيار يرفع االشكاؿ  وباعبملة:
تعّلق االكراه بالسفر أو االقامة يف رفع وجوب القصر أو االسباـ  يف باب النجاسات، ولذا ال ترى فقيهاً يتمسك باغبديث عند

بدعوى أّف السفر أو االقامة مورد لالكراه، وليس ىذا إاّلمن جهة أّف السفر دل يؤخذ يف موضوع وجوب القصر دبا أنّو فعل 
عن االكراه وكذلك االقامة  يصدر عن اؼبكّلف على وجو االختيار، وإمّبا اخذ فيو دبا ىو ىو سواء صدر عن االختيار أو

 حيث إّف االقامة دبا ىي موضوعة لوجوب التماـ عند العلم هبا ال دبا أّّنا صادرة عن اؼبكّلف عن اختيار.

إّف االفًتاؽ اؼبأخوذ يف موضوع اللزـو إمّبا اخذ فيو دبا ىو ىو ال دبا أنو فعل اختياري يصدر عن  وإذا عرفت ذلك فنقوؿ:
ا ينسب التفّرؽ إذل ما ال شعور لو وال اختيار فيقاؿ تفّرؽ أجزاء الدار أو الكتاب، ودبا أنو ليس من األفعاؿ اؼبتعاملُت، ولذا ردب

الصادرة على وجو االختيار دبعٌت أنو دل يؤخذ فيو دبا ىو صادر عن االرادة واالختيار وإف كاف ردبا يصدر على وجو االختيار 
 فال هبري فيو اغبديث.

  وجو لبقاء اػبيار بعد االكراه على التفّرؽ وترؾ الفسخ ألجل ما عرفت.فاؼبتحّصل أنّو ال



مّث لو أغمضنا عن ذلك وبنينا على أّف االفًتاؽ دبا ىو فعل صادر عن اؼبكّلف موژضوع للحكم باللزـو فنقوؿ: إّف اغبديث 
إرفاؽ ومّنة يف سلب سلطنة اؼبالك عن اؼباؿ  إمّبا يرفع األحكاـ فيما إذا كاف يف رفعها امتناف وإرفاؽ على نوع اؼبكّلفُت، وأيّ 

جبعل اػبيار للمشًتي مثاًل، فإّف اغبكم جبواز رجوع اؼبشًتي يف اؼبعاملة ينايف سلطنة البائع على الثمن فإنو أكل للماؿ بال 
 رر إمّباذبارة عن تراٍض وتصّرؼ يف سلطاف اؼبالك وليس يف ذلك إرفاؽ وامتناف، وحديث رفع االكراه كحديث نفي الض
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أّف التمسك فيها بقاعدة نفي الضرر  «ٔ» هبرياف فيما لو كاف يف رفع اغبكم هبما امتناف، وسيأيت يف بعض اػبيارات اآلتية
 اعبواب.الثبات اػبيار غَت تاـ ألنو على خالؼ االمتناف ىذا مضافاً إذل النقض بصورة االفًتاؽ نسياناً الذي ىو العمدة يف 

البّيعاف باػبيار ما دل يفًتقا فإذا » )عليو السالـ(  من أّف اؼبتبادر من قولو «ٕ» )قّدس سرّه(  ما ذكره شيخنا األنصاري ومنها:
أّف االفًتاؽ اؼبّتصل بالرضا يوجب سقوط اػبيار، وأّما ؾبرد االفًتاؽ فال يًتّتب عليو أثر، ودبا أّف االفًتاؽ « افًتقا وجب البيع

 غَت مّتصل بالرضا يف اؼبقاـ فلذا ال يًتّتب عليو سقوط اػبيار.

منشأ لو وىو تقييد بال دليل، بل مقتضى إطالقو أّف االفًتاؽ يسقط اػبيار سواء اّتصل  أّف ىذا االنصراؼ والتبادر ال ويدفعو:
بالرضا أـ دل يّتصل بو، ىذا مضافًا إذل أّف ىذا اؼبّدعى لو مّت يف االكراه على االفًتاؽ يستلـز االلتزاـ بعدـ سقوط اػبيار أيضاً 

و يف صورة الغفلة أو النسياف دل يكن راضيًا باالفًتاؽ، وإمّبا صدر منو فيما إذا حصل االفًتاؽ غفلًة أو نسيانًا وكبونبا، ألنّ 
وىذا يكشف عن أّف االفًتاؽ غَت مقّيد باالتصاؿ  )قّدس سرّه(  نسيانًا مع أّّنم التزموا بسقوط اػبيار حينئذ حىت الشيخ

 بالرضا.

  حيث «ٖ» «فإذا افًتقا فال خيار بعد الرضا منهما»صحيحة الفضيل:  ومنها:

______________________________ 
  مبحث خيار الغنب ٜٕٗ( يف الصفحة ٔ)

 ٔٚ -ٓٚ: ٘( اؼبكاسب ٕ)

 ٖح  ٔ/ أبواب اػبيار ب ٙ: ٛٔ( الوسائل ٖ)

 ٖٗٔ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج



االفًتاؽ من دوف إرادة وال إّّنا صّرحت على أّف االفًتاؽ اؼبسقط للخيار إمّبا ىو االفًتاؽ اؼبقروف بالرضا واالختيار وأّما ؾبرد 
على أّف االفًتاؽ البّد من أف يّتصل بالرضا،  )قّدس سرّه(  رضا فال يًتّتب عليو أثر، وهبذه الرواية استشهد شيخنا األنصاري

ؼبراد وذلك ألّف اؼبراد بالرضا ليس ىو الرضا بأصل اؼبعاملة، ألّف اؼبفروض أّّنما تعامال عن رضانبا بالبيع، فتعُّت أف يكوف ا
 بالرضا ىو الرضا اؼبّتصل باالفًتاؽ لالصباع القطعي على عدـ اعتبار رضا آخر يف زماف آخر يف اؼبعاملة ىذا.

أّف ىذا االستدالؿ لو مت ألوجب االلتزاـ بعدـ سقوط اػبيار فيما إذا حصل االفًتاؽ نسيانًا أو غفلة، لعدـ رضاه  وفيو:
 ط اػبيار باالفًتاؽ غفلة أو نسياناً.باالفًتاؽ حينئذ مع أّّنم ذىبوا إذل سقو 

وأّما الصحيحة فهي أيضًا ال داللة ؽبا على اعتبار الرضا مّتصاًل باالفًتاؽ ومعناىا )واللَّو العادل( أّف البيع إذا صدر برضانبا 
أّف اللزـو إمّبا يًتّتب  وحكم الشارع عليو باللزـو فال وجو فيو للخيار بعد انقضاء زماف اغبكم باعبواز فيو إرفاقاً، ؼبا مّر من

على البيع والعقد وإمّبا خرج منو حّصة خاّصة من الزماف إرفاقاً، فإذا انقضى ىذا الزماف فال وجو للخيار بعده بعد رضانبا 
.  باؼبعاملة وإمضاء الشارع ؽبا وحكمو باللزـو

مّبا يسقط اػبيار من أجل كشفو غالبًا عن من أّف االفًتاؽ إ «ٔ» )قّدس سرّه(  ما يظهر من كلمات شيخنا األنصاري ومنها:
 رضانبا بالعقد، وىذا الكشف ال يتّم عند االجبار واالكراه على االفًتاؽ.

ما أشرنا إليو مرارًا من أّف ىذا اؼبّدعى على تقدير سباميتو يوجب االلتزاـ بعدـ سقوط اػبيار عند االفًتاؽ غفلة أو  ويدفعو:
 نئذ مع أنو فبّا دل يلتـز بو أحد، ىذا.نسياناً، لعدـ كشفو عن الرضا حي

  مضافاً إذل نو ال دليل على أّف االفًتاؽ يسقط اػبيار من أجل كشفو عن

______________________________ 
 ٔٚ: ٘( اؼبكاسب ٔ)
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 أو عن االكراه. الرضا، بل الرواية ظاىرة يف أّف االفًتاؽ غاية للحكم باعبواز صدر عن االختيار

وحاصل الكالـ: أنّا دل نفهم الفرؽ بُت صوريت االكراه والنسياف، وأّف اػبيار ؼباذا يسقط عند االفًتاؽ غفلة ونسياناً وال يسقط 
 عند االفًتاؽ إكراىاً بعد مشوؿ حديث الرفع لكليهما.



نّص فلم نقف على أّي نّص دّؿ على عدـ سقوط من أّف الفارؽ بينهما ال «ٔ» )قّدس سرّه( وأّما ما يف كالـ شيخنا االستاذ
 اػبيار عند االكراه وسقوطو عند النسّياف.

 وأّما الصحيحة فقد عرفت عدـ داللتها على أزيد من سقوط اػبيار بعد رضانبا بأصل اؼبعاملة.

  إكراه أحد اؼبتعاقدين على االفًتاؽ

 

فنقوؿ: إّّنما تارًة يتفّرقاف على  -على خالؼ ما اخًتناه -وترؾ الفسخإذا بنينا على بقاء اػبيار عند االكراه على االفًتاؽ 
وجو االختيار فال ينبغي االشكاؿ يف سقوط اػبيار، واخرى يكره كالنبا على التفّرؽ وترؾ الفسخ فال ينبغي االشكاؿ يف عدـ 

آلخر على اختياره يف البقاء يف اجمللس سقوط اػبيار على اؼبشهور، وثالثة يكره أحدنبا على االفًتاؽ وترؾ الفسخ مع بقاء ا
والفسخ ورابعة يكره أحدنبا على البقاء واجمللس وعلى ترؾ الفسخ ويبقى اآلخر على اختياره يف االفًتاؽ والفسخ. والصورتاف 

 األّولتاف واضحتاف وإمّبا الكالـ يف الصورتُت األخَتتُت.

 بعدـ سقوط اػبياروال ىبفى أّف البحث يف ىذه اؼبسألة يبتٍت على القوؿ 

______________________________ 
 ٔ٘: ٖ( منية الطالب ٔ)
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باالكراه على التفّرؽ وترؾ الفسخ وإاّل فإذا بنينا على سقوطو حىت يف صورة االكراه فال يبقى للبحث يف ىذه اؼبسألة ؾباؿ، 
باالكراه فهل يسقط خيار كل واحد من اؼبختار واؼبكره يف الصورتُت أو ال يسقط وكيف كاف فعلى القوؿ بعدـ سقوط اػبيار 

خيارنبا أصاًل أو يسقط خيار اؼبختار دوف خيار اؼبكره أو يفّصل بُت ما إذا كاف اؼبختار يف اجمللس فكالنبا على اػبيار وبُت 
 واؿ اؼبسألة.ما إذا خرج اؼبختار عن اجمللس باختياره فخيار كليهما ساقط، ىذه ىي أق

ومبٌت ىذه األقواؿ ىو أّف الغاية للخيار ىل ىي تفّرقهما باالختيار بنحو االجتماع بأف يكوف افًتاؽ كليهما باختيارنبا غاية 
للخيار، أو أّف الغاية ىي افًتاؽ أحدنبا باختياره، وعلى األوؿ فهل تفّرقهما باختيارنبا غاية لسقوط اػبيار على كبو العمـو 

ي بأف يكوف افًتاؽ كل منهما باختياره مسقطًا ػبيار نفسو، أو أّف تفّرقهما اخذ غاية على كبو العمـو اجملموعي االستغراق
ء من  دبعٌت أّف افًتاؽ كليهما عن اختيارنبا موجب لسقوط اػبيار حبيث لو افًتؽ أحدنبا على كبو االكراه فال يسقط شي



ًتاؽ أحدنبا باختياره فهل يشًتط يف االفًتاؽ اؼبسقط للخيار أف يكوف مربزاً خياريهما. وعلى الثاين أعٍت كوف الغاية ىي اف
 بأمر وجودي أو يكفي فيو مثل عدـ اغبركة أيضاً.

فعلى اؼببٌت األوؿ وىو كوف الغاية كال التفّرقُت على كبو العمـو االستغراقي يسقط خيار اؼبختار خاّصة، ألنو تفّرؽ على كبو 
 دـ تفّرقو بنحو االختيار.االختيار دوف اؼبكره لع

وعلى اؼببٌت الثاين وىو كوف الغاية كال التفّرقُت على كبو العمـو اجملموعي فخيار كليهما ثابت لعدـ صدور االفًتاؽ منهما 
 على كبو االختيار، إذ اؼبفروض أّف أحدنبا تفّرؽ على كبو االكراه.

 ًتاط كوف اؼبربزوعلى اؼببٌت الثالث وىو كوف الغاية افًتاؽ أحدنبا مع اش
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فال يسقط خيارنبا فيما إذا كاف اؼبختار باقيًا يف اجمللس، وذلك  «ٔ» لالفًتاؽ أمرًا وجوديًا يتوّجو تفصيل العاّلمة يف التحرير
تار فؤلجل أنو دل يربز االفًتاؽ لعدـ صدور افًتاؽ اختياري منهما، أّما اؼبكره فؤلّف االفًتاؽ منو ليس اختياريًا لو، وأّما اؼبخ

بأمر وجودي وإمّبا سكن وبقي يف اجمللس وىو ليس أمرًا وجوديًا كما ىو ظاىر. نعم لو خرج اؼبختار عن اجمللس فيسقط 
 خيارنبا معاً لصدور االفًتاؽ االختياري اؼبربز بأمر وجودي.

إبرازه بأمر وجودي وكفاية عدـ اغبركة يف ربّققو، يسقط  وعلى اؼببٌت الرابع وىو كوف الغاية افًتاؽ أحدنبا من دوف اشًتاط
خيار اؼبكره واؼبختار كليهما لصدور االفًتاؽ االختياري من اؼبختار بسكونو يف اجمللس باختياره، ىذه ىي مباين األقواؿ يف 

 اؼبسألة.

ار على تقدير صدوره على وجو االختيار، والبّد لتعيُت القوؿ الصحيح من مالحظة األدلّة الدالّة على أّف االفًتاؽ غاية للخي
كما عرفت سقوط اػبيار دبجرد االفًتاؽ من دوف « البّيعاف باػبيار ما دل يفًتقا» )عليو السالـ(  فنقوؿ: إّف مقتضى قولو

عليو )  اشًتاط االختيار، فاطالقو يقتضي سقوط اػبيار على كبو االطالؽ، فالبّد من مالحظة الدليل الذي قّيد إطالؽ قولو
دبا إذا صدر االفًتاؽ على وجو االختيار، فإف كاف دليل اشًتاط االفًتاؽ بالرضا « ما دل يفًتقا فإذا افًتقا وجب البيع» السالـ(

فالزمو االقتصار يف اػبروج عن  )قّدس سرّه(  ىو االصباع اؼبنقوؿ اؼبعتضد بالشهرة احملّققة كما يف كالـ شيخنا األنصاري
قدار اؼبتيّقن وىو صورة االفًتاؽ عنهما على وجو االكراه، ويف غَت تلك الصورة يتحّكم االطالؽ أي مقتضى االطالؽ باؼب

 «البّيعاف باػبيار ما دل يفًتقا فإذا افًتقا وجب البيع» )عليو السالـ(  إطالؽ قولو



______________________________ 
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فالبّد من االلتزاـ بسقوط اػبيار يف اؼبقاـ مطلقًا لتحّقق االفًتاؽ اؼبسقط حبكم االطالؽ، وإمّبا خرجنا عنو يف خصوص وعليو 
ما إذا كاف كل واحد منهما مكرىًا على االفًتاؽ، ويف غَت ىذه الصورة البّد من التمسك باالطالؽ وىو يقتضي سقوط 

 اػبيار دبجرد االفًتاؽ.

اط االفًتاؽ بالرضا ىو االنصراؼ والتبادر أو صحيحة الفضيل أو حديث رفع االكراه، فالظاىر أنو البّد وإف كاف دليل اشًت 
من القوؿ حينئذ ببقاء اػبيار يف كل واحد من اؼبكره واؼبختار، وذلك ألّف االفًتاؽ أمر وحداين سواء قلنا إنو أمر وجودي أو 

ر أنو من األعداـ واؼبلكات ال من األعداـ الصرفة، وىذا األمر الوحداين من قلنا إنو أمر عدمي وىو عدـ االجتماع، غاية األم
األعراض النسبّية اؼبتضايفة فيحتاج إذل طرفُت كاالبّوة والبنّوة فإذا قلنا إف زيدًا افًتؽ فمعناه أّف طرفو الذي ىو عمرو قد 

اآلخر، ألنّو كاالّتصاؿ واالنفصاؿ فإذا انفصل أحدنبا اّتصف أيضًا باالفًتاؽ، وال يعقل أف يكوف أحد اجملتمعُت مفًتقًا دوف 
 فاآلخر أيضاً منفصل، وال معٌت النفصاؿ أحدنبا واّتصاؿ اآلخر، كما ال يعقل أف يكوف ىذا إبناً لزيد وال يكوف زيد أباً لو.

قّيد بالرضا حبكم االنصراؼ، فإذا  فإذا كاف االفًتاؽ أمرًا واحدًا قائمًا بطرفُت فنقوؿ: إّف ىذا األمر الواحد القائم بطرفُت قد
افًتؽ أحدنبا باالكراه فلم وبصل االفًتاؽ عن رضا الذي ىو الغاية للخيار، فإذا دل يكن أحدنبا مفًتقًا فاآلخر أيضًا ليس 

 مفًتقاً، ألنو أمر واحد قائم بشخصُت، وال يعقل أف يكوف ىذا غَت مفًتؽ واآلخر مفًتقاً، وىذا ظاىر.

إذا كاف اؼبدرؾ صحيحة الفضيل ألّّنا قد قّيدت االفًتاؽ دبا إذا كاف عن رضانبا، فإذا كاف افًتاؽ أحدنبا عن  وكذا اغباؿ فيما
 إكراه فال ؿبالة دل ربصل الغاية للخيار وىي االفًتاؽ عن رضانبا، فإذا دل يكن أحدنبا مّتصفاً باالفًتاؽ فاآلخر
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 فًتاؽ.أيضاً مّتصف بعدـ اال

وكذا فيما إذا كاف الدليل الشًتاط الرضا حديث الرفع فإنو قد رفع االفًتاؽ اغباصل من اؼبكره فهو حبكم اغبديث ليس مفًتقاً 
فيلزمو أف ال يكوف اآلخر أيضًا مّتصفًا باالفًتاؽ، ألنو أمر واحد فإذا ربّقق يف أحدنبا أو انسلب من أحدنبا فيتحّقق يف 

أيضًا وىذا ظاىر، وعليو فتكوف الغاية ؾبموع افًتاقهما عن اختيار، وال يبكن أف يقاؿ إّف مقتضى  اآلخر أو ينسلب منو
َواْمَسُحوا ِبُرُءوِسُكْم »  مقابلة اعبمع باعبمع ىو أف يكوف افًتاؽ كل منهما غاية لسقوط خيار نفسو نظَت قولو تعاذل



دبعٌت أّف كل واحد يبسح برجل نفسو وبرأسو وكل واحد يفي بعقده، ويف اؼبقاـ  «ٕ» «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ » أو «ٔ» «َوأَْرُجَلُكمْ 
أيضًا كل واحد يسقط خياره بافًتاؽ نفسو والوجو يف عدـ تأيّت ذلك يف اؼبقاـ ىو أّف الرجل والرأس أو العقد متعّدد ال مانع 

احد وليس متعّددًا بتعّدد اؼبتعاملُت ليكوف لكل واحد فيو لتقابل اعبمع باعبمع، وأّما يف اؼبقاـ فقد عرفت أّف االفًتاؽ أمر و 
افًتاؽ بل االفًتاؽ واحد وقائم بشخصُت وطرفُت فالبّد وأف يكوف ىذا األمر الواحد صادرًا من كليهما حىت يكوف موجباً 

 لسقوط اػبيار وال وجو للقياس.

أف يلتـز باػبيار يف كل من اؼبكره واؼبختار فبّا ال وما ذكرناه من أّف الـز االعتماد على مثل االنصراؼ والصحيحة واغبديث 
فمشيت ُخطًا ليجب البيع حُت » )عليو السالـ(  من أّف قولو «ٖ» )قّدس سرّه(  مانع عنو إاّلما ذكره شيخنا األنصاري

 ظاىر يف أّف الغاية للخيار ىي افًتاؽ أحدنبا سواء كاف اآلخر أيضاً « افًتقنا

______________________________ 
 ٙ: ٘( اؼبائدة ٔ)

 ٔ: ٘( اؼبائدة ٕ)

 ٙٚ: ٘( اؼبكاسب ٖ)
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 راضياً بذلك وملتفتاً لو أو ال يكوف ملتفتاً وال راضياً وال شاعراً بافًتاقو، ىذا.

وليس يف فعلو إطالؽ  )عليو السالـ(  وال ىبفى أّف الرواية غَت مانعة عّما ذكرناه يف اؼبقاـ، من جهة أّّنا حاكية لفعل االماـ
 وداللة على أّف ؾبرد االفًتاؽ من أحدنبا يوجب سقوط اػبيار كاف اآلخر أيضاً راضياً بذلك أو ال، ىذا أّواًل.

 وجوب البيع باػبُطى عند افًتاقهما، وعليو فهي كغَتىا من )عليو السالـ(  دليل على أّف مراده« حُت افًتقنا»وثانياً: أّف قولو 
األدلّة الدالّة على أّف غاية اػبيار ىو االفًتاؽ مع بياف ما يتحّقق بو االفًتاؽ من مشيو خطًى، وحينئذ فنقّيدىا بتلك األدّلة 

 الدالّة على اشًتاط االفًتاؽ بالرضا نظَت غَتىا من الروايات الداّلة على أّف الغاية ىي االفًتاؽ.

  القوؿ فيما لو زاؿ االكراه

 



االشكاؿ يف ثبوت اػبيار بعد زواؿ االكراه فيما إذا بنينا على أّف التفّرؽ عن إكراه ال يسقط اػبيار، ألنو دل يسقط ال ينبغي 
من االبتداء فإذا زاؿ االكراه وارتفع اؼبانع فلو أف ىبتار أحد األمرين من الفسخ أو االمضاء كما ىو معٌت اػبيار وال كالـ يف 

ء، فقد ذىب بعضهم إذل أّف اػبيار حينئذ على الفور فلو زاؿ عنو  ك اػبيار وأنو يسقط بأّي شيذلك، وإمّبا الكالـ يف أمد ذل
االكراه فلم يفسخ العقد بعده على وجو الفور يسقط خياره. وذىب آخر إذل أنو يسقط بغَت االفًتاؽ من اؼبسقطات. وثالث 

 ذكر أنو يسقط بالتفرؽ عن ؾبلس زواؿ االكراه.

بأّف األدلة إمبا دلت على أّف اؼبكره ؿبكـو باػبيار وأنو  «ٔ» )قّدس سرّه(  القوؿ الثالث شيخنا األنصاريعلى ىذا  وقد أورد
  ال يسقط باالكراه، وأما أّف اجمللس باؽٍ 

______________________________ 
 ٜٚ: ٘( اؼبكاسب ٔ)
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وأنو إذا دل  «ٔ»  نّص على غاية ذلك اػبيار، وسيأيت تفصيل الكالـ يف خيار الغنبفهو فبا ال يستفاد من األدلة، وعليو فال 
، ألّف اؼبقدار  يرد دليل على غاية خيار فهل يتمسك بعد مقدار من الزماف الذي سبّكن فيو من الفسخ بعمومات أدلة اللزـو

ّسك فيو باستصحاب اػبيار على اػبالؼ يف أنو إذا اؼبتيّقن فبّا خرج عنها ىو اآلف األوؿ الذي يتمّكن فيو من الفسخ، أو يتم
ورد ـبّصص على عاـ يف زماف فهل يتمّسك بعد ذلك الزماف بالعمـو أو باستصحاب حكم اؼبخّصص، ىذا ملّخص ما 

 يف اؼبقاـ. )قّدس سرّه(  أفاده

عد زماف التخصيص على ما سيأيت إّف ىذه اؼبسألة غَت مبتنية على مسألة التمّسك بالعاـ أو باالستصحاب ب ويبكن أف يقاؿ:
 تفصيلو يف خيار الغنب، وذلك لكفاية إطالقات اػبيار يف اؼبقاـ من دوف حاجة إذل االستصحاب.

وتوضيح ذلك: أنو إذا بنينا على أّف مطلق االفًتاؽ ال يوجب سقوط اػبيار إّما من جهة االصباع على اعتبار االختيار يف 
اليت قّيدت االفًتاؽ خبصوص االفًتاؽ االختياري، أو من جهة حديث الرفع الداّؿ على التفّرؽ، أو من جهة صحيحة فضيل 

أّف االفًتاؽ عن إكراه كال افًتاؽ، أو من جهة دعوى االنصراؼ إذل خصوص اغبّصة االختيارية من االفًتاؽ، وكيف كاف فقد 
اعتمدنا على الصحيحة أو االنصراؼ، أو بأمر  قّيدنا االفًتاؽ اؼبسقط للخيار بأمر وجودي وىو كونو عن اختيار كما إذا

عدمي وىو كونو ال عن اكراه كما إذا سبّسكنا حبديث الرفع، ومن اؼبعلـو أّف االفًتاؽ عن اختيار أمر وحداين واؼبفروض عدـ 
ط اػبيار، وأّف الغاية ربّققو إذل زماف ارتفاع االكراه ألّف ما ربّقق حينئذ إمّبا ىو ؾبرد االفًتاؽ وقد عرفت أنو دبجرده ال يسق

 للخيار ىي اغبصة اؼبقّيدة بالرضا واالختيار، وىي غَت



______________________________ 
  وما بعدىا مبحث فورية خيار الغنب ٓٔٗ( يف الصفحة ٔ)
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بعد زماف الزواؿ وارتفاع الكره فال يبكن أف حاصلة إذل زماف ارتفاع االكراه، فإذل ىذا الزماف دل ربصل غاية اػبيار، وأما 
ربصل تلك الغاية اؼبتقّدمة وىي االفًتاؽ االختياري، وذلك ألّف االفًتاؽ إمبا يطرأ على االجتماع ال على االفًتاؽ، فاؼبفًتؽ ال 

أيضاً، وعليو فاػبيار مستمر يفًتؽ، ودبا أّّنما مفًتقاف باغبس والعياف من جهة االكراه فال يعقل أف يّتصفا باالفًتاؽ بعد ذلك 
 ء آخر من اؼبسقطات. إذل أف وبصل ىناؾ شي

وأّما االفًتاؽ فهو ال يبكن أف يكوف غاية يف اؼبقاـ لعدـ تعّقل االفًتاؽ بعد االفًتاؽ، وقد دّلت إطالقات أدلّة اػبيار على 
تحّقق أصاًل، فخيارنبا باٍؽ إذل أف يطرأ عليو أحد أّّنما باػبيار إذل زماف االفًتاؽ واالفًتاؽ غَت متحّقق يف اؼبقاـ بل وال ي

 اؼبسقطات االخر، وىذا ظاىر.

أّف مقتضى عمومات اللزـو أّف اؼبعاملة ؿبكومة باللزـو يف صبيع األزماف، وقد خرج منو مقدار خاّص من الزماف إذل  وباعبملة:
عمومها إذل أف وبصل االفًتاؽ االختياري أو غَته من  أف وبصل االفًتاؽ االختياري فأدلّة اػبيار تقتضي اػبيار باطالقها أو

اؼبسقطات، إذ ال عربة باالفًتاؽ االكراىي، واؼبفروض أّف االفًتاؽ االختياري ال يبكن أف وبصل بعد ذلك، ألّف االفًتاؽ ال 
وارد التمسك ء من سائر اؼبسقطات، وكيف كاف فليس اؼبقاـ من م وبصل بعد االفًتاؽ، فالبّد يف سقوطو من طرّو شي

.  باالستصحاب أو بعمـو العاـ اؼبقتضي للزـو

  اؼبسقط الرابع: التصّرؼ

 

  أّف من صبلة اؼبسقطات ػبيار اجمللس «ٔ» )قّدس سرّه(  ذكر شيخنا األنصاري
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 إف شاء اللَّو تعاذل، ودل يرد بذلك نّص يف خصوص اؼبقاـ، وإمّبا ورد «ٔ»  خيار اغبيوافالتصرؼ على ما سيأيت تفصيلو يف 
يف خيار اغبيواف أنو إذا أحدث اؼبشًتي فيما اشًتاه حدثاً قبل الثالثة أياـ فذلك رضى منو فال شرط أي فال خيار، وقد  «ٕ»



ؼ يف اؼببيع فهو يوجب سقوط اػبيار، وقد ذكر شيخنا تعّدوا من ذلك إذل اؼبقاـ وإذل خيار الشرط وذكروا أنو إذا تصر 
 يف وجو ذلك أمرين: )قّدس سرّه(  األنصاري

تعليل لسقوط اػبيار فكأّف اعبزاء ؿبذوؼ يف الرواية وبعد حذفو اقيمت « فذلك رضى منو» )عليو السالـ(  أّف قولو أحدنبا:
َبْت ُرُسٌل ِمْن قَػْبِلكَ فَِإْف َكذَّبُوَؾ فَػَقْد  »  العّلة مقامو نظَت قولو تعاذل  «ٗ» «َوَمْن َكَفَر فَِإفَّ اللََّو َغٌِتٌّ َعْن اْلَعاَلِمُتَ » «ٖ» «ُكذِّ

وىكذا، وعليو فالرواية ىكذا: إذا أحدث اؼبشًتي فيما اشًتاه حدثًا قبل ثالثة أياـ فيسقط خياره ألنو رضًى منو بالبيع، 
 للرضا باؼبعاملة، وعليو فهذا التعليل هبري يف اؼبقاـ أيضاً. ويستفاد من عمـو التعليل أّف سقوط اػبيار معلوؿ

يوجب نفي مطلق الشرط واػبيار بعد إحداث اغبدث يف اؼببيع من دوف « فال شرط» )عليو السالـ(  أّف قولو وثانيهما:
 )عليو السالـ(  وىو أّف االماـخصوصية ػبيار اغبيواف واجمللس وغَتنبا، مث عّقبو بقولو فتأّمل، والوجو يف األمر بالتأّمل ظاىر، 

  إمبا ىو بصدد نفي ما أثبتو أّواًل وىو خيار اغبيواف ثالثة أياـ، ال أنو يف

______________________________ 
 فما بعدىا ٖٚٔ( يف الصفحة ٔ)

 ٗ/ أبواب اػبيار ب ٖٔ: ٛٔ( الوسائل ٕ)

 ٗٛٔ: ٖ( آؿ عمراف ٖ)

 ٜٚ: ٖ( آؿ عمراف ٗ)

 ٗٗٔ، ص: ٔ جمكاسب اػبيارات، 

 مقاـ نفي مطلق اػبيار، فهذا الوجو ال يرجع إذل ؿبّصل، والعمدة ىو الوجو األّوؿ.

والظاىر أنو أيضًا ال يثبت ما اّدعاه، وذلك ألف غاية ما يستفاد منو أّف التصرؼ الكاشف عن الرضا يوجب سقوط اػبيار، 
)عليو   فالبّد من االلتزاـ بكونو مسقطًا ػبياره دبقتضى تعليلوفإذا عمل عماًل بقصد إسقاط خياره ورضاه بالبيع حبسب البقاء 

من أنو إذا أحدث يف اؼببيع حدثاً فهو رضًى منو بالبيع فال خيار بعده ولو يف غَت خيار اغبيواف أي يف خيار اجمللس،  السالـ(
ا يف رواية واحدة. وأما إذا فرضنا أنو ألّف اػبيار اجملعوؿ فيهما واحد واالختالؼ إمبا ىو حبسب األمد، وذلك من جهة ورودنب

تصرؼ فيو من دوف قصد إسقاط اػبيار وال توجو إذل خياره أصاًل كما لو قّبل األمة يف طريقهما إذل الدار من دوف أف يكوف 
ل على أنو ذلك من جهة قصد إسقاط اػبيار أو الرضا بالبيع بقاء بل إمبا يأيت هبا إذل داره ليًتّوى بعد ذلك، ففي مثلو ال دلي

مسقط للخيار، إذ اؼبفروض أنو غَت كاشف عن الرضا بالبيع حبسب البقاء، نعم البّد من االلتزاـ بو يف خصوص خيار اغبيواف 



فيما إذا قلنا بداللة اغبدث على سقوط اػبيار فيو دبجرد التصرؼ يف اؼببيع، وأّما يف غَته من اػبيارات كخيار اجمللس أو 
يل على أنو يسقط اػبيار، اللهّم إاّلأف يقـو بذلك إصباع، فلو مت االصباع فهو وإاّل فقد عرفت أّف الرواية الشرط أو الغنب فال دل

 ال داللة ؽبا على اؼبطلب.
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  الكالـ يف خيار اغبيواف

 

 وتوضيح ذلك يف عّدة جهات:ثبوت خيار اغبيواف يف اعبملة فبا ال إشكاؿ فيو، وإمبا الكالـ يف بعض خصوصياتو. 

 )عليو السالـ(  يف اؼببيع وأنو ىل اؼبراد باغبيواف ىو صبيع اغبيوانات على كبو االطالؽ خصوصًا دبالحظة قولو اعبهة االوذل:
، أو أّف اؼبراد بو ىو خصوص اغبيواف اؼبقصود « كل»و  «ٔ» «يف اغبيواف كّلو شرط ثالثة أيّاـ للمشًتي» من أدوات العمـو

تو، وأما اغبيواف اؼبقصود بو غبمو كاعبراد احملرز يف إناء أو السمك اؼبخرج من اؼباء وغَتنبا فبا ال يقصد حياتو وإمبا يشًتى حيا
 بقصد اعبسم واللحم منو دوف اعبسم والروح، فهو ال يثبت فيو خيار اغبيواف؟

وؿ وتعّدى عن مثل اعبراد إذل اغبيواف اؼبقصود بو إذل الثاين ورّجحو على الوجو األ «ٕ» )قّدس سرّه(  ذىب شيخنا األنصاري
غبمو لعارض كالصيد اؼبصاب جبراح عارضة عليو من جهة إصابة السهم أو الكلب اؼبعّلم حبيث كاف مشرفًا على اؼبوت، 

 والتـز يف أمثاؿ ذلك بعدـ ثبوت اػبيار.

  من ذلك أّف اغبيواف الذي قصد منو غبمو )قّدس سرّه( أنو إف أراد ويرّده:

______________________________ 
 ٗ، ٔح  ٖ/ أبواب اػبيار ب ٓٔ: ٛٔ( الوسائل ٔ)

 ٔٛ: ٘( اؼبكاسب ٕ)
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قصد منو اغبياة إذل دليل وىو بشخصو ال يثبت فيو اػبيار، ففيو أّف اػبيار إمبا ثبت لعنواف بيع اغبيواف ووبتاج تقييده بكونو فبا 
فمثاًل إذا أراد بيع خروؼ يف مٌت ألجل اؽبدي والذبح حبيث كاف اؼبقصود  )قّدس سرّه( مفقود يف اؼبقاـ، بل ال يلتـز بو ىو

منو ىو اللحم ودل يكن مقصودًا دبا ىو حيواف إاّلأنو بدى لو بعد ذلك وقبل انقضاء الثالثة أيّاـ فهل يبكن القوؿ بأنو ال 
يتمّكن من إرجاعو بدعوى أّف ىذا اغبيواف غَت مقصود دبا ىو حيواف وإمبا قصد دبا ىو غبم، وىكذا يف اغبيواف اؼبشًتى ألجل 

 االطعاـ الواجب كما يف الكّفارة أو غَت الواجب، فهذا فبّا ال يلتـز بو وال دليل عليو.

وعو خارج عن أدلة اػبيار نظَت السمك واعبراد والصيد اؼبصاب أّف اغبيواف الذي ال تقصد منو اغبياة بن )قّدس سرّه( وإف أراد
اؼبشرؼ على اؽبالؾ فهو أيضاً كسابقو فبّا ال وجو لو بعد عمومية أدلة اػبيار وعدـ تقييدىا دبا قصد حياتو نوعاً ؼبا عرفت من 

نوعاً، وؾبرد أنو كذلك نوعًا ال يقتضي  أّف اػبيار إمبا ثبت لعنواف بيع اغبيواف ودل يثبت تقييده دبا قصد حياتو من اغبيوانات
 اختصاص اػبيار بغَته ولعّلو ظاىر، ىذا.

مضافًا إذل أنو ال انضباط لذلك، بل كل حيواف ردبا تقصد منو اغبياة تارة وردبا يقصد منو غبمو اخرى كما يف السمك فإنو 
عّلل بنظرة اؼبشًتي وىذا ال يأيت يف اغبيواف تارة يشًتى ألجل االبقاء يف الدار واخرى ألجل األكل، ودعوى أّف اػبيار 

اؼبقصود منو غبمو، مدفوعة بأنو حكمة وال يدور مداره اػبيار. مضافاً إذل أّف اغبكمة نظرة اؼبشًتي يف أصل البيع ال يف اؼببيع، 
 والبيع متحقق يف اغبيواف اؼبقصود بو غبمو.

واف أنّو حيواف حبيث هبوز للبائع أف يذحبو ويدفعو إذل اؼبشًتي ال يوجب نعم، اغبيواف الذي يشًتيو اؼبشًتي دبا أنّو غبم ال بعن
  بيعو اػبيار لعدـ صدؽ بيع
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اغبيواف عليو، ألنو بيع غبم ال بيع حيواف فهو خارج عن أدلة اػبيار بالتخصص ونظَت ذلك كثَت كما إذا اشًتى ما وبـر شراؤه 
كتب الضالؿ أو غَتنبا فبا ال هبوز بيعو بعنواف اػبشب أو الورؽ فقد أشرنا يف ؿبّلو إذل أّف ذلك جائز،   من ىياكل العبادة أو

إذ ال يصدؽ عليو أنو بيع ىياكل العبادة، ألنو بيع خشب أو بيع ورؽ، وكذا اغباؿ فيما إذا اشًتى ورقاً وقد وضع البائع كتاباً 
ذلك الكتاب ناقصًا فإّف اؼبشًتي ال يتمّكن من إرجاعو إذل البائع ومطالبة التاـ  يف ضمنو ودفعو إليو بعنواف أنو ورؽ مث وجد

 منو، ألنو إمبا اشًتى الورؽ ودل يشًت الكتاب كما ىو واضح.

واؼبتحّصل: أنو ال وجو لاللتزاـ بعدـ جرياف اػبيار يف بيع اغبيواف الذي ال يشًتيو اؼبشًتي بداعي إبقائو وحياتو، بل بداعي 
 سب شخص اغبيواف أو نوعو.غبمو حب



مث إنو إذا قلنا بثبوت اػبيار يف مثل بيع السمك واعبراد والصيد اؼبشرؼ على اؽبالؾ ويف اغبيواف اؼبشًتى للذبح كما قلنا إنو 
الصحيح فهل أمد اػبيار ومنتهاه ىو زماف ذحبو وتلفو، أو أنو إذل ثالثة أياـ، أو أنو فوري أو ال أمد لو حىت يسقط دبسقط 

 آخر؟ قد نقل يف ذلك وجوه.

والظاىر أنو ال وجو ؽبذا االختالؼ وال معٌت عبعل األمد ىو زماف التلف واؽبالؾ وال عبعلو فورياً، بل الصحيح أّف اػبيار فيو 
بشموؽبا  أيضًا إذل ثالثة أياـ، والوجو فيما ذكرناه: أنّا إّما أف نقوؿ بعدـ مشوؿ أدلة خيار اغبيواف ألمثاؿ ذلك، وإّما أف نقوؿ

لو، فعلى األوؿ فهو من قبيل السالبة بانتفاء اؼبوضوع، إذ ال خيار حينئذ حىت يتكّلم يف منتهاه، وعلى الثاين فاؼبقاـ نظَت غَته 
من بيع اغبيوانات واؼبفروض أّف الدليل دؿ على أّف الشرط واػبيار يف بيع اغبيواف ثالثة أياـ، وعليو فال ؿبيص من االلتزاـ 

 ػبيار يف اؼبقاـ أيضاً إذل ثالثة أياـ ما دل يطرأ عليو مسقط آخر قبلها، وىذا ظاىر.باستمرار ا
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ىل ىبتص ىذا اػبيار باؼببيع اؼبعُّت والبيع الشخصي وال هبري يف بيع الكّلي، أو أنو يعّمهما وال ىبتص بالبيع  اعبهة الثانية:
 الشخصي؟

 إذل اختصاصو باؼببيع اؼبعُّت ونقوؿ: إّف لبيع الكّلي أقساماً ثالثة: «ٔ» قّدس سرّه()  ذىب شيخنا األنصاري

وذلك ألّف الكّلي تارًة من قبيل الكّلي يف اؼبعُّت، وىذا كما إذا كاف عنده حيوانات متماثلة من حيث األوصاؼ أو فرضناىا 
يع اعبهات فباع أحد تلك اغبيوانات احملصورة يف اؼبعُّت، متوّلدة من أب واـ كما يف االنساف، وباعبملة كانت متماثلة من صب

والظاىر أّف ىذا القسم ملحق بالبيع الشخصي الرّباده معو يف األحكاـ، ولعّل شيخنا األنصاري أيضًا دل يرد ىذا القسم يف 
 نفي جرياف اػبيار كما سيّتضح ذلك إف شاء اللَّو عن قريب.

 ة على كبو بيع اغباّؿ كما إذا باع حيواناً موصوفاً يف ذّمتو على أف يؤّديو حااًل.واخرى يكوف من قبيل الكّلي يف الذمّ 

وثالثة يكوف من الكّلي يف الذّمة على كبو بيع السلم والسلف حبيث ال يتمّكن اؼبشًتي من مطالبة البائع باغبيواف فعاًل، 
األوؿ فقد عرفت أنو ملحق بالبيع الشخصي وال ذبري وىذاف القسماف نبا ؿبل الكالـ يف جرياف اػبيار وعدمو، وأّما القسم 

 فيو الوجوه اؼبذكورة لعدـ جرياف اػبيار يف البيع الكّلي.

يف جرياف اػبيار يف الكّلي يف اؼبعُّت وإمّبا خّص االشكاؿ بالقسمُت الباقيُت وأفاد  «ٕ» ومن مّث دل يستشكل شيخنا االستاذ
  كّلي دبا حاصلو: أّف اػبيار ال يبكن جريانو يف بيع الكّلي يف الذّمة على كبو السلم منيف وجو اؼبنع من جرياف اػبيار يف بيع ال



______________________________ 
 ٗٛ -ٖٛ: ٘( اؼبكاسب ٔ)

 ٚ٘: ٖ( منية الطالب ٕ)
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إمّبا تتحّقق بعد القبض ال من زماف إنشاء البيع يف جهة أّف اؼبشًتي قبل زماف قبضو ليس مالكًا للحيواف، لوضوح أّف اؼبلكية 
السلم والسلف، ففي زماف إنشاء البيع ال ملكية يف البيع حىت وبكم عليو باػبيار، ألّف اػبيار إمّبا يثبت بعد كوف اؼبلكية 

ثبت من زماف البيع ال بعده مفروغًا عنها ال ؿبالة، وأّما بعد القبض فكذلك أيضاً، وذلك ألّف ظاىر األدلّة أّف اػبيار إمبا ي
دبّدة، وكيف كاف فمثل بيع الكّلي على كبو السلم فبّا ال يبكن جرياف اػبيار فيو، فإذا دل يثبت اػبيار يف ىذا القسم من أقساـ 

فًا إذل بيع الكّلي فال يثبت يف القسم الثاين منو أيضًا وىو بيع الكّلي على كبو اغباؿ لعدـ القوؿ بالفصل يف اؼبقاـ، ىذا مضا
أّف اغبكمة يف جعل اػبيار إمّبا ىي ترّوي اؼبشًتي يف خصوصيات اؼببيع وىذا ال يأيت يف بيع الكّلي لعدـ كونو مالكاً 

 ػبصوصيات اؼببيع فيو، ىذا.

 ىذا. )قّدس سرّه(  وردبا يستدّؿ لذلك أيضاً باالنصراؼ كما يف كلمات شيخنا األنصاري

يف » )عليو السالـ(  ار بالبيع الشخصي أبداً، إذ ال وجو لدعوى االنصراؼ بعد مثل قولووال ىبفى أنو ال وجو الختصاص اػبي
الشرط يف اغبيواف  )عليو السالـ(  مع أّف ىذا اػبيار إمبا ذكر مقًتنًا خبيار اجمللس يف قولو «ٔ» «اغبيواف كّلو شرط ثالثة أياـ

ودل يتوىم أحد اختصاص خيار اجمللس بالبيع الشخصي  «ٕ» ثالثة أياـ للمشًتي ويف غَت اغبيواف البّيعاف باػبيار ما دل يفًتقا
 مع أنو وخيار اغبيواف مذكوراف يف كالـ واحد، وكيف كاف فال وجو لدعوى االنصراؼ يف اؼبقاـ.

  من عدـ جرياف اػبيار يف الكّلي على رّه()قّدس س وأّما ما أفاده شيخنا االستاذ

______________________________ 
 ٗ، ٔح  ٖ/ أبواب اػبيار ب ٓٔ: ٛٔ( الوسائل ٔ)

 )مع اختالؼ( ٘ح  ٔ/ أبواب اػبيار ب ٙ: ٛٔ( الوسائل ٕ)
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الفصل، ففيو أّواًل: أنو دل يثبت ارّباد الكّلي اغباؿ والكّلي كبو السلم وألجلو ال هبري يف الكّلي على كبو اغباؿ لعدـ القوؿ ب
يف اؼبقاـ البّد من التفصيل يف  )قّدس سرّه(  السلم يف اغبكم فمن أين علمنا أّّنما يف اغبكم سواء، فعلى تقدير صّحة ما أفاده

 بيع الكّلي بعدـ جرياف اػبيار يف السلم منو وجريانو يف اغباؿ منو.

ما أفاده يف وجو عدـ جرياف اػبيار يف السلم غَت تاـ، وذلك ألّف البيع إمّبا يتم يف نظر الشارع يف بيع السلم بعد وثانياً: أّف 
 القبض، وأما قبلو فكأنو ال بيع أصاًل والـز ذلك أف يتحّقق اػبيار من زماف القبض يف السلم، ألنو زماف البيع شرعاً.

  والبّد يف جرياف اػبيار من مالحظة أفّ  «ٔ» «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  ّصص عمـو قولو تعاذلوبعبارة اخرى: أّف أدلّة اػبيار إمبا زب
من أّي وقت يشمل البيع يف اؼبقاـ، ومن الظاىر أنو إمبا يشمل السلم بعد القبض وأّما قبلو فليس البيع فيو  «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »

يشمل السلم من زماف القبض فال ؿبالة  «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  الزمًا من طرؼ اؼبشًتي وإف كاف الزمًا من طرؼ البائع، وحيث إفّ 
 ماف، ألنو الزماف الذي لوال جرياف اػبيار فيو غبكم عليو باللزـو دوف زماف قبل القبض.تشملو أدلة اػبيار أيضاً من ذلك الز 

وباعبملة: أّف اؼبقاـ نظَت البيع قبل القبوؿ فكما أنو غَت الـز من طرؼ اؼبشًتي قبل القبوؿ فكذلك اغباؿ يف اؼبقاـ قبل 
  القبض ألنو زماف اغبكم بوجوب الوفاء فلم يتم ما أفاده القبض. واؼبتحّصل: أّف أدلّة اػبيار إمبا تشمل الكّلي السلم بعد

 يف السلم حىت نسحبو إذل الكّلي اغباؿ بدعوى عدـ القوؿ بالفصل. )قّدس سرّه(

وأّما مسألة عدـ جرياف اغبكمة يف بيع الكّلي ففيو: أّف اغبكمة مضافًا إذل عدـ لزـو اطرادىا ال زبتص بالًتّوي يف 
  ألجل الًتّويخصوصيات اؼببيع ولعّلو 

______________________________ 
 ٔ: ٘( اؼبائدة ٔ)
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يف أصل البيع لَتى أنو متمّكن منو أو غَت متمّكن ويوافيو مالو أو ال، ومن الظاىر أّف ذلك كما هبري يف البيع الشخصي 
 هبري يف البيع الكّلي أيضاً.

 ىبتص بالبيع الشخصي بل هبري فيو ويف بيع الكّلي كما عرفت.فاؼبتحّصل: أّف اػبيار ال 

يف اختصاص خيار اغبيواف باؼبشًتي وعدمو، اؼبشهور بُت األصحاب اختصاص خيار اغبيواف باؼبشًتي وأّف  اعبهة الثالثة:
أـ دل يكن، فإذا فرضنا أّف  اؼببيع إذا كاف حيوانًا فللمشًتي خيار ثالثة أياـ وليس للبائع خيار سواء كاف الثمن أيضًا حيواناً 

 الثمن حيواف دوف اؼببيع فال خيار للمشًتي وال للبائع بوجو.



أّف اػبيار ثابت للبائع أيضاً كاؼبشًتي ولعّلو أوؿ من قاؿ بثبوت اػبيار للبائع كما قيل  «ٔ» )قّدس سرّه(  وعن السيد اؼبرتضى
وغَته يف غَته أّف اػبيار  «ٕ»  لى ذلك أيضاً، وعن الشهيد يف اؼبسالكوقد وافقو عليو غَته أيضاً، وقد اّدعى السيد االصباع ع

إمبا يثبت ؼبن انتقل إليو اغبيواف سواء كاف بائعًا أو مشًتياً، فإذا فرضنا أّف الثمن حيواف دوف اؼببيع فاػبيار للبائع فقط ألنو 
ما فيما إذا كاف كل من الثمن واؼبثمن حيواناً، ىذه الذي انتقل إليو اغبيواف، كما أنو إذا انعكس ينعكس ويثبت اػبيار لكليه

 ىي األقواؿ يف اؼبسألة، والوجو يف اختالفها ىو اختالؼ األخبار الواردة يف اؼبقاـ وىي على ثالثة طوائف:

ؿ عن أّف دّلت على أّف اػبيار للمشًتي ثالثة أيّاـ وىي بُت ما اشتملت على السؤا «ٖ»  ولعّلها طبسة روايات الطائفة االوذل:
 الشرط يف اغبيواف ماذا

______________________________ 
 ٕ٘ٗاؼبسألة  ٖٖٗ( االنتصار: ٔ)

 ٕٓٓ: ٖ( اؼبسالك ٕ)

 ٛ، ٘، ٗ، ٕ، ٔح  ٖ/ أبواب اػبيار ب ٓٔ: ٛٔ( راجع الوسائل ٖ)

 ٕ٘ٔ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

بأّف الشرط يف اغبيواف ثالثة أياـ للمشًتي ويف غَته حىت يفًتقا، وبُت ما اشتملت على أّف الشرط يف  )عليو السالـ(  فأجاب
اغبيواف نظرة ثالثة أياـ للمشًتي بال سبق سؤاؿ، وىذه الروايات ظاىرة بل صروبة يف اختصاص اػبيار باؼبشًتي وعدـ ثبوتو 

احملكية عن قرب االسناد حيث  «ٔ»  ي ىو صحيحة علي بن رئابللبائع. واألصرح من اعبميع يف اختصاص اػبيار باؼبشًت 
عن أّف اػبيار للمشًتي أو للبائع أو لكليهما، فأجاب بأنو ؼبن اشًتى نظرة ثالثة أياـ، حيث  السالـ(  )عليو  سئل فيها االماـ

 اف باؼبشًتي.خّصو بو دوف البائع كما ىو ظاىره، وىذه األخبار ىي مدرؾ اؼبشهور يف اختصاص خيار اغبيو 

 «اؼبتبايعاف باػبيار ثالثة أياـ يف اغبيواف، وفيما سوى ذلك من بيع حىت يفًتقا»ىي صحيحة ؿبمد بن مسلم  الطائفة الثانية:
حيث أثبت خيار اغبيواف لكل من البائع واؼبشًتي وقد قارنو خبيار اجمللس يف ثبوتو ؽبما وسّوى بينهما من تلك اعبهة،  «ٕ»

إاّلمن حيث أمد اػبيار وأنو يف اغبيواف ثالثة أياـ ويف غَته إذل أف يفًتقا، ومقتضاىا ثبوتو للبائع أيضًا كثبوت فال فرؽ بينهما 
 خيار اجمللس لو كما ذىب إليو السيد اؼبرتضى وغَته.

ك بطريق وقد روي ذل «ٖ» «صاحب اغبيواف باػبيار ثالثة أياـ»وىي أيضًا صحيحة اخرى حملمد بن مسلم  الطائفة الثالثة:
  بصيغة اسم -صاحب اغبيواف اؼبشًتي»آخر موثّق عن ابن فضاؿ إاّل أّنا قّيدت الصاحب باؼبشًتي حيث قاؿ 



______________________________ 
  ( وىي الرواية التاسعة من الباب السابقٔ)

  ( وىي الرواية الثالثة من البابٕ)

 ٔح  ٔ/ أبواب اػبيار ب ٘: ٛٔ( الوسائل ٖ)

 ٖ٘ٔ، ص: ٔ اػبيارات، جمكاسب 

ومقتضى ىذه الصحيحة أّف اػبيار إمبا يثبت ؼبن انتقل إليو اغبيواف، لوضوح أّف اؼبراد  «ٔ» «باػبيار ثالثة أياـ -الفاعل
بصاحب اغبيواف يف الصحيحة ليس ىو مالكو قبل اؼبعاملة لظهور اؼبشتق يف اؼبتلّبس دوف اؼبنقضي عنو التلّبس، مضافًا إذل 

وثقة يف تقييد الصاحب باؼبشًتي، فيعلم منو أّف اؼبراد منو ليس ىو الصاحب قبل البيع، بل اؼبراد ىو اؼبالك الفعلي  صراحة اؼب
كاف ىو البائع أو اؼبشًتي، ومن مث ذىب يف اؼبسالك إذل ثبوت اػبيار لكل من انتقل إليو اغبيواف بائعًا كاف أو مشًتيًا وعليو 

 ف اؼبشًتي كما إذا كاف الثمن حيواناً دوف اؼببيع، ىذا.يبكن فرض ثبوت اػبيار للبائع دو 

وال ىبفى أّف الطائفة االوذل بكال قسميها أعٍت ما اشتملت على السؤاؿ وما دل تشتمل عليو كما دّلت على ثبوت اػبيار 
أنو يف غَت مقاـ للمشًتي دبنطوقها دّلت دبفهومها على عدـ اػبيار للبائع، وذلك ألّف الوصف وإف دل يكن لو مفهـو إاّل 

)عليو   التحديد وأّما عند التحديد فال إشكاؿ يف أّف للوصف مفهوماً، ونظَت ذلك ما ذكرناه يف أخبار الكر حيث سئل
كّر من اؼباء، وال إشكاؿ يف أّف مفهومو أّف غَت الكّر ال وبكم   )عليو السالـ(  عّما ال يتنّجس دبالقاة النجس، فقاؿ السالـ(

يف مقاـ ربديد خيار اغبيواف حيث سئل عن أنو ؼبن فهل ىو  )عليو السالـ(  عاؿ، ويف اؼبقاـ أيضًا كذلك ألنوعليو بعدـ االنف
بأنو للمشًتي. ويف آخر قاؿ: الشرط يف اغبيواف ثالثة أياـ للمشًتي،  )عليو السالـ(  للبائع أو للمشًتي أو ؽبما، فأجاب

 فراجع.

  على ثبوت اػبيار للبائع واؼبشًتيوعليو فتعارض الطائفة الثانية الدالّة 

______________________________ 
 ٕح  ٖ/ أبواب اػبيار ب ٖ: ٛٔ( الوسائل ٔ)

 ٗ٘ٔ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

ئع ألّف الطائفة االوذل تنفي اػبيار عن البائع والطائفة الثانية تثبتو لو، وتأويل الطائفة الثانية بأّف اؼبراد ليس ثبوت اػبيار للبا
حبيالو يف مقابل اؼبشًتي، بل اؼبراد ثبوت اػبيار بينهما أي بُت اجملموع وعدـ لزـو العقد ويكفي فيو ثبوتو للمشًتي فقط 



مندفع بأّف اؼبراد باؼبتبايعُت يف كل من خياري اجمللس واغبيواف واحد وقد ذكرا يف رواية واحدة، والـز ذلك عدـ ثبوت اػبيار 
يضاً، ودبا أّف اؼبراد هبما ىو كل واحد من البائع واؼبشًتي يف خيار اجمللس فليكن اؼبراد هبما ذلك يف للبائع يف خيار اجمللس أ

خيار اغبيواف أيضاً، وعليو فالطائفتاف متعارضتاف، فلو كانت ؾبرد كثرة إحدى الروايتُت اؼبتعارضتُت بلحاظ االخرى مرّجحة يف 
ثرهتا ولعّلها طبسة روايات وتلك رواية واحدة، إاّلأنّا ذكرنا يف باب التعادؿ اؼبتعارضُت غبكمنا بتقدًن الطائفة االوذل لك

أّف اؼبراد بالشهرة ليس ؾبرد كثرة إحدى الروايتُت اؼبتعارضتُت، بل اؼبراد هبا ىو معناىا اللغوي أعٍت اؼبعروؼ  «ٔ»  والًتجيح
من التثليث  «ٕ» )صّلى اللَّو عليو وآلو(  يف ذيل الرواية دبا رواه عن رسوؿ اللَّو )عليو السالـ( الشائع الثابت، ولذا استشهد

الرواية اؼبشهورة من البُّت رشده، وىذا  )عليو السالـ(  وأّف االمور ثالثة أمر بُّت رشده فيتبع وأمر بُّت غّيو فيجتنب حيث جعل
طوعة السند حىت تكوف من البُّت رشده، ومن الظاىر أّف الطائفة إمبا يتحّقق فيما إذا كانت إحدى الروايتُت اؼبتعارضتُت مق

إذا »االوذل ليست دبقطوعة السند فال يبكن ترّجحها على الثانية ألجل الكثرة والشهرة، وعليو فالطائفتاف من أوضح مصاديق 
 فالبّد من الرجوع يف العالج بينهما إذل اؼبرّجحات.« جاءكم خرباف متعارضاف

أّف أّوؿ اؼبرّجحات موافقة الكتاب والسّنة، وال إشكاؿ يف أّف الطائفة االوذل موافقة الطالؽ الكتاب  «ٖ»  ؿبّلووقد ذكرنا يف 
  والسّنة، وذلك ألّف مقتضى

______________________________ 
 ٜ٘ٗ(: ٛٗ)موسوعة اإلماـ اػبوئي  ٖ( مصباح االصوؿ ٔ)

 ٜح  ٕٔ/ أبواب صفات القاضي ب ٚ٘ٔ: ٕٚ( الوسائل ٕ)

 ٜٛٗ(: ٛٗ)موسوعة اإلماـ اػبوئي  ٖ( مصباح االصوؿ ٖ)

 ٘٘ٔ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

وجوب الوفاء بكل عقد لكل من اؼبتبايعُت وقد خرجنا عن ذلك يف خيار اغبيواف يف  «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  إطالؽ قولو تعاذل
اؼبشًتي بالقطع اغباصل من تطابق الطوائف الثالث على ثبوتو لو، وأّما البائع فهو مورد الشك والًتّدد ومقتضى االطالؽ لزـو 

لس وغَته من السّنة الدالة على لزـو العقد، فال ؿبالة يف خيار اجمل« فإذا افًتقا وجب البيع»العقد يف حّقو، وكذا إطالؽ قولو 
 تتقّدـ الطائفة االوذل على الثانية، ومع جاللة ؿبمد بن مسلم وعظمتو تطرح روايتو ألجل اؼبعارضة وقواعد العالج.

رة كوف كل واحد من الثمن بقرينة الطائفة الثالثة على صو « اؼبتبايعاف باػبيار إذل ثالثة أياـ»وضبل الطائفة الثانية أعٍت قولو 
واؼبثمن حيواناً حيث دّلت الطائفة الثالثة على أّف صاحب اغبيواف باػبيار مطلقاً يستلـز اكبصار اػبيار الثابت ؽبما دبا إذا كاف 



وذل العوضاف حيواناً، وإذف يبقى صورة كوف اؼببيع حيوانًا دوف الثمن كما ىو الغالب أو العكس مسكوتًا عنها مع أّنا ىي األ
 بالتعّرض، ىذا.

أي لينتظر « نظرة ثالثة أياـ»وردبا يقاؿ يف وجو تقدًن الطائفة االوذل على الثانية أّف االوذل مشتملة على التعليل وىو قولو 
 ثالثة أياـ، وظهوره يف اؼبشًتي أقوى من ظهور اؼبتبايعُت يف إرادة كل واحد منهما فتتقّدـ عليو.

ء من الطائفتُت حىت يكوف ظهوره أقوى من ظهور  أّف اؼبراد بالنظرة اؼبّدة واالمهاؿ ال التنظّر اػبارجي، فال تعليل يف شي وفيو:
 اؼبتبايعُت. واؼبتحّصل: أّف الطائفة االوذل متقّدمة على الطائفة الثانية من جهة موافقتها للكتاب والسّنة دوف الثانية، ىذا.

ؿ: من أّف الطائفة الثانية اؼبنحصرة يف رواية ؿبّمد بن مسلم فبّا أعرض عنها األصحاب، وأّف الطائفة مضافًا إذل ما ردبا يقا
  االوذل مشهورة وـبالفة للعامة وأّما الطائفة الثالثة أعٍت ما دّؿ على أّف صاحب اغبيواف باػبيار اؼبستفاد من

 ٙ٘ٔ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

وإف كانت بظاىرىا تقتضي ثبوت اػبيار لكل من انتقل إليو اغبيواف إاّلأّف الصاحب يف  صحيحة اخرى حملمد بن مسلم فهي
 )قّدس سرّه( موثقة ابن فضاؿ قد قّيد باؼبشًتي بصيغة الفاعل أو باؼبشًتى بصيغة اؼبفعوؿ على ما احتملو شيخنا االستاذ

حصر باؼبشًتي وال يشمل البائع، وضبل اؼبطلق وعلى أي حاؿ سواء كاف وصفاً للصاحب أـ كاف وصفاً للحيواف فهو من «ٔ»
على اؼبقيد وإف كاف ال هبري يف األحكاـ االكباللية لوضوح أنو إذا ورد اػبمر حراـ مث ورد أّف اػبمر اؼبّتخذ من العنب حراـ ال 

ّف اغبد أحدنبا فال ؿبالة يبكن رفع اليد عن إطالؽ األوؿ بالثاين، إاّلأّف األخبار ؼبّا كانت واردة يف مقاـ التحديد وعلمنا أ
وبمل اؼبطلق على اؼبقّيد منهما. ىذا على تقدير سبامية اؼبوثقة، ومع االغماض عن ذلك فتتعارض الطائفة الثالثة مع الطائفة 
االوذل ويدور األمر بُت ضبل تقييد اػبيار باؼبشًتي يف الطائفة االوذل على الغالب بأف نقوؿ إّف اػبيار يثبت يف حق كل من 

نتقل إليو اغبيواف وإمبا قّيد باؼبشًتي يف الطائفة االوذل من جهة أّف الغالب يف من ينتقل إليو اغبيواف ىو اؼبشًتي، إذ الغالب ا
أف يكوف اؼببيع حيواناً، وبُت ضبل صاحب اغبيواف يف الطائفة الثالثة على الغالب بأف نّدعي أّف اػبيار ىبتص باؼبشًتي وإمّبا 

يف الطائفة الثالثة من جهة أّف الغالب يف صاحب اغبيواف ىو اؼبشًتي، ألّف اؼببيع ىو الذي يكوف حيواناً عرّب عنو بالصاحب 
 غالباً، وىذاف االحتماالف متساوياف وال ترجيح ألحدنبا على اآلخر.

)وىو تقييد ذي من أّف الغلبة قد تكوف حبيث توجب ضبل التقييد على مورد الغالب  )قّدس سرّه(  فما عن شيخنا األنصاري
اػبيار باؼبشًتي( وال توجب ضبل االطالؽ عليو أي على الغالب، فبّا ال ؿبّصل لو يف اؼبقاـ، ؼبا عرفت من أّف األخبار يف مقاـ 

 بياف الضابط، وال إشكاؿ يف أّف أخذ قيد ال مدخلية لو يف الضابط لغو



______________________________ 
 ٛ٘: ٖ( منية الطالب ٔ)

 ٚ٘ٔ، ص: ٔ اػبيارات، جمكاسب 

ظاىر، فال يبكن ضبل التقييد على الغالب، بل االحتماالف متساوياف ومع الشك يف ثبوت اػبيار للبائع مقتضى العمومات 
 لزـو العقد باالضافة إليو، ىذا.

ة أّف الطائفة االوذل يف مضافًا إذل أّف الطائفة الثالثة ال يبكن أف تعارض الطائفة االوذل أي تكافئها، لتقّدمها عليها من جه
مقاـ التحديد وإعطاء الضابط فداللتها على اختصاص اػبيار باؼبشًتي أقوى من داللة الطائفة الثالثة على ثبوتو لكل من 

 انتقل إليو اػبيار، وعليو فما ذىب إليو اؼبشهور من اختصاص خيار اغبيواف باؼبشًتي ىو الصحيح.

 عدـ اختصاص الثالثة بغَت األمة

 

عرفت أّف خيار اغبيواف وىو ثالثة أياـ ىبتص باؼبشًتي، وىذا من دوف فرؽ بُت أقساـ اغبيوانات وأصنافها، فلو باع أمة  قد
 فللمشًتي خيار ثالثة أياـ ألّنا أيضاً من أقساـ اغبيواف، ىذا.

حيث ذىبا إذل أّف مّدة اػبيار يف  «ٕ»  على ما حكي عنو، كما حكي عن اغبليب «ٔ» وقد خالف يف ذلك صاحب الغنية
األمة مّدة استربائها، وىذا ىو الذي يستفاد من نّص عبارة الغنية، وأّما غَتىا فلم يصّرحوا بذلك وإمبا يستفاد ذىاهبم إذل ىذا 

ًتي، ودبا القوؿ من جهة حكمهم بضماف البائع ؽبا أي لؤلمة مّدة استربائها، وضماف البائع للمبيع يالـز ثبوت اػبيار للمش
 أّنم حكموا بضمانو إذل آخر أمد استربائها فيعلم من ذلك أّف مذىبهم ىو استمرار اػبيار إذل ذلك الزماف.

  وكيف كاف، فلم يظهر على ما ذىبوا إليو دليل، وىذا من دوف فرؽ بُت أف

______________________________ 
 ٜٕٔ( الغنية: ٔ)

 ٖٖ٘( الكايف يف الفقو: ٕ)
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يكوف مدركهم ىو ضماف البائع لؤلمة يف مّدة استربائها أو يكوف مدركهم أمراً آخر ألّف اغبكم بضماف البائع يف تلك اؼبدة ال 
يالـز اغبكم بثبوت اػبيار للمشًتي يف زماف استربائها، فلعّل الضماف مستند إذل أمر آخر ودل تثبت مالزمة بُت ضماف البائع 

 ار اؼبشًتي، وإمبا اؼبالزمة بُت ثبوت اػبيار للمشًتي وثبوت الضماف للبائع دوف العكس كما يف اؼبقاـ.وخي

وباعبملة: أّف مدركهم لو كاف ىو ذلك فاؼبعٌت باطل، كما أّف مدركهم إذا كاف غَته فلم يظهر لنا ذلك، وعليو فال وجو 
 يار.للتفرقة بُت األمة وغَتىا من أقساـ اغبيواف يف أمد اػب

  مبدأ خيار اغبيواف

 

ظاىر الروايات الواردة يف اؼبقاـ أّف مبدأ ثالثة أياـ يف بيع اغبيواف ىو زماف سبامية العقد، وذلك ألّف مقتضى األخبار ىو ارباد 
والثاين خياري اجمللس واغبيواف من سباـ اعبهات وال اختالؼ بينهما إاّلمن جهة اؼبنتهى، فإّف األوؿ ينتهي بانتهاء اجمللس 

ينتهي بانتهاء ثالثة أياـ، وال اختالؼ بينهما حبسب اؼببدأ بوجو، فكما أّف مبدأ خيار اجمللس ىو حُت العقد فكذلك مبدأ 
 خيار اغبيواف، دبقتضى تسوية األخبار بُت اػبيارين كما تقّدـ.

جمللس على ما يقتضيو كالمهما يف خيار أّف مبدأ خيار اغبيواف ىو حُت التفّرؽ وزواؿ خيار ا «ٕ»  واغبّلي «ٔ»  وعن الشيخ
  الشرط فراجع، وعلى ذلك فال يبكن أف يكوف زماف خيار اجمللس أطوؿ من زماف خيار اغبيواف دبعٌت أف يّتحدا يف زماف

______________________________ 
 ٘ٛ: ٕ( اؼببسوط ٔ)

 ٕٚٗ: ٕ( السرائر ٕ)
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يواف ويبقى خيار اجمللس، وذلك ألّف مبدأ ىذا اػبيار كما عرفت إمّبا ىو بعد انقضاء زماف اجمللس، وىذا مث يرتفع خيار اغب
خبالؼ ما إذا قلنا إّف مبدأه من حُت سبامية العقد فانو ردبا يكوف زماف امتداد خيار اغبيواف أقصر من زماف خيار اجمللس وىذا  

ومضت عليو ثالثة أياـ حيث إّف بانقضائها ينقضي خيار اغبيواف مع أّف خيار  كما إذا فرضنا ؿببوسُت يف مكاف واحد تبايعا
 اجمللس حبالو لعدـ التفّرؽ الذي جعل غاية للخيار.

وكيف كاف، فقد عرفت أّف ظاىر الروايات الواردة يف خيار اغبيواف ىو أّف مبدأ ذلك اػبيار من حُت سبامية العقد، وعليو فال 
 و ظاىر األدلّة إاّلبدليل آخر، وقد ذكروا يف اػبروج عّما يقتضيو الدليل وجوىاً ثالثة:يبكن اػبروج عّما يقتضي



 األصل العملي وىو االستصحاب بتقريبُت: الوجو األّوؿ:

استصحاب بقاء اػبيار وعدـ ارتفاعو بعد مضي ثالثة أياـ من زماف العقد دبقدار بقاء اجمللس، فإذا فرضنا أّف اجمللس   أحدنبا:
كاف باقيًا دبقدار يـو فبعد مضي ثالثة أياـ من زماف العقد هبري استصحاب بقاء اػبيار يف اليـو الرابع، كما أّف مقدار خيار 

 حاب بقائو بعد مضي الثالثة من زماف العقد يف تلك الساعة.اجمللس إذا كاف ساعة فنجري استص

 استصحاب عدـ حدوث اػبيار قبل انقضاء اجمللس. وثانيهما:

 وال زبفى عليك اؼبناقشات يف كال التقريبُت واالستصحابُت.

باستصحاب عدـ اعبعل  أّما األوؿ فَتد عليو أّواًل: أّف ذلك مبٍت على جرياف االستصحاب يف األحكاـ الكّلية وعدـ معارضتو
يف أكثر من اؼبقدار اؼبتيّقن وىو زماف الشك، وقد ذكرنا عدـ جريانو يف األحكاـ الكّلية البتالئو باؼبعارض دائماً، وعليو فال 
يصح إجراء االستصحاب يف بقاء اػبيار بعد ثالثة أياـ ؼبعارضتو باستصحاب عدـ جعل اػبيار يف أكثر من ثالثة أياـ بعد 

 قد.زماف الع
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وثانياً: أّف جرياف االستصحاب يف بقاء اػبيار يف اؼبقاـ مبٍت على عدـ اختصاص االستصحاب بالشك يف الرافع وجريانو عند 
ء  وىو أف يكوف الشك يف بقاء شي «ٔ» )قّدس سرّه( الشك يف اؼبقتضي بناء على تفسَت االقتضاء دبا ذكره شيخنا االستاذ

ء كاف موجوداً، بل ىو بنفسو حبسب  ء كاف معدومًا أو عن عدـ شي حبسب عمود الزماف مع قطع النظر عن وجود شي
ء يف العادل  استمرار الزماف مشكوؾ البقاء ألنو حبسب استمرار الزماف ينصـر وينعدـ بنفسو مع قطع النظر عن حدوث شي

اؼبناط يف الشك يف الرافع أف يكوف الشك يف البقاء ناشئًا من جهة االمور اػبارجية ال من جهة عمود  وارتفاعو، كما أفّ 
ء من األحكاـ أو من  الزماف نظَت الطالؽ يف النكاح الذي نعلم ببقائو لوال حدوث ذلك الطالؽ، فإذا شككنا يف غاية شي

جل الشك فيو حبسب عمود الزماف، فبناء على ذلك ال هبري غَتىا فال يبكننا استصحابو، ألّف الشك فيو يف اؼبقتضي أل
االستصحاب يف اؼبقاـ، ألّف بقاء اػبيار بعد انقضاء ثالثة أياـ مشكوؾ حبسب عمود الزماف دبعٌت أنّا كبتمل أف يرتفع اػبيار 

جود نعم ال بأس جبرياف ء يف العادل من الوجود إذل العدـ وال من العدـ إذل الو  بنفسو دبرور الزماف وإف دل ينقلب شي
االستصحاب على مذاؽ صاحب الكفاية وغَته فبّن يرى االستصحاب جاريًا يف كل من الشك يف الرافع والشك يف 

 اؼبقتضي.

وأّما الثاين: فؤلجل أنو ال يًتّتب على عدـ جعل اػبيار قبل انقضاء اجمللس أثر شرعي، وأّما كوف مبدأ اػبيار ىو زماف التفّرؽ 
عقلي لعدـ جعل اػبيار قبلو، نعم لو كاف لعدـ جعل اػبيار قبلو أثر شرعي لكّنا حكمنا بثبوتو هبذا االستصحاب فهو الـز 



)وىذا كما إذا مات أحد اؼبتبايعُت قبل انقضاء اجمللس فإنّا كبكم بعدـ استحقاؽ الورثة للخيار وبلزـو العقد هبذا 
  االستصحاب( إاّلأّف الكالـ يف إجرائو

______________________________ 
 ٕٚ: ٗ( راجع أجود التقريرات ٔ)
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الثبات أّف اؼببدأ ىو التفّرؽ وىو األثر اؼبرغوب يف اؼبقاـ، وقد عرفت أّف االستصحاب باالضافة إليو مثبت، ىذا كّلو مضافاً 
أّف مبدأ اػبيار ىو حُت العقد ال زماف انقضاء اػبيار، وىذا إذل أّف األصل ال هبري مع الدليل وقد عرفت أّف مقتضى األدلة 

 ظاىر.

أّف قاعدة كوف تلف اغبيواف يف الثالثة من البائع تقتضي أف يكوف مبدأ اػبيار ىو زماف التفّرؽ، ألّف اػبيار  الوجو الثاين:
البائع بالضماف، ألنو الذي ال خيار حينئذ ىبتص باؼبشًتي وكل مبيع تلف يف زماف اػبيار فهو فبن ال خيار لو فيحكم على 

لو يف البُت، وىذا خبالؼ ما إذا كاف مبدؤه حُت العقد ألّف اػبيار حينئذ مشًتؾ بُت البائع واؼبشًتي، وتلف اؼببيع يف زماف 
بائع، فلو  اػبيار اؼبشًتؾ من ماؿ اؼبشًتي ال من البائع مع أّنك عرفت أّف مقتضى القاعدة أّف تلف اغبيواف يف الثالثة من ال

كاف مبدؤه حُت العقد لكانت تلك القاعدة معارضة بقاعدة كل مبيع تلف يف زماف اػبيار اؼبشًتؾ فهو من ماؿ اؼبشًتي، 
 ىذا.

وال ىبفى أّف مقتضى القاعدة األّولية أف يكوف تلف كل ماؿ من ملك مالكو ويكوف ىو الضامن ؼبالو، إذ ال معٌت لضماف 
من دوف أف يكوف يف البُت سبب للضماف من اليد واالتالؼ وكبونبا، واػبروج عن ىذه شخص ؼباؿ شخص آخر عند تلفو 

القاعدة األّولية وبتاج إذل دليل، وقد خرجنا عنها فيما إذا تلف اؼببيع يف زماف خيار اؼبشًتي حيث حكمنا فيو بضماف البائع 
وكيف كاف فضماف غَت اؼبالك ملك آخر ىو الذي  للمبيع مع أنو تلف يف ملك اؼبشًتي دبقتضى الروايات الواردة يف ذلك.

يتوّقف على دليل ورواية. وأّما قاعدة أّف كل مبيع يتلف يف زماف اػبيار اؼبشًتؾ فهو من ماؿ اؼبالك اؼبشًتي فهي على طبق 
ؿ على مالكو القاعدة وليست مدلوؿ دليل وال آية أو رواية ؼبا عرفت من أّف مقتضى القاعدة األّولية أف يكوف ضماف كل ما

 ال على شخص آخر، ودبا أّف اؼبشًتي مالك للماؿ يف زماف اػبيار اؼبشًتؾ فلذا حكمنا
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 بضمانو.



إذا عرفت ذلك فنقوؿ: إذا تلف اغبيواف قبل انقضاء ثالثة أياـ فقد عرفت أّف مقتضى الروايات أنو من ماؿ بائعو، فإذا 
روايات حيث إّف إطالقها يقتضي أف يكوف تلفو يف ثالثة أياـ من ماؿ البائع سواء كاف قبل انقضاء سبّسكنا باطالؽ تلك ال

اجمللس أـ كاف بعده، فالزمو أف وبكم بضماف البائع للمبيع سواء كاف التلف قبل انقضاء اجمللس أـ بعده، وال تعارضو قاعدة 
وذلك ؼبا عرفت من أّف ذلك فبّا تقتضيو القاعدة األّولية ودل ترد فيها  أف تلف اؼببيع يف زماف اػبيار اؼبشًتؾ من ماؿ اؼبشًتي،

آية وال رواية حىت تعارض الرواية الدالّة على خالؼ القاعدة وأّف تلف اغبيواف يف ثالثة أياـ من البائع، ودبا أّنا مطلقة وال 
 معارض ؽبا فال ؿبيص من األخذ هبا.

تضيو القاعدة األّولية يف القاعدة االوذل أعٍت كوف تلف اؼببيع على من ال خيار لو وبعبارة اخرى: أنّا كما خرجنا عّما تق
بالروايات، فكذلك لبرج عّما تقتضيو القاعدة األّولية يف اؼبقاـ باطالؽ الرواية الدالّة على أّف تلف اغبيواف من البائع مطلقاً أي 

لدالّة على أّف تلف اغبيواف يف ثالثة أياـ من البائع على الغالب كما ولو كاف يف زماف اػبيار اؼبشًتؾ، وال وجو غبمل الرواية ا
ذكره شيخنا األنصاري حيث ضبلها على صورة انقضاء اجمللس ألّنا الغالب، والوجو فيما ذكرناه ما أشرنا إليو مراراً من أنو ال 

 خر ملحقاً بالنادر.وجو غبمل اؼبطلقات على الغالب سّيما يف أمثاؿ اؼبقاـ فبّا ال يكوف الطرؼ اآل

ويف اؼبقاـ ليست صورة تلف اؼببيع قبل انقضاء اجمللس نادرة، ألنو كثَتاً ما يّتفق تلف اغبيواف بعد البيع قبل التفّرؽ بآفة ظباوية 
أو غَتىا. نعم صورة التلف بعد االنقضاء أكثر إاّلأّف كوف التلف يف زماف اجمللس الذي ىو ساعة مثاًل أقل من التلف بعد 

  النقضاء الذي ىو ساعات كثَتة ال يوجب انصراؼ الرواية عنو وإاّل فكلّ ا
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ساعة ولو بعد االنقضاء يف مقابل ؾبموع الساعات االخر بعد االنقضاء يكوف التلف فيها أقل من ؾبموع الساعات اليت يف 
لك الساعة، والوجو فيو أنو ال وجو لقياس ساعة إذل ؾبموع مقابل تلك الساعة، وىذا ال يوجب ضبل الرواية على غَت ت

الساعات اليت يف مقابلها، بل البّد من مالحظة كل ساعة ومقايستها بساعة اخرى وحينئذ فال إشكاؿ أّف ساعة زماف اجمللس  
بّد من أف يؤخذ كالساعة بعد االنقضاء ال يكوف التلف يف إحدانبا أكثر من االخرى فال وجو للحمل على الغالب، بل ال

 باطالقها وال تعارضو القاعدة الثانية كما عرفت.

أّف اجتماع سببُت وعّلتُت على معلوؿ واحد وسبب فارد غَت صحيح، فكيف يبكن أف يكوف اػبيار الواحد  الوجو الثالث:
عهما كاجتماع الضّدين مستندًا إذل عّلتُت من اجمللس واغبيواف، وقد عرّب عنو بعضهم باجتماع اؼبثلُت وقاؿ إّف اجتما
 مستحيل، وعليو فيتعُّت أف يكوف مبدؤه بعد انقضاء اجمللس حىت ال ذبتمع العّلتاف على معلوؿ واحد.

وىذا الوجو ال وبتاج إذل اعبواب بعد وضوح أّف اجتماع خيارين أو أكثر غَت عزيز وال باطل، وىذا نظَت اجتماع خياري الغنب 
 ىكذا، فال ؿبذور يف اعبمع بينهما أبداً، ىذا.واجمللس وخياري الغنب والشرط و 



يف اؼبقاـ أف يقاؿ: إّف العّلة الفاعلية لؤلحكاـ الشرعية تكليفية كانت أـ وضعية ليست ىي اؼبوجودات   وربقيق الكالـ
ؿ ىي اختيار اػبارجية كالعقد واؼبالقاة والزواؿ وغَتىا من اؼبوضوعات، بل العّلة الفاعلية لؤلحكاـ نظَت غَتىا من األفعا

الشارع وإرادتو كما يف غَت األحكاـ من أفعالو االختيارية. نعم البّد وأف يكوف اختياره للنجاسة عند اؼبالقاة أو الوجوب عند 
شرطو مستندًا إذل وجو ومصلحة حىت ىبرج بذلك عن اللغوية ويصبح قاباًل ألف يصدر من اغبكيم، إذ لوال تلك اؼبصلحة 

 سة ؼبا كاف الختياره ؽبا دوف اغبكم بالطهارة أوالختيار اغبكم بالنجا

 ٗٙٔ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

اغبكم بالوجوب وجهاً. وكيف كاف فال ؿبيص من فرض مصاحل وأغراض تدعو إذل اختيار الشارع وإرادتو لؤلحكاـ، إاّلأّف 
ػبارجية كالعقد واؼبالقاة وكبونبا عّلة لؤلحكاـ العّلة الفاعلية ألحكامو ىو إرادتو واختياره، وعليو فال يبكن أف تكوف االمور ا

 بوجو.

فإف اريد حينئذ باألسباب تلك اؼبوجودات واالمور اػبارجية فهي ليست سببًا أي عّلة لؤلحكاـ وال معرّفات إليها، بل ىي 
 أعٍت تلك االمور اػبارجية خارجة عن العّلية واؼبعّرفية لؤلحكاـ رأساً.

حكاـ اليت نسبتها إليها كنسبة العلل إذل معاليلها دبعٌت ربّقق األحكاـ وفعليتها عند ربّقق وإف اريد هبا اؼبوضوعات لؤل
موضوعاهتا، فهو وإف كاف ال بأس بو إاّلأّنا أسباب لؤلحكاـ هبذا اؼبعٌت أي موضوعات ؽبا ال علل ؽبا وال معّرفات إليها، 

أّف السفر بنفسو موضوع لوجوب القصر ال أنو معّرؼ للموضوع  لبداىة أنّا إذا قلنا السفر يوجب القصر يف الصالة فظاىره 
 كما ال ىبفى.

أّف اؼبوضوعات خارجة عن العلل واؼبعّرفات، وحينئذ إذا تعّدد اؼبوضوع يف مورد فاف كاف اغبكم أيضًا قاباًل للتعّدد  وباعبملة:
بأف يًتّتب على كل واحد من اؼبوضوعات حكم غَت اغبكم اؼبًتّتب على اؼبوضوع اآلخر كما يف الكّفارة الناشئة من اعبماع 

يستدعياف كّفارتُت فال ؿبالة يلتـز هبما معًا فيجب عندنبا كّفارتاف، ونظَتىا باب يف ّنار شهر رمضاف واالفطار فإّّنما 
األحداث إذا استفدنا من األخبار أّف كل واحد من اعبماع ومّس اؼبّيت وغَتنبا من اؼبوجبات يقتضي غساًل واحدًا فانو ال 

ذا دل يكن اغبكم قاباًل للتعّدد كما يف اؼبقاـ فإّف مانع حينئذ من االلتزاـ بوجوب غسلُت عند اجتماع سببُت للغسل، وأّما إ
ء آخر من الكتاب أو العباء فهل يبكن أف يتمّلك  اؼبلكية االعتبارية للفسخ أعٍت اػبيار غَت قابلة للتعّدد فإّّنا نظَت ملكية شي
 االنساف الكتاب دبلكُت، بل ليست اؼبلكية االعتبارية قابلة لالشتداد أيضاً 

 ٘ٙٔ، ص: ٔ ، جمكاسب اػبيارات



فضاًل عن التعّدد، فحينئذ البّد من االلتزاـ بتداخل األسباب وكوّنا مؤثّرة يف اغبكم على كبو االجتماع نظَت اجتماع العلل 
 اػبارجية على معلوؿ واحد حيث إنو يستند إذل ؾبموع العّلتُت أو العلل.

أبدًا وىذه اؼبسألة أعٍت مسألة أّف األسباب الشرعية  أنو ال مانع من اجتماع سببُت أي موضوعُت غبكم واحد فاؼبتحّصل:
علل أو معّرفات كثَتة الدوراف يف األحباث الفقهية واالصولية، وقد ذكرنا يف اؼبوارد اؼبناسبة أّف العلل الفاعلية لؤلحكاـ الشرعية 

 ىذا كّلو.ىي إرادة الشارع دوف االمور اػبارجية كما عرفت، وعليو فهذا االشكاؿ أيضاً غَت وارد، 

مضافًا إذل أّف ىذا االيراد غَت وارد من أساسو، فانو إمبا يتوجو فيما إذا بنينا أّف يف اؼبقاـ خيارين متعّددين ونبا خياري اجمللس 
واغبيواف فحينئذ يبكن أف يقاؿ إّف السببُت أعٍت اجمللس واػبيار كيف هبتمعاف على مسّبب واحد وىو اػبيار، وأّما إذا قلنا إّف 
اػبيار واحد يف البُت أي يف حّق اؼبشًتي كما أّف اجملعوؿ يف حّق البائع خيار واحد غَت ىذا اػبيار وليست ىناؾ أسباب 

 متعّددة فال يتوّجو ىذا االشكاؿ أبداً.

 وتوضيح ذلك: أّف خيار اجمللس واغبيواف ال هبتمعاف يف مورد واحد، ألّف ىذين العنوانُت اصطالحاف من أىل الفن وليس
اؼبشًتي باػبيار »ويف بيع اغبيواف  «ٔ» «البّيعاف باػبيار ما دل يفًتقا»منهما يف الروايات عُت وال أثر وإمّبا اؼبوجود فيها ىو أّف 

ودل يدؿ دليل على أّف اؼبشًتي يف بيع اغبيواف باػبيار إذل أف يتفّرقا وباػبيار إذل ثالثة أياـ، نعم البائع باػبيار  «ٕ» «ثالثة أياـ
  بيع اغبيواف إذل يف

______________________________ 
 ٔح  ٔ/ أبواب اػبيار ب ٘: ٛٔ( راجع الوسائل ٔ)

 ٕح  ٖ/ أبواب اػبيار ب ٓٔ: ٛٔ( الوسائل ٕ)

 ٙٙٔ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

ذكرناه ىو مقتضى اعبمع بُت أف يتفّرقا، وأّما اؼبشًتي فهو باػبيار إذل ثالثة أياـ وليس لو اػبيار إذل أف يتفّرقا وىذا الذي 
 الروايات الواردة يف اؼبقاـ.

وىذه الروايات مطلقة وبإطالقها « البّيعاف باػبيار ما دل يفًتقا»أّف مقتضى األخبار الواردة يف خيار اجمللس أّف  وبياف ذلك:
  مقتضى صحيحة ؿبّمد بن مسلم تشمل صورة كوف اؼببيع حيوانًا أيضاً، وقد أثبتت اػبيار لكل من البائع واؼبشًتي، كما أفّ 

الواردة يف خيار اغبيواف أّف اؼبتبايعُت باػبيار إذل ثالثة أياـ، يف بيع اغبيواف ويف غَته إذل أف يتفّرقا، والزمو أف يكوف كل  «ٔ»
رضتها بروايات اخرى من البائع واؼبشًتي باػبيار إذل ثالثة أياـ وإذل زماف االفًتاؽ، إاّلأّنك عرفت عدـ قابليتها لالعتماد وؼبعا



 )عليو السالـ(  دّلت على اختصاص خيار اغبيواف باؼبشًتي، فال يبكن التمسك هبا ال ؿبالة، ومقتضى رواية الفضيل اليت سئل
ثالثة أياـ للمشًتي، وعّما ىو الشرط يف بيع غَت اغبيواف قاؿ: البّيعاف » )عليو السالـ(  فيها عّما ىو الشرط يف اغبيواف فقاؿ

وىذه الرواية كما ترى إمبا تثبت اػبيار ثالثة أياـ للمشًتي يف بيع  «ٕ» «ار ما دل يفًتقا إّف اؼبشًتي باػبيار إذل ثالثة أياـباػبي
اغبيواف، وأّما أّف البائع لو خيار إذل أف يتفّرقا أو ال خيار لو إذل زماف التفّرؽ فالرواية ساكتة عنو، وعليو فيبقى البائع ربت 

وكذا اغباؿ يف طرؼ اؼبشًتي فإّف الرواية ال تنفي خيار اؼبشًتي « البّيعاف باػبيار ما دل يفًتقا» )عليو السالـ(  إطالقات قولو
 إذل أف يتفّرقا، فال ؿبالة يبقى ربت إطالقات األخبار.

 البّيعاف باػبيار حىت يفًتقا»وأّما صحيحة ؿبّمد بن مسلم الثانية وىي 

______________________________ 
 ٖح  ٖ/ أبواب اػبيار ب ٓٔ: ٛٔ( الوسائل ٔ)

 ٘ح  ٖب  ٔٔ، وأورد قطعة منها يف ص ٖح  ٔ/ أبواب اػبيار ب ٙ: ٛٔ( الوسائل ٕ)

 ٚٙٔ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

وإمّبا خرج فمقتضاىا أّف اؼبتبايعُت باػبيار إذل زماف االفًتاؽ يف صبيع أفراد البيع،  «ٔ» «وصاحب اغبيواف باػبيار إذل ثالثة أياـ
حىت يف « البّيعاف باػبيار ما دل يفًتقا»اؼبشًتي عن ىذا اػبيار يف خصوص بيع اغبيواف، والزمها أّف البائع باٍؽ ربت إطالقات 

بيع اغبيواف، وإمبا خرج اؼبشًتي عن ىذا اػبيار وثبت لو اػبيار إذل ثالثة أياـ، فليس ىناؾ دليل يدؿ على أّف اؼبشًتي كالبائع 
غبيواف باػبيار إذل زماف االفًتاؽ حىت يقاؿ قد اجتمع يف اؼبشًتي سبباف للخيار اجمللس واغبيواف وىو من باب اجتماع يف بيع ا

العلل اؼبتعّددة على معلوؿ واحد، بل قد عرفت أّف اؼبشًتي باػبيار إذل ثالثة أياـ وال خيار لو غَته، والبائع باػبيار إذل زماف 
فأين اجتماع العلل على معلوؿ واحد، وقد عرفت أّف تسمية أحدنبا خبيار اجمللس واآلخر خبيار  االفًتاؽ وال خيار لو غَته،

اغبيواف اصطالح نشأ من عندنا وليس منو يف األخبار عُت وال أثر، وعليو فاػبيار واحد وىو يف حق البائع إذل زماف االفًتاؽ 
 ويف حق اؼبشًتي إذل ثالثة أياـ يف بيع اغبيواف.

ل من صبيع ما ذكرناه يف اؼبقاـ: أّف مبدأ خيار اغبيواف كمبدأ خيار اجمللس من حُت سبامية العقد، وال يتوّجو عليو فاؼبتحصّ 
 إشكاؿ.

يف أمر قد نّبهنا عليو يف خيار اجمللس، وىو أّف مبدأ ىذا اػبيار ىل ىو زماف سبامية إنشاء العقد أو أنو زماف   بقي الكالـ
 اػبالؼ يف موردين:حصوؿ اؼبلكية، وتظهر شبرة 



 أحدنبا: بيع الفضورل فيما إذا باع حيواناً فضواًل وقلنا بالنقل يف االجازة

______________________________ 
 ٔح  ٔ/ أبواب اػبيار ب ٘: ٛٔ( الوسائل ٔ)

 ٛٙٔ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

أياـ البّد من أف ربسب من زماف العقد، وعلى القوؿ بأّف فانو على القوؿ بأّف مبدأ اػبيار ىو زماف سبامية ؾبرد العقد فثالثة 
 مبدأه زماف حصوؿ اؼبلكية فالثالثة ربسب من زماف االجازة، ألنو زماف حصوؿ اؼبلكية.

وثانيهما: بيع السلم فيما إذا تبايعا على كبو السلم ودل يقبض، فإّف اػبيار على القوؿ األوؿ وبسب من زماف العقد وعلى 
 من زماف القبض، وىذا ظاىر.الثاين وبسب 

أّف اؼببدأ ىو زماف  )قّدس سرّه( عن بعض معاصريو ولعّلو صاحب اعبواىر «ٔ» )قّدس سرّه(  وقد نقل شيخنا األنصاري
حصوؿ اؼبلك، ورّتب عليو أنو إذا أسلم حيوانًا يف بيع طعاـ وقلنا إّف اػبيار ال ىبتص باؼبشًتي بل يثبت يف حق البائع أيضاً 

دأ اػبيار للبائع زماف القبض ال ؿبالة، ألنو زماف حصوؿ اؼبلكية دوف زماف العقد، وقد قّوى شيخنا األنصاري ىذا يكوف مب
 الوجو أيضاً.

وىناؾ قوؿ ثالث وىو أف يكوف اؼبدار على زماف ربّقق البيع وصدؽ البّيع على اؼبتعاملُت دوف زماف العقد وال زماف اؼبلكية، 
وقلنا بالكشف على اؼبعٌت اؼبختار وىو أف تكوف االجازة موجبة للحكم باؼبلكية السابقة من اآلف أي  فإذا باع حيوانًا فضواًل 

من زماف االجازة، فال ؿبالة يكوف مبدأ اػبيار ىو زماف االجازة ال زماف اؼبلكية السابقة وال زماف العقد، وذلك ألّف زماف 
ع ويصدؽ على اؼبتعاملُت عنواف البّيعُت دوف زماف اؼبلكية وال زماف العقد  االجازة ىو الزماف الذي ينتسب البيع فيو إذل البائ

حيث اخذ « البّيعاف باػبيار ما دل يفًتقا، وصاحب اغبيواف باػبيار إذل ثالثة أياـ»كما ىو ظاىر، وقد دّلت األخبار على أّف 
االجازة ال يف زماف اؼبلك على اؼبختار يف معٌت  يف موضوع اػبيار عنواف البّيع كما عرفت، وىذا العنواف إمّبا وبصل يف زماف

 الكشف.

  ومن ىنا لو قلنا بصحة البيع فيما إذا باع فعاًل داره من السنة اؼبتقّدمة بأف

______________________________ 
 ٜٗ: ٘( اؼبكاسب ٔ)

 ٜٙٔ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج



حيوانًا لو هبذا النحو بأف يكوف اؼبشًتي مالكًا لو من السنة اؼباضية بالبيع تكوف اؼبلكية من السنة السابقة ببيعو فعاًل، أو باع 
فعاًل، لقلنا باػبيار من زماف البيع ال من زماف اؼبلكية الذي ىو السنة اؼبتقّدمة، إاّلأّف ىذا النحو من اؼبعامالت غَت صحيح 

تعامالف فيو بالبّيعُت دوف زماف اؼبلكية كما ىو عند العرؼ وىو ظاىر، وذلك ألّف زماف البيع ىو الزماف الذي يّتصف اؼب
واضح، فعلى ما ذكرناه ال عربة بزماف اؼبلكية وال بزماف العقد دبا ىو عقد وإمبا اؼبدار على زماف صدؽ البّيع وعدمو، وعليو 

البيع يف السلم قبل فإذا باع حيوانًا على كبو السلم فيكوف مبدأ اػبيار فيو زماف القبض دوف زماف العقد وذلك لعدـ صحة 
 القبض، وزماف صدؽ البّيع على اؼبتعاملُت إمبا ىو زماف القبض.

وبعبارة اخرى: إّف أدلّة اػبيار ـبّصصة لعمـو وجوب الوفاء بالعقد ووجوب االلتزاـ والوفاء فرع صدؽ البيع وربّققو، فاػبيار إمبا 
القبض ليس ببيع يف نظر الشارع وما ال يكوف صحيحًا وال يثبت يف البيع الصحيح الذي يكوف نافذًا شرعاً، والسلم قبل 

 نافذاً شرعاً ال معٌت عبعل اػبيار فيو.

مث إّف اؼبثاؿ الذي مّثل بو بعض اؼبعاصرين للشيخ فيما نقلناه عنو مبٍت كما أشار إليو شيخنا األنصاري على عدـ جرياف 
وأّما بناء على ما ذكرناه من جريانو يف بيع اغبيواف على كبو اػبيار يف بيع اغبيواف الكّلي واختصاصو باغبيواف الشخصي، 

 الكّلي أيضاً فال حاجة إذل جعل اغبيواف شبناً كما يف اؼبثاؿ، بل هبري اػبيار ولو فيما إذا كاف اغبيواف مبيعاً على كبو السلم.

 الكالـ يف معٌت اليـو يف األياـ الثالثة

 

ثالثة أو ال؟ ردبا يقاؿ إّف اليـو عبارة عن أربعة وعشرين ساعة، فمعٌت الثالثة أياـ ىو اثنتاف وأّف الليارل أيضاً داخلة يف األياـ ال
  وسبعوف ساعة، فإذا وقع البيع

 ٓٚٔ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

 يف أّوؿ ليلة األربعاء فال ؿبالة تنتهي الثالثة يف آخر يـو اعبمعة وتكوف الليارل الثالثة أيضاً داخلة يف اػبيار.

 واخرى يقاؿ: إّف مفهـو اليـو عبارة عن بياض يـو من طلوع الشمس إذل غروهبا يف مقابل الليل كما يف االستعماالت القرآنية
وكبوه، ووبتاج إرادة الزائد على ذلك من اليـو إذل دليل كما يف يـو الصـو حيث دّؿ الدليل  «ٔ» «َسْبَع لََياٍؿ َوشَبَانَِيَة أَيَّاـٍ »

على أّف يومو من طلوع الفجر ال من طلوع الشمس، وعليو فالليارل خارجة عن األياـ، إاّلأّف الليلتُت اؼبتوسطتُت ال إشكاؿ يف 
اـ وال يبكن معو إخراج الليلتُت اؼبتوسطتُت عن اػبيار الستلزامو دخوؽبما يف اػبيار من جهة أّف اػبيار مستمر يف ثالثة أي

انقطاع اػبيار واؼبفروض أّف اػبيار مستمر وغَت منقطع، كما أنو إذا عقد يف أّوؿ الليل أو يف أثنائو البّد من أف وبكم عليو 
كم باػبيار، وىذا من جهة العلم اػبارجي باػبيار يف ذلك الزماف فتكوف الليلة االوذل بأصبعها أو بنصفها أيضًا داخلة يف اغب



بعدـ انفكاؾ اػبيار عن العقد، ففي أّي زماف مت فيو البيع والعقد فالبّد من أف وبكم عليو باػبيار من ذلك الزماف، إذ لو 
بّد يف حكمنا عليو باػبيار من أّوؿ طلوع الشمس للـز انفكاؾ اػبيار عن العقد دبقدار ليل أو نصف ليل وىو كما ترى، فال

مفروض اؼبثاؿ من االلتزاـ بدخوؿ الليلة االوذل أيضاً كالليلتُت اؼبتوسطتُت وىذا ال من جهة أّف الليل داخل يف مفهـو اليـو بل 
 من جهة االستمرار يف الليلتُت ومن جهة عدـ االنفكاؾ يف الليلة االوذل.

الليلتُت اؼبتوسطتُت داخلتاف يف اغبكم، فلو دل وبكم بدخوؿ  بدخوؿ الليلة الثالثة أيضاً، بدعوى أّف اؼبفروض أفّ  وردبا يقاؿ:
 الليلة الثالثة أيضاً للـز االختالؼ يف أفراد األياـ الثالثة، حيث إّف اؼبراد يف يومُت منها ىو أربعة

______________________________ 
 ٚ: ٜٙ( اغباقة ٔ)

 ٔٚٔ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

 الثالث منها يراد باليـو بياضو من دوف دخوؿ الليل فيو ىذا.وعشرين ساعة، ويف اليـو 

بأّف دخوؿ الليلتُت اؼبتوسطتُت ليس من جهة دخوؽبما يف مفهـو  «ٔ» )قّدس سرّه(  عن ذلك شيخنا األنصاري  وقد أجاب
، بل من جهة استمرار اػبيار وحيث ال يبنع خروج الليلة الثالثة عن استمرار اػبيار فلذا ال كب كم بدخوؽبا كاؼبتوسطتُت، اليـو

يف اؼبقاـ: أّف اؼبراد باليـو ىو طلوع الشمس إذل غروهبا ودخوؿ الليلتُت  )قّدس سرّه(  وملّخص ما أفاده شيخنا األنصاري
اؼبتوسطتُت من جهة استمرار اػبيار، كما أّف دخوؿ الليلة االوذل لو وقع العقد يف أّوؽبا أو يف أثنائها من جهة عدـ انفكاؾ 

 متُت بأسره. )قّدس سرّه(  يار عن العقد. وما أفادهاػب

يف كفاية التلفيق يف اليـو وعدمها، مثاًل إذا عقد يف ظهَتة يـو فتنتهي الثالثة يف ظهَتة اليـو الرابع حىت يتلّفق   بقي الكالـ
تتم الثالثة، أو أّف التلفيق ال  النصف من ىذا اليـو والنصف من اليـو الرابع ويصَت يومًا وبانضمامو إذل اليومُت اؼبتوسطُت

؟ وىذه اؼبسألة غَت ـبتصة باؼبقاـ بل ىي جارية يف مسألة اغبيض وقصد االقامة وكبونبا.  يكفي يف صدؽ اليـو

والظاىر كفاية التلفيق ألّف الظاىر من اليـو ىو مقدار بياضو وال خصوصية فيو لكونو ما بُت الطلوع والغروب، فإذا انضم 
. نصف البياض من  ىذا اليـو ونصف البياض من اليـو الرابع يكفي ذلك يف صدؽ اليـو

وفبّا يدّؿ على ما ذكرناه: أنو من البعيد جداً أف ربيض اؼبرأة يف أوؿ طلوع الشمس بل غالباً ربيض يف أثنائو أو وسطو، فعدـ 
 البياف والتنبيو على ذلك وىو )عليهم السالـ(  احتساهبا ذلك من أياـ حيضها وبتاج إذل دليل، وكاف الزماً عليهم
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مفقود، وكذا اؼبسافر فانو ال وبضر البلد يف أوؿ طلوع الشمس حىت إذا قصد االقامة يف ذلك البلد وبسبو يومًا واحدًا وإمبا 
ّف التلفيق كاٍؼ فيقيم يف البلد تسعة أياـ ونصف اليـو العاشر وبانضمامو إذل نصف وبضره يف وسط اليـو وأثنائو فالظاىر أ

اليـو الذي ورد فيو البلد تتم عشرة أياـ، وبذلك يصدؽ أنو أقاـ عشرة أياـ كما يصدؽ ذلك يف إقامة سنتُت أو سنة واحدة 
 أقمت يف البلد الكذائي سنة أو سنتُت، وكذا يف ملّفقة نصفها من ىذه السنة ونصفها اآلخر من السنة اؼبتقّدمة، فيقاؿ إينّ 

 الساعة اؼبلّفقة نصفها من ىذه الساعة ونصفها اآلخر من الساعة الثانية، وىذا ظاىر.

  الكالـ يف مسقطات خيار اغبيواف

 

اؼبسقطُت يف خيار األوؿ من اؼبسقطات: اشًتاط سقوطو يف العقد. الثاين: إسقاطو بعد العقد وقد تقّدـ الكالـ يف ىذين 
ذكر يف  «ٔ»  اجمللس وتعّرضنا ىناؾ ؼبا اورد عليهما فراجع، وعليو فال حاجة إذل التعّرض ؽبما يف اؼبقاـ إاّلأّف شيخنا األنصاري

اؼبقاـ كالمًا هبري يف خيار اجمللس أيضاً، وىو أنو ال إشكاؿ يف عدـ سقوط اػبيار باالضافة إذل بعض اؼببيع دوف بعضو كما 
أراد أف يسقط خياره يف نصف اغبيواف أو ربعو أو ثلثو دوف نصفو اآلخر أو ثالثة أرباعو الباقية، والوجو يف عدـ صحة إذا 

ذلك أّف اؼببيع أمر واحد وىو ؾبموع النصفُت بشرط االجتماع، وىو إّما أف يقبلو وإّما أف يرّده وليس لو رّد نصفو وإبقاء 
 ئع يف اؼببيع.نصفو اآلخر حىت يصَت شريكاً مع البا

  وأّما إسقاط بعض اػبيار حبسب استمرار زمانو كاسقاطو يف اليـو األوؿ من
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مر جائز، ألّف حق األياـ الثالثة يف خيار اغبيواف أو إسقاطو يف إحدى الساعتُت اللتُت فرضنانبا زماف خيار اجمللس فهو أ
اػبيار ينحل إذل خيارات متعّددة حسب تعّدد اآلنات يف زماف اػبيار، ألنو ليس معٌت اػبيار إاّلملك فسخ العقد وىو كما 



يكوف مالكًا لفسخ العقد يف ىذا الزماف كذلك يكوف مالكًا لفسخو يف الزماف الثاين والثالث وىكذا، ولو أف يرفع يده عن 
 اط خياره اؼبختص هبذا الزماف دوف حّقو يف الزماف الثاين كما ىو ظاىر.حّقو يف زماف وإسق

التصرؼ يف اغبيواف، وكلماهتم يف اؼبقاـ مضطربة غاية االضطراب وأقواؽبم فيو ـبتلفة، ومنشأ  الثالث من اؼبسقطات:
االختالؼ ىو اختالؼ الروايات الواردة يف اؼبقاـ واختالؼ األنظار يف تفسَتىا ومالحظة مقتضى القاعدة األّولية يف اؼبقاـ، 

ػبيار بكل ما دّؿ على الرضا بالبيع سواء كاف لفظًا أـ كاف من وال ينبغي االشكاؿ يف أّف مقتضى القاعدة األّولية سقوط ا
األفعاؿ فيما إذا صدرت عن االختيار وااللتفات، لكشفها حينئذ عن الرضا بالعقد حبسب البقاء وإسقاطو اػبيار، وذلك ؼبا 

قاعات بو إاّليف مثل الطالؽ مّر يف باب اؼبعاطاة من أّف الفعل كاللفظ والقوؿ يف وقوع كل عنواف من عناوين العقود واالي
والنكاح وغَتنبا فبّا دّؿ الدليل فيو على عدـ وقوعو بالفعل، ومن ىذه اؼبوارد اؼبقاـ فال مانع من أف يوجب الفعل سقوط 

 اػبيار لكشفو عن الرضا بالعقد حبسب البقاء، فهو نظَت االسقاط بالقوؿ.

الكاشف عن رضا الفاعل واؼبتصرؼ بالعقد حبسب البقاء فبّا ال كالـ ء من األفعاؿ  وىذه الكربى أعٍت سقوط اػبيار بشي
فيها وال إشكاؿ، إاّلأّف الكالـ يف ربقق الصغرى لتوقف الكربى على ربقق صغرياهتا، وىذا إمبا يتحّقق مع العلم باغباؿ 

ار وإبقاء العقد، وأّما إذا والتفاتو إذل أّف التصرؼ مسقط للخيار شرعاً، فإّف مثلو يكشف عن رضا اؼبتصرؼ بسقوط اػبي
  تصرؼ يف اؼببيع جاىاًل حبكمو شرعاً ودل يدر أّف التصرؼ مسقط فتصرؼ يف اغبيواف بأرقى أكباء التصرفات كما إذا كاف
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يدفعها إذل صاحبو بعد اؼببيع أمة فوطأىا، فهذا وأمثالو كيف يكوف كاشفًا عن الرضا بالعقد، إذ ردبا يتصرؼ فيها ألجل أف 
التصرؼ فيها، ومثل ذلك ال يكوف موجبًا لسقوط اػبيار، والوجو فيو أّف التصرؼ اؼبسقط للخيار يتوقف على قصد عنواف 
االسقاط ال ؿبالة ألنو كأحد األفعاؿ االختيارية لفاعلو، وال يبكن أف يتحّقق التصرؼ اؼبزيل من دوف علمو باغباؿ وعدـ 

إذل سقوطو دبجرد التصرؼ حىت يف صورة جهل اؼبتصرؼ باغباؿ بدعوى  «ٔ» ذىب شيخنا االستاذ قصده االسقاط، وإف
أّف بعض العناوين ال يتوقف حصولو على القصد واالرادة، إاّلأّف اغبق أنو كأحد األفعاؿ االختيارية للفاعل وال يبكن أف 

 يتحّقق بال قصد.

إذا كانت كاشفة عن الرضا بالعقد، وذلك ألنو دل يرد نّص يف كيفية االسقاط وكيف كاف، فاألفعاؿ فبّا يسقط هبا اػبيار فيما 
 ء يكوف مربزاً لرضا الطرؼ بالبيع هبوز االسقاط بو. وأنو بالفعل أو باللفظ، بل كل شي

 فاؼبتحّصل: أّف التصرؼ اؼبربز للرضا من اؼبسقطات يف اؼبقاـ.



 مسبوقة باالختيار وااللتفات، فال وجو السقاطها اػبيار، نعم قد ورد يف وأّما سائر التصرفات يف اؼببيع سّيما إذا كانت غَت
بعض الصحاح أّف مطلق إحداث اغبدث يف اغبيواف مسقط للخيار سواء كاف على كبو االختيار أو من غَت التفات، منها 

ومثلها  «ٕ» «شرط لو فإف أحدث اؼبشًتي فيما اشًتى حدثًا قبل الثالثة أياـ فذلك رضى منو وال»صحيحة ابن رئاب 
 وعليو فكل فعل صدؽ عليو أنو حدث أي زيادة على خلقتو األصلية أو نقيصة عنها فال «ٖ» صحيحة الصّفار
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 ؿبالة يوجب سقوط اػبيار مطلقاً صدر عن القصد واالختيار أو عن اعبهل والغفلة.

مث إّف الروايات قد أطبقت على تطبيق اغبدث على ما ليس داخاًل ربت اغبدث حقيقة نظَت التقبيل واللمس للجارية بل 
كها مع أّنا ليست من األحداث حقيقة لعدـ كوّنا تصرفًا موجباً النظر منها إذل ما ال هبوز النظر إليو لغَت زوجها أو مال

قيل لو وما »طّبقو عليها حيث قاؿ يف صحيحة ابن رئاب  )عليو السالـ(  لزيادتو على أصلو أو نقيصتو عنو، إاّلأّف االماـ
تعّبداً من الشارع يف التطبيق فال فيكوف ذلك « اغبدث، قاؿ إف المس أو قّبل أو نظر منها إذل ما كاف ؿبّرمًا عليو قبل الشراء

ؿبالة نأخذ بذلك التطبيق تعّبدًا وكبكم بسقوط اػبيار دبثل ىذه التصرفات اليت اطلق عليها اغبدث يف الرواية، وأّما يف غَت 
و قلنا بأّف  عنواف اغبدث حقيقة أو تعّبدًا فال نلتـز بسقوط اػبيار بو سواء كاف من األفعاؿ الكبَتة أو األفعاؿ الصغَتة، بل ل

كل تصرؼ من أكباء التصرفات يسقط اػبيار لكاف جعل اػبيار لغوًا ظاىراً، إذ ال ىبلو اؼببيع واغبيواف من التصرؼ فيو بعد 
بيعو ولو بأخذه وسحبو إذل الدار أو ركوبو ألجل االختبار أو ألجل إيصالو إذل الدار أو بأمره باغالؽ الباب أو مشيو خلفو 

ك األفعاؿ والتصرفات تقتضي سقوط اػبيار فأّي فائدة يف جعل اػبيار يف بيع اغبيواف حينئذ، فيكوف جعلو فإذا فرضنا أّف تل
 من اللغو الظاىر.

وباعبملة: أنو ال دليل لنا على أّف األفعاؿ اغبقَتة أو اعبليلة توجب سقوط اػبيار يف غَت عنواف اغبدث، بل الدليل قاـ على 
حيث سئل يف ذيلها عن سقوط اػبيار  «ٔ» فعاؿ، وىذا الدليل ىو صحيحة الصّفارعدـ سقوطو بغَت اغبدث من األ

بأنو إذا أحدث حدثًا فقد وجب الشراء ودل يتعّرض إذل أّف الركوب أيضًا يسقط  )عليو السالـ(  باغبدث أو الركوب فأجاب
  اػبيار، وحيث إّف السائل جعل الركوب يف
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 مقابل اغبدث فمنو يعلم أّف اغبدث غَت شامل لو وأّف مثل الركوب الذي ىو من أجلى التصرفات ال يوجب سقوط اػبيار.

ة إاّلبدليل، مث وبعبارة اخرى: أّف األدلة الدالة على لزـو العقود تقتضي اغبكم باللزـو وال يبكن اػبروج عّما تقتضيو تلك األدل
قاـ الدليل على عدـ اللزـو يف بيع اغبيواف ثالثة أياـ، وال يبكن اػبروج عّما يقتضيو ذلك الدليل الداؿ على عدـ لزـو البيع 
إذل ثالثة أياـ إاّلبدليل آخر يدؿ على لزـو العقد، وىذا الدليل إمبا قاـ يف االسقاط بالفعل أو باللفظ بل باالشارة أيضًا ويف 

اغبدث عليها تعّبداً، وأّما يف غَت ىذه اؼبوارد فال دليل على سقوطو  )عليو السالـ(  ق اغبدث ويف اؼبوارد اليت طّبق االماـمطل
 وصَتورة العقد الزماً ولعّلو ظاىر.

األخبار فاؼبتلّخص: أّف االسقاط فعليًا كاف أـ لفظيًا يوجب سقوط اػبيار، كما أّف اغبدث أيضًا يوجب السقوط دبقتضى 
الواردة يف اؼبقاـ، وإمبا الكالـ يف أنو ىل ىناؾ مسقط آخر غَت االسقاط الفعلي أو القورل وغَت اغبدث، أو اؼبسقط ينحصر 
هبما، وقد عرفت أّف كلمات الفقهاء مضطربة يف اؼبقاـ غاية االضطراب ومنهم من جعل اؼبدار يف السقوط على الرضا 

الرضا النوعي، وثالث جعل كل تصرؼ من اؼبسقطات يف اغبيواف حىت أمثاؿ قولو  الشخصي، ومنهم من جعل اؼبدار على
أغلق الباب، فالبّد من النظر إذل روايات الباب حىت نرى أّنا تدؿ على أّف كل تصرؼ من اؼبسقطات وإف دل يعّد من 

 ّنا ال تدّؿ على ذلك.اغبدث، ألّف اغبدث ىو ما يوجب التغَّت يف اغبيواف ال مطلق التصرؼ كما ىو واضح، أو أ

فإف أحدث اؼبشًتي فيما اشًتى حدثًا قبل الثالثة أياـ فذلك »من النصوص الواردة يف اؼبقاـ صحيحة علي بن رئاب  فنقوؿ:
  وإذل «ٔ» «رضى منو وال شرط لو
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ىنا دّلت دبقتضى إطالقها على أّف كل حدث يسّمى بذلك عرفًا فهو يوجب سقوط اػبيار، كاف ذلك اغبدث منو بقصد 
قيل »ء، ولكنو ينايف ذلك ظهور قولو بعد ذلك  إسقاط خياره أـ دل يكن، واغبدث كما أشرنا إليو ىو ما يوجب تغَّتاً يف الشي

والوجو يف التنايف أّف اللمس والتقبيل « إف المس أو قّبل أو نظر منها إذل ما كاف ؿبّرمًا عليو قبل الشراءلو وما اغبدث، قاؿ: 



والنظر إذل ما كاف ؿبّرمًا عليو قبل الشراء ليس من اغبدث قطعاً، ؼبا عرفت من أّف اغبدث ىو ما يوجب تغَّتًا يف اؼببيع، 
 ، وعليو فيدور األمر يف ىذا الذيل بُت أمرين:واللمس وأخويو ال يوجب التغَّت كما ىو ظاىر

أف يقاؿ إّنا سبثيل ؼبطلق التصرؼ يف اؼببيع، ومعناه أّف كل تصرؼ وبـر على غَت اؼبالك فهو يوجب سقوط اػبيار،  أحدنبا:
يف تفسَت اغبدث وعليو فتدّؿ  )عليو السالـ(  واللمس وأخويو من التصرفات احملّرمة لغَت اؼبالك، فمن ىذه اعبهة ذكرىا االماـ

الصحيحة على أّف كل تصّرؼ ؿبرـّ على غَت اؼبالك مسقط للخيار حىت مثل األمر باغالؽ الباب بل حىت اػبلوة مع األمة 
 بناء على أّف اػبلوة مع األجنبية ؿبّرمة توجب السقوط وإف دل يكن ذلك تغَّتاً يف اؼببيع.

قوط ىو اغبدث، ومعٌت اغبدث ما تقّدـ من كونو موجبًا لتغَّت يف اؼببيع، وأّما ىذه األمثلة أف يقاؿ إّف اؼبناط يف الس وثانيهما:
فهي حكومة من الشارع يف تطبيق اغبدث عليها عنده وإف دل يكن منو واقعاً، وعليو فيكوف اؼبسقط ثالثة: االسقاط الفعلي 

م بسقوط اػبيار دبطلق التصرؼ ما دل يطلق عليو اغبدث عرفاً والقورل واغبدث، واألمثلة اؼبذكورة أعٍت اللمس وأخويو، وال وبك
أو كاف داخاًل يف األمثلة اؼبتقّدمة، والرواية لو دل تكن ظاىرة يف اغبمل على االحتماؿ الثاين غَت ظاىرة يف األوؿ منهما، 

 فتكوف ؾبملة ال ؿبالة.

  يف الرجل اشًتى» )عليو السالـ( صحيحة الصّفار كتبت إذل أيب ؿبمد ومنها:

 ٛٚٔ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

دابة من رجل فأحدث فيها حدثًا من أخذ اغبافر أو نعلها أو ركب ظهرىا فراسخ ألو أف يرّدىا يف الثالثة أياـ اليت لو فيها 
حدثًا فقد وجب إذا أحدث فيها  )عليو السالـ(  اػبيار بعد اغبدث الذي وبدث فيها أو الركوب الذي يركبها فراسخ؟ فوّقع

وىذه الرواية كما تراىا جعلت الركوب يف مقابل اغبدث وىو كذلك، ؼبا مّر من أّف اغبدث  «ٔ» «الشراء إف شاء اللَّو تعاذل
ىو ما يوجب تغَّتًا يف اؼببيع، والركوب خارج عن ذلك ال ؿبالة، وىي لو دل تكن دالة على أّف مطلق التصرؼ كالركوب ال 

و عن سقوطو باغبدث والركوب فأجاب بأّف أحدنبا وىو اغبدث يوجب السقوط فتكوف ظاىرة يف يوجب السقوط حيث سأل
أّف الركوب الذي ىو من التصرفات ال يوجب السقوط، فليست بدالّة على سقوطو دبطلق التصرؼ ال ؿبالة وأّنا إّما تدّؿ 

على  )عليو السالـ(  ا تدّؿ دبقتضى جواب االماـعلى عدـ السقوط بو وإّما ساكتة وال تدّؿ على سقوطو دبطلق التصرؼ، وإمبّ 
 أّف اغبدث يوجب السقوط وىو غَت التصرؼ كما ىو ظاىر.

 قلت لو أرأيت إف قّبلها اؼبشًتي أو المس؟»ما عن قرب االسناد  ومنها:

وىذه  «ٕ» «ـ البيع: إذا قّبل أو المس أو نظر منها إذل ما وبـر على غَته فقد انقضى الشرط ولز )عليو السالـ(  قاؿ فقاؿ
الرواية غَت مشتملة على اغبدث والتصرؼ وإمبا صّرحت بسقوط اػبيار باللمس وأخويو، ومقتضى إطالقها عدـ الفرؽ يف 



سقوط اػبيار بُت أف يكوف قاصدًا هبذه األفعاؿ للسقوط أو كاف قاصدًا هبا عدـ السقوط كما إذا أراد أف يقّبلها مث يفسخ 
 ع اليد عنها، فإّف مقتضى إطالقها سقوط اػبيار بأحد ىذه األفعاؿ مطلقاً.عقدىا أو المسها مث رف

______________________________ 
(ٔ) 

 ٕح  ٗ/ أبواب اػبيار ب ٖٔ: ٛٔالوسائل 

 )مع اختالؼ يسَت( ٖح  ٗ/ أبواب اػبيار ب ٖٔ: ٛٔ( الوسائل ٕ)

 ٜٚٔ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

ء منها أّف مطلق التصرؼ احملرـّ على غَت اؼبالك يسقط اػبيار، بل إّّنا دّلت على أّف  يستفاد من شيوىذه الروايات الثالث ال 
 اغبدث يوجب السقوط كما أّف ىذه األفعاؿ اؼبذكورة من اللمس وأخويو توجب السقوط، وأّما مطلق التصرؼ فال.

ويف ذلك احتماالت أربعة كما « ضى منو وال شرطفذلك ر »يف صحيحة علي بن رئاب  )عليو السالـ(  يف قولو  بقي الكالـ
 .«ٔ»  ذكرىا شيخنا األنصاري

ىو الرضا الشخصي دبعٌت أّف تلك التصرفات تكشف عن رضا الفاعل « فذلك رضى منو»أف يكوف اؼبراد بقولو  أحدىا:
ولواله دل يسقط اػبيار،  واؼبتصرؼ ببقاء البيع شخصًا أي رضا شخصياً، فيكوف اؼبدار يف سقوط اػبيار ىو الرضا الشخصي

بسقوطو هبذه األفعاؿ من جهة كشفها عن الرضا الفعلي ببقاء اؼبعاملة ولو حبسب الغالب، فإّف  )عليو السالـ(  وإمبا حكم
 اؼبتصرؼ باللمس وأخويو يكوف غالباً راضياً بلزـو اؼبعاملة.

، ألّف غالب الناس ال يلتفت إذل أّف يف اغبيواف أّف تلك التصرفات ال تكشف عن الرضا الفعلي ولو حبسب الغالب ويدفعو:
خيار ثالثة أياـ، بل يبكن دعوى ذلك يف حق بعض احملّصلُت كاؼببتدئُت حيث ال يدري بل وال وبتمل أف يكوف يف بيع 

 الدجاج خيار ثالثة أياـ، وإف التفت فإمّبا وبتملو يف أمثاؿ بيع الفرس وكبوه من اغبيوانات الكبار، ىذا.

إذل أّف اػبيار ال ىبتص باؼبسلمُت لثبوتو يف بيع الكّفار أيضاً، مع أّف غَت اؼبسلم ال يلتفت إذل اػبيار بوجو فكيف  مضافاً 
 يبكن مع ذلك دعوى أّف تلك األفعاؿ تكشف عن إسقاطو اػبيار وعن رضاه الشخصي بالبيع، فهذا االحتماؿ ساقط.

______________________________ 
 ٕٓٔ -ٓٓٔ: ٘( اؼبكاسب ٔ)



 ٓٛٔ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

الرضا النوعي دبعٌت أّف تلكم األفعاؿ كاشفة عن الرضا « فذلك رضى منو» )عليو السالـ(  أف يراد بالرضا يف قولو وثانيهما:
و داللة على النوعي بالبيع، فيكوف اؼبناط يف سقوط اػبيار ىو التصرؼ الذي لو ظهور نوعي يف االلتزاـ باؼبعاملة وإف دل يكن ل

الرضا يف خصوص اؼبقاـ، إاّلأّف اؼبدار على ما يدّؿ عليو نوعاً، نظَت ظهور األلفاظ يف الكشف عن معانيها فإّّنا متبعة وإف دل 
 يكن لو كشف عن االرادة يف خصوص اؼبورد.

أّف أغلب الناس غافلوف وىذا الوجو أيضًا كسابقو يف السقوط، لعدـ كشف تلكم األفعاؿ عن الرضا ولو نوعًا بعد مالحظة 
عن مثل ذلك اػبيار فكيف يكوف ؽبا كشف عن إسقاط اػبيار الذي ال يلتفت إليو اؼبتصرؼ حسب الفرض، وعليو فيبقى 

فذلك رضى »ء واحد وىو أف تكوف اعبملة أعٍت قولو  يف البُت الوجهاف األّوالف يف كالـ شيخنا األنصاري ومرجعهما إذل شي
ا حكمة لو وذكر شيخنا األنصاري أنو بناء على ىذين االحتمالُت يكوف كل تصرؼ مسقطاً وإف علم نفس اعبزاء أو أّن« منو

عدـ داللتو على الرضا من جهة حكم الشارع بأّف ىذا التصرؼ رضى بالبيع تعّبداً، أو أنو يوجب نفي اػبيار من جهة كشفو 
 عن الرضا النوعي باؼبعاملة.

أّف اغبدث رضى منو، وظاىره أّف نفس اغبدث رضًى وأّّنما مّتحداف، ودبا أنو غَت مراد ألّف أّف الرواية وإف دّلت على  وفيو:
اغبدث فعل خارجي والرضا فعل قليب فكيف يكوف أحدنبا عُت اآلخر، فال ؿبالة يكوف معناىا أّف اغبدث رضا فعلي وإجازة 

لي، إاّلأنو ال يستفاد منها أّف كل تصرؼ يسقط فعلية للمعاملة، والزمو أف يكوف كل حدث مسقطًا للخيار ألنو رضا فع
اػبيار، ألّف الرضا إمّبا ضبل يف الرواية على اغبدث ال على التصرؼ، ومعناىا أّف كل حدث رضا عملي ال كل تصرؼ، وىذا 

 اآلخر  الذي ذكره مبٍت على تفسَت اغبدث بالتصرؼ مث اغبكم بأّف كل تصرؼ يسقط اػبيار، مع أنو ال وجو لو، وأحدنبا غَت
 كما ىو واضح.

 ٔٛٔ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

أّف اؼبسقطات ثالثة: االسقاط الفعلي أو القورل لعدـ اختصاصو بالقورل بل كل فعل قصد بو إسقاط  فاؼبتحّصل إذل ىنا:
اػبيار يكوف مصداقًا لالسقاط ال ؿبالة، واغبدث مطلقًا سواء قصد بو االسقاط أـ ال، واللمس وأخويو كما مّر وعرفت أنو 

 التصرؼ فال يكوف مسقطاً للخيار.مقتضى اعبمع بُت الروايات الواردة يف اؼبقاـ، وأّما مطلق 

 ٕٛٔ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

 



 اشًتاط اػبيار أو خيار الشرط

 

الظاىر أنو ال خالؼ يف صحة ىذا االشًتاط بأف يشًتط أحد اؼبتعاملُت أف يكوف لو أو ؽبما اػبيار إذل زماف على كبو 
 االتصاؿ أو االنفصاؿ.

يف جواز البيع الذي اشًتط فيو الفسخ عند رّد مثل الثمن اؼبعرّب عنو ببيع اػبيار )البيع بشرط(  «ٔ» ويستفاد ذلك فبّا ورد
 حيث إنو عقد اشًتط فيو اػبيار للبائع وقد دّلت الرواية على جوازه.

ن ماؿ البائع، من أّف ىالؾ اؼببيع يف يد اؼبشًتي قبل أف يبضي الشرط وىو اشًتاط أياـ معدودة م «ٕ» وكذا يدّؿ عليو ما ورد
وذلك ألّنا سّلمت جواز اشًتاط اػبيار أيامًا معدودة وفرضتو مفروغًا عنو مث حكمت بأف تلف اؼببيع يف زماف اػبيار اؼبذكور 

 من ماؿ البائع.

عدة فإف استظهرنا من ىاتُت الروايتُت جواز اشًتاط اػبيار على كبو العمـو فهو وإاّل فإف قلنا إف جعل اػبيار على خالؼ القا
ألّف مقتضاىا اللزـو يف صبيع العقود ومنها البيع، فال يبكن التعّدي من ثبوتو يف مقامُت وموردين إذل غَتنبا ألنو على خالؼ 

 القاعدة، مثاًل إذا اشًتط يف ضمن عقد البيع أف يكوف لو خيار بعد

______________________________ 
 ٖ، ٔح  ٛ/ أبواب اػبيار ب ٜٔ: ٛٔ( الوسائل ٔ)

 ٕ( نفس اؼبصدر اغبديث ٕ)

 ٖٛٔ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

عشرة أياـ فال يبكن استفادة جواز ذلك من ىاتُت الروايتُت وأنو البّد من االقتصار عليهما حىت يثبت جواز اشًتاط اػبيار 
، فالبّد من إقامة الدليل على صحة اشًتاط اػبيار يف العقود.  على كبو العمـو

حيث إّف مقتضاىا جواز اشًتاط  «ٔ» «اؼبسلموف عند شروطهم»ك دبا روي وادعي تواتره من أّف وقد يستدّؿ على ذل
 اػبيار.

بأّف اشًتاط اػبيار يف العقود من الشروط اؼبخالفة للكتاب  «ٕ» وقد أورد على االستدالؿ بتلك الرواية صاحب اؼبستند
« فإذا افًتقا وجب البيع»يف روايات خيار اجمللس  )عليو السالـ(  وقولو «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  والسّنة، وذلك ألّف مقتضى قولو تعاذل



أو غَتنبا من أدلّة اللزـو أّف كل عقد من العقود الـز ومنو عقد البيع فاشًتاط جوازه ىبالف الكتاب والسّنة فال يصح مثل 
 ىذا االشًتاط.

من أّف اللزـو واعبواز على قسمُت، فقسم  «ٖ» )قّدس سرّه( ن شيخنا االستاذوقد اجيب عن ذلك بوجهُت: أحدنبا: ما ع
منهما حّقي والقسم اآلخر حكمي، ويعرؼ اغبّقي منهما جبواز دخوؿ االقالة عليو، مثاًل اللزـو يف البيع حّقي فلذا يقبل 

تبايعُت، وأّما اللزـو يف النكاح فهو حكمي ولذا االقالة برضا البائع واؼبشًتي، فمنو يظهر أّف اللزـو فيو من جهة مراعاة حق اؼب
ال تدخلو االقالة كما إذا رضي كل من الزوج والزوجة برفع اليد عن العقد فإّف ذلك ال يوجب رفعو، فمنو يعرؼ أّف اللزـو فيو 

يف البيع ما داما يف حكمي. وكذلك اعبواز فإّف اعبواز يف اؽببة حكمي ولذا ال يرتفع بالًتاضي على ارتفاعو، وأّما اعبواز 
  اجمللس فهو حقي لقبولو

______________________________ 
 ٗح  ٕٓ/ أبواب اؼبهور ب ٕٙٚ: ٕٔ( الوسائل ٔ)

 ٕٖٛ: ٗٔ( مستند الشيعة ٕ)

 ٕٚ: ٖ( منية الطالب ٖ)

 ٗٛٔ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

 االسقاط ألّف ذي اغبق يبكنو إسقاط حقو.

والسّنة ىو الذي ىبالف اللزـو اغبكمي كما يف النكاح، وأّما اؼبخالف للزـو اغبقي فهو ال مانع من والشرط اؼبخالف للكتاب 
وغَته من أدلّة الشروط يرفع لزـو البيع وىو حقي، « اؼبسلموف عند شروطهم»صحتو، عبواز رفع اليد عن اغبق، ودبا أّف قولو 

 ب والسّنة، ىذا.فال يكوف اشًتاط اػبيار فيو من الشروط اؼبخالفة للكتا

ء واحد وىو اغبكم، غاية األمر أّف بعض األحكاـ  أّف اغبق واغبكم عبارتاف عن شي «ٔ»  وال ىبفى أنّا ذكرنا يف أوائل البيع
مشروط وبعضها غَت مشروط ويعرّب عن اؼبشروط باغبق، إاّلأّف كونو مشروطًا بعدـ رفع اليد عنو ال يوجب اختالفًا وتعّددًا يف 

سب اؼباىية بل اجملعوؿ ىو اغبكم وىو أمر واحد واؼبخالف ألحدنبا ـبالف لآلخر وغَت اؼبخالف ألحدنبا غَت اجملعوؿ حب
ـبالف لآلخر كما ىو مقتضى االرباد، واغبكم باللزـو يف البيع والنكاح أمر واحد ولذا جاز فسخ النكاح يف بعض اؼبوارد 

و يف البيع باألخبار الواردة يف االقالة من أّف اؼبتعاملُت إذا تراضيا على للزوج ويف بعضها اآلخر للزوجة، وقد رفعنا اليد عن



اكبالؿ العقد فال مانع من اكباللو، وأّما رفع اليد عنو برضا أحدنبا دوف اآلخر فهو أّوؿ الكالـ. وباعبملة أّف الفرؽ بُت ما 
 تدخل فيو االقالة وما ال تدخل فيو فبّا ال وجو لو.

على ما ىو ظاىر كالمو وملّخصو: أّف الشرط اؼبخالف للكتاب والسّنة ىو  «ٕ» )قّدس سرّه( ذكره السيدما  الوجو الثاين:
 الشرط اؼبخالف لذات اغبكم الثابت فيهما، وأّما اؼبخالف الطالؽ اغبكم اؼبذكور يف الكتاب والسّنة فهو غَت ساقط

______________________________ 
 ٖٓذا الكتاب الصفحة ( راجع اجملّلد األوؿ من ىٔ)

  من مبحث اػبيارات ٖٕ( حاشية اؼبكاسب )اليزدي(: ٕ)

 ٘ٛٔ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

عن االعتبار، بل صبيع الشروط يف العادل ـبالفة الطالؽ األحكاـ الثابتة يف الكتاب أو السنة، فمثل اشًتاط اػبياطة يف ضمن 
وإباحتها، إاّلأّف االشًتاط قد بّدلو إذل الوجوب، واشًتاط اػبيار يف البيع من ىذا  البيع ـبالف لؤلدلّة الدالّة على جواز اػبياطة

ويقّيده بغَت ما اشًتط فيو اػبيار، وليس ـبالفًا ألصل لزـو اؼبعامالت، فال يكوف  «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  القبيل ألنو ـبالف الطالؽ
 ىذا النحو من اؼبخالفة موجباً لرفع اليد عن الشرط، ىذا.

ما ال ىبفى من اؼبناقشة الظاىرة، ألّف التفصيل يف اؼبخالف بُت اؼبخالف ألصل اغبكم واؼبخالف الطالقو إمّبا ىو يف  وفيو:
قتضى العقد ال يف اؼبخالفة للكتاب والسّنة وتوضيحو: أنو يعترب يف الشروط أمراف: أحدنبا أف ال يكوف ـبالفاً اؼبخالفة ؼب

ؼبقتضى العقد. وثانيهما: عدـ اؼبخالفة للكتاب والسّنة، أّما االشًتاط األوؿ فهو ليس من جهة داللة دليل خارجي على لزـو 
ء من اآليات والروايات، وإمبا الدليل على ىذا االشًتاط ىو استحالة  ليل عليو يف شيعدـ كونو ـبالفاً ؼبقتضى العقد، بل ال د

اجتماع الضدين أو النقيضُت، فإنو إذا باع مالو واشًتط على اؼبشًتي أف ال يتصرؼ فيو فمعناه أيّن بعتو وأيّن دل أبعو، أو إذا 
 دل املكو لك وىكذا غَتنبا من الشروط اؼبخالفة ؼبقتضى نفس وىب مالو واشًتط إرجاعو إليو فإّف معناه أيّن مّلكتو لك وأينّ 

 العقد فإّف مآؽبا إذل اجتماع الضّدين والنقيضُت، وليس ؽبذا االشًتاط دليل غَته.

ومن ىنا يفّصل يف الشروط اؼبخالفة للعقد بُت الشرط اؼبخالف ألصل العقد كما إذا باع مالو واشًتط عليو أّف يبقيو عنده 
لتصرؼ فيو كيف شاء، وبُت الشرط اؼبخالف الطالؽ العقد ال ألصلو، وىذا كما إذا باع مالو واشًتط عليو أف وهبوز لو ا

يتصرؼ فيو مّدة شهر واحد، فإّف الشرط األوؿ ـبالف ألصل العقد ومعناه ىو اعبمع بُت النقيضُت وىو البيع وعدـ البيع، 
  ّف مقتضى إطالقو أف ينتقل إليو اؼببيع من اآلف وال هبوز للبائع أفوأّما الشرط الثاين فهو ـبالف الطالؽ عقد البيع، أل
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يتصرؼ فيو من حُت اؼبعاملة، إاّلأنو قّيد ذلك االطالؽ وأخرج منو مّدة شهر واحد من زماف اؼبعاملة، والوجو يف التفصيل 
يلـز يف الشرط اؼبخالف ألصل العقد، وأّما الشرط اؼبخالف الطالقو بينهما ظاىر دبا عرفت حيث إّف اجتماع النقيضُت إمبا 

 فال يوجب اعبمع بُت النقيضُت كما ىو ظاىر.

وأّما االشًتاط الثاين، أعٍت عدـ كوف الشروط ـبالفة للكتاب والسّنة فدليلو الروايات الدالّة على عدـ اعتبار الشرط اؼبخالف 
يفرؽ فيو بُت الشرط اؼبخالف ألصل الكتاب والسّنة وبُت اؼبخالف الطالقهما، والوجو يف لكتاب اللَّو أو سّنة نبّيو وىذا ال 

ذلك أّف إطالؽ األحكاـ أيضًا من األحكاـ فالبّد من اتّباعو فإذا باع شيئًا واشًتط عليو شرب اػبمر يف حالة كذائية فهو 
يبكن يف مثلو أف يقاؿ إّف ىذا الشرط ـبالف الطالؽ شرط ـبالف الطالؽ حرمة شرب اػبمر الثابتة يف الكتاب والسّنة فال 

اآلية الدالّة على حرمة شرب اػبمر وليس ـبالفًا ألصل حرمة شرهبا وذلك ظاىر، وعليو فهذاف الوجهاف ال يبكن االعتماد 
 .)قّدس سرّه( عليهما يف اعبواب عّما أورده صاحب اؼبستند

ء آخر  شبهة ال تندفع إاّلدبا أشرنا إليو سابقًا يف كيفية اشًتاط عمل أو شيفالصحيح يف اعبواب أف يقاؿ: الظاىر أّف ىذه ال
يف ضمن العقد حيث قلنا إّف اشًتاط مثل الكتابة أو اػبياطة أو غَتنبا من الشروط يف العقود مرجعو إذل تعليق االلتزاـ 

طل ؽبا باالتّفاؽ، فمعٌت اشًتاط الكتابة يف بيع باؼبعاملة والعقد على فعل ذلك الشرط، وليس مرجعو إذل التعليق يف العقود اؼبب
ء أّف التزامي وعدـ رجوعي يف ىذه اؼبعاملة متوّقف على الكتابة. وبعبارة اخرى أّف مرجع ىذا االشًتاط إذل جعل اػبيار،  شي

ء الراجع إذل تعليق  يف بيع شيوىذا االشًتاط والتعليق يف االلتزاـ تارًة يكوف على كبو الداللة االلتزامية كما يف اشًتاط الكتابة 
  االلتزاـ بالكتابة وجعل اػبيار لنفسو، واخرى على كبو الداللة اؼبطابقية كاشًتاط اػبيار إذل ثالثة أياـ، ألّف معناه

 ٚٛٔ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

 اؼبطابقي أّف التزامي هبذه اؼبعاملة معّلق على انقضاء الثالثة أياـ.

إمبا ورد يف ىذا اؼبقاـ أي يف تعليق االلتزاـ  «ٔ» «اؼبسلموف عند شروطهم» )عليو السالـ(  ّف قولوإذا عرفت ذلك فنقوؿ: إ
باؼبعاملة على أمر آخر، فلو منعنا عن مشولو لو بدعوى أنو ـبالف للكتاب والسّنة فالزمو أف ال يبقى ؽبذه الرواية مورد فتكوف 

ية يف ىذا اؼبقاـ، ولواله ؼبا بقي ؽبا لغواً، فاشًتاط اػبيار وإف كاف ـبالفًا للكتاب والسّنة إاّلأنو البّد من االلتزاـ بو لورود الروا
 ؿبل أصاًل، وذلك زبصيص ؼبا دّؿ على اشًتاط عدـ اؼبخالفة للكتاب والسّنة يف الشروط.

فاؼبتحّصل من صبيع ذلك: أّف مرجع االشًتاط سواء كاف على كبو الداللة اؼبطابقية أو كاف على كبو الداللة االلتزامية إذل 
إمبا وردت يف خصوص جعل اػبيار واالشًتاط، فمنو يظهر أّف وجوب االلتزاـ يف العقود واؼبعامالت جعل اػبيار، وىذه الرواية 



ليس من األحكاـ األبدية غَت قابلة للزواؿ، بل إمبا ىو من اغبقوؽ، ىذا كّلو بناًء على ما سلكناه من أّف مرجع االشًتاط إذل 
 جعل اػبيار.

لك اؼبشهور يف االشًتاط وىو كوف الشرط التزامًا آخر مقارنًا لاللتزاـ اؼبعاملي ويبكن اعبواب عن ىذه الشبهة بناء على مس
وىو موضوع لوجوب الوفاء بأف يرجع اشًتاط اػبيار إذل تضييق دائرة اؼبلكية وتقييدىا بقيد وتوضيح ذلك: أّف إنشاء اؼبلكية 

لقة ىو إنشاؤىا على كبو االطالؽ سواء فسخ بعد ذلك اؼبطلقة مع جعل اػبيار لنفسو متنافياف، ألّف معٌت إنشاء اؼبلكية اؼبط
أـ دل يفسخ، ومعٌت جعل اػبيار أين متمّكن من إرجاع اؼبلكية إذل نفسي بعد الفسخ، وكوف اؼببيع ملكًا للمشًتي سواء فسخ 

ؼبنشأة ليست دبطلقة بل إذل أـ دل يفسخ، وكونو ملكاً للبائع إذا فسخ متنافياف وفبّا ال هبتمعاف، فمعٌت جعل اػبيار أّف اؼبلكية ا
  زماف الفسخ

______________________________ 
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وذلك ؼبا ذكرناه مراراً من أّف األنباؿ يف الواقعيات غَت معقوؿ، فإذا دل تعقل اؼبلكية اؼبطلقة مع جعل اػبيار فال ؿبالة يتعُّت أف 
اؼبلكية مقّيدة إذل زماف الفسخ. وباعبملة أّف ما أنشأه البائع ىو اؼبلكية إذل زماف الفسخ ال اؼبلكية اؼبطلقة وال يقاس  تكوف

ء إذل سنة أو إذل  إنشاء اؼبلكية اؼبقّيدة إذل زماف الفسخ بانشاء اؼبلكية اؼبقّيدة بزماف دوف زماف أو حباؿ دوف حاؿ كبيع شي
ىا فبّا ال إشكاؿ يف بطالنو، والوجو يف عدـ صحة القياس ىو أّف إنشاء اؼبلكية اؼبقّيدة بزماف شهر أو يف وقت كذا أو غَت 

الفسخ أمر متعارؼ بُت الناس، والعقالء ينشئوف اؼبلكية اؼبوقتة بزماف الفسخ يف موارد اشًتاط اػبيار يف العقد، فهذا ليس أمراً 
ظاىر، فإذا صار األمر كذلك فنقوؿ ليس يف اشًتاط اػبيار ـبالفة للكتاب  خارجاً عن اؼبتعارؼ حىت ال تشملو األدلّة كما ىو

 أو السنة.

إمّبا يقتضي وجوب االلتزاـ على ما أنشأه، فإف كاف اؼبنشأ ىو اؼبلكية  «أَْوفُوا بِاْلُعُقودِ »  أّما الكتاب فلوضوح أّف قولو تعاذل
ة فمقّيدة، ودبا أّف إنشاء اؼبلكية يف صورة جعل اػبيار مقّيد بزماف اؼبطلقة فالالـز ىو االلتزاـ هبا مطلقة، وإف كانت مقّيد

الفسخ إذ اؼبفروض أنو إمبا أنشأ اؼبلكية إذل ذلك الزماف، فعدـ االلتزاـ هبا بعد الفسخ ال يكوف ـبالفًا ومنافيًا لوجوب االلتزاـ 
وأّما بعد الفسخ فلم يلتـز باؼبلكية بعده حىت يكوف رفع دبا أنشأه، ألنو قد التـز على طبقو ودل يرفع اليد عنو إذل زماف الفسخ، 

 ألّف معناه أوفوا دبنشأكم واؼبفروض أنو وىف دبا أنشأه. «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  اليد عنها بعد الفسخ ـبالفاً لقولو تعاذل

لزـو البيع الذي أنشأه اؼبتعامالف، واؼبلك الذي  «ٔ» «فإذا افًتقا وجب البيع» )عليو السالـ(  وأّما السّنة فؤلّف معٌت قولو
 أنشأه البائع يف فرض اشًتاط اػبيار ىو



______________________________ 
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ؼبلك اؼبطلق حىت هبب عليو االلتزاـ على اؼبلك اؼبوقت إذل زماف الفسخ واؼبفروض أنو وىف بو إذل ذلك الزماف ودل ينشأ ا
 االطالؽ، فال يكوف رفع اليد عنو بعد زماف الفسخ ـبالفاً للسنة وذلك ظاىر.

على أّف الروايات الواردة يف خيار اجمللس إمبا أثبتت اػبيار التعّبدي ما داـ اؼبتعاقداف يف ؾبلس البيع، ألّف اؼبتعاملُت دل هبعال 
وف تلك األخبار إمضاًء لذلك اػبيار، بل إمبا حكم الشارع يف اجمللس باػبيار من باب التعّبد كما ألنفسهما اػبيار حىت تك

ناظرًا إذل ارتفاع ذلك اػبيار التعّبدي باالفًتاؽ، ال أنو « فإذا افًتقا وجب البيع» )عليو السالـ(  ىو ظاىر، وعليو فيكوف قولو
 يدّؿ على لزـو البيع دبجرد االفًتاؽ مطلقاً.

  توضيح ذلك: أّف اػبيار الثابت للمتعاملُت يف ؾبلس البيع كما عرفت تعّبدي، فلو كاف قد اقتصر يف ارتفاع ذلك اػبيار بقولوو 
لكّنا حكمنا بأّف البيع ؿبكـو باللزـو بعد االفًتاؽ مطلقاً كاف ىناؾ شرط أـ دل يكن، « فإذا افًتقا وجب البيع» )عليو السالـ(

دل يقتصر على ذلك وورد يف بعض  )عليو السالـ(  ار حينئذ على خالؼ السنة وىو ظاىر، إاّل أنّووقلنا إّف اشًتاط اػبي
بالرضا بااللتزاـ بالبيع وقلنا إّف  «ٔ» الروايات الواردة يف خيار اجمللس أنو ال خيار بعد الرضا منهما وقد فّسرنا الرضا سابقاً 

اؼبعاملة وااللتزاـ هبا ىو اغبكم بلزـو اؼبعاملة من االبتداء، وإمبا حكمنا يف معٌت اغبديث ىو أّف مقتضى رضا اؼبتعاملُت بلزـو 
خصوص زماف اجمللس باػبيار ألجل التخصيص تعّبدًا فإذا انقضى زماف التخصيص التعّبدي فرجع البيع إذل حالو السابق، 

لس كاف تعّبدًا وزبصيصًا ألجل االرفاؽ أو ويكوف ؿبكومًا باللزـو من جهة أّّنما كانا راضيُت بذلك من االبتداء، وخيار اجمل
 غَته، وعليو فال

______________________________ 
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راضيُت يبكننا اغبكم بلزـو اؼبعاملة بعد االفًتاؽ على كبو االطالؽ بل اغبكم باللزـو بعد االفًتاؽ ـبتص دبا إذا كاف اؼبتعامالف 
 ء. بلزـو اؼبعاملة من االبتداء كما فيما إذا تبانيا بال اشًتاط شي



ء أو إذل زماف فالرواية ال داللة ؽبا على لزومها بعد  وأّما إذا دل يتحقق منهما الرضا بااللتزاـ باؼبعاملة مطلقًا بل بشرط شي
)عليو   إذل زماف الفسخ أو إذل ذلك الشرط، فال يأيت فيو قولو االفًتاؽ حينئذ، ألّّنما ليسا براضيُت باللزـو وإمبا نبا راضياف هبا

وعليو فليست اؼبعاملة يف صورة اشًتاط اػبيار إذل مدة معّينة الزمة بعد االفًتاؽ حىت « وال خيار بعد الرضا منهما» السالـ(
 يكوف اشًتاط اػبيار فيها وكوّنا جائزة بعد االفًتاؽ على خالؼ السّنة.

 ينبغي الشك يف جواز اشًتاط اػبيار يف العقود.وباعبملة: فال 

 مث إنو ينبغي البحث يف امور:

ال فرؽ يف صحة اشًتاط اػبيار بُت اشًتاطو إذل زماف دوف زماف واشًتاطو إذل آخر العمر على كبو االطالؽ، ودل  األمر األوؿ:
بل ىو واقع كما يف بعض السجالت حيث إنو نر ودل نسمع من استشكل يف صحة اشًتاط اػبيار إذل األبد وما دامت اغبياة 
منع عن مثل ىذا االشًتاط  «ٔ» )قّدس سرّه( مثاًل يبيع ملكو ويشًتط لنفسو اػبيار ما دامت اغبياة، إاّلأّف شيخنا االستاذ

 وذىب إذل بطالف جعل اػبيار لنفسو إذل آخر اغبياة من جهتُت:

العلم بزماف حياتو ومقداره وأنو إذل ثالثة أشهر أو سنة أو سنوات، واعبهل  إحدانبا: من ناحية اعبهل دبّدة اػبيار لبداىة عدـ
 باؼبّدة مستلـز للغرر وىو يوجب البطالف.

______________________________ 
(ٔ) 
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 داللتاف:وثانيهما: أّف ىذا االشًتاط ـبالف ؼبقتضى العقد حيث إّف لكل عقد 

 إحدانبا داللتو اؼبطابقية على بيع كذا بكذا. وثانيهما: داللتو االلتزامية على أّف البائع واؼبشًتي كالنبا ملتزماف دبا عقداه، فإذا
جعل لنفسو أو لكليهما اػبيار إذل مدة معّينة كشهر أو شهرين وكبونبا فمعناه أنّا غَت ملتزمُت هبذا العقد إذل ذلك الزماف، 

تقييد للمدلوؿ االلتزامي فال بأس بو وىو ظاىر، وأّما إذا اشًتط اػبيار إذل آخر اغبياة فمعناه إسقاط اؼبدلوؿ االلتزامي وىذا 
على كبو االطالؽ ومرجعو إذل أّف ىذا العقد ال التزاـ فيو دبدلولو إذل آخر األمد وىو مناٍؼ للمدلوؿ االلتزامي والشرط 

 اؼبخالف ؼبا يقتضيو العقد باطل.



أقوؿ: أّما ما أفاده يف اعبهة االوذل فيدفعو: أف جعل اػبيار إذل آخر اغبياة الذي مرجعو إذل جعل العقد جائزاً إذل األبد فبّا ال 
يستلـز الغرر الذي ىو دبعٌت اػبطر، نعم اعبهل باؼبدة موجود إاّلأنو ال يًتّتب عليو خطر أبداً، أفيمكن أف يقاؿ إّف اؽببة غررية 

 ة إذل آخر اغبياة ومدة اعبواز ؾبهولة، وسيأيت توضيح لذلك عن قريب إف شاء اللَّو تعاذل.ألّنا جائز 

 وأّما ما أفاده يف اعبهة الثانية فقد ظهر وجو اؼبناقشة فيو فبّا أسلفناه آنفًا وقلنا إّف اشًتاط عدـ اؼبخالفة ؼبقتضى العقد فبّا ال
البّد من مالحظة أّف اشًتاط اػبيار ما دامت اغبياة ىل يناقض البيع واؼبعاملة دليل عليو إاّلاستحالة اجتماع النقيضُت وعليو ف

ء وجعل اػبيار ألحد اؼبتبايعُت إذل آخر اغبياة ليسا من  حىت يستحيل اجتماعهما أو ال، وال ينبغي االشكاؿ يف أّف بيع شي
يكوف البائع قادرًا على إرجاعو إذل نفسو وعليو اؼبتناقضُت واؼبتضاّدين، إذ ال مانع من أف يكوف اؼبشًتي مالكًا للمبيع و 

 فاشًتاط اػبيار إذل آخر اغبياة فبّا ال ؿبذور فيو.

أنو ال فرؽ يف صحة اشًتاط اػبيار بُت كوف زماف اػبيار متصاًل بالعقد أو منفصاًل عنو كما إذا اشًتط اػبيار بعد  األمر الثاين:
 شهرين أو يف رأس شهر
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 معُّت، وذلك لعمـو أدلّة لزـو العمل بالشرط.

عدـ صحة ذلك فيما إذا كاف زماف اػبيار منفصاًل عن العقد بدعوى أّف اؼبلك بعد  «ٔ» وقد نقل عن بعض الشافعية
 انعقاده وكونو يف برىة من الزماف الزماً كيف ينقلب إذل اعبواز.

عبواز إذل اللزـو كما يف أكثر البيوع حيث تصَت الزمة بعد انقضاء زماف اػبيار أّف انقالب اللزـو إذل اعبواز كانقالب ا وفيو:
وال ؿبذور يف ذلك أبداً. مضافاً إذل انتقاض ذلك يف موارد كثَتة منها خيار التأخَت ومنها خيار زبّلف الشرط حيث إّف العقد 

 سب اشًتاطو وىذا ظاىر.بعد ما كاف الزماً ينقلب إذل اعبواز فيما إذا دل يعمل اؼبشروط عليو ح

أنو تارًة تكوف اؼبدة عند اشًتاط اػبيار معلومة كشهر أو شهرين أو ما دامت اغبياة فقد عرفت أّف صحتو فبّا ال  األمر الثالث:
ريب فيو حىت اشًتاط اػبيار إذل آخر اغبياة، وقد نقلنا مناقشة شيخنا االستاذ يف صحة اشًتاط اػبيار إذل آخر اغبياة وأجبنا 

اؼبدة ؾبهولة كاشًتاط اػبيار إذل قدـو اغباج أو إذل نزوؿ اؼبطر وغَتنبا فبّا ال نعلم عنها بوجهيها كما تقّدـ. واخرى تكوف 
بأصل ربّققو أّواًل الحتماؿ أف ال يقدـ أحد من حجاج البلد كما إذا كاف حّجاجو قليلُت كشخصُت أو ثالثة وقد أقاموا يف 

طر أصاًل، وال نعلم بزمانو ثانيًا ألنّا كبتمل تقّدمو وتأّخره، بلدة اخرى كالشاـ ودل يرجعوا إذل بالدىم، والحتماؿ أف ال ينزؿ اؼب
فزماف حصولو ؾبهوؿ إذ ال زماف معُّت لقدـو اغباج أو نزوؿ اؼبطر، واؼبعروؼ اؼبشهور بينهم ىو بطالف االشًتاط يف ىذه 

 الصورة وؽبم يف تقريب بطالنو وجوه ثالثة:



 نو حسب الفرض والشرطأّف ىذا االشًتاط غرري لعدـ تعيّ  الوجو األوؿ:

______________________________ 
 خيار الشرط ٕٕٗاؼبسألة  ٓ٘: ٔٔ( نقل عنهم يف التذكرة ٔ)
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 الغرري فاسد.

ىو اؼبشهور يف ّنى عن الغرر، وأّما بناًء على ما  )صّلى اللَّو عليو وآلو(  من أّف النيب «ٔ» وىذا الوجو مبٍت على رواية العاّلمة
فال يصح االستدالؿ على بطالف الشرط حبديث الغرر، إذ اؼبفروض أّف اؼبنهي  «ٕ» رواية اغبديث من أنو ّنى عن بيع الغرر

 عنو ىو البيع الغرري ال مطلق الغرر حىت يشمل الشرط فيما إذا كاف غررياً.

 رط الفاسد مفسد للمشروط.وكيف كاف فإذا فسد الشرط فيبتٍت إفساده البيع على القوؿ بأّف الش

 أف يقاؿ إّف اشًتاط اػبيار يف مدة ؾبهولة على خالؼ السّنة، ألّف الشرط غرري. الثاين:

وىذا الوجو مبٍت على تفسَت الشرط بنفس االلتزاـ واالشًتاط، فإّف الغرر على تقدير ربّققو فإمبا ىو يف نفس االشًتاط، وأّما 
ىو اؼبراد فيما دؿ على النهي عن الشرط اؼبخالف للكتاب والسّنة فإّف معناه النهي عن إذا فّسرنا الشرط باؼبشروط بو كما 

اؼبشروط بو واؼبلتـز بو الذي ىبالف الكتاب والسّنة كاشًتاط ترؾ أحد الواجبات أو اشًتاط فعل أحد احملّرمات كالزنا والغيبة 
ا، ال أّف نفس االلتزاـ واالشًتاط ـبالف ؽبما كما يف اؼبقاـ وليس فإّف اؼبلتـز بو حينئذ ـبالف للكتاب والسّنة وىو الغيبة والزن

 اؼبلتـز بو يف اؼبقاـ غررياً.

أنو يشبو األكل من القفا حيث إنو يف إبطاؿ البيع يتمسك  «ٖ» )قّدس سرّه(  وىذا الوجو ىو الذي ذكر شيخنا األنصاري
  بأّف شرطو غرري والفساد منو يسري إذل

______________________________ 
 ٕٚٙ: ٘، اؼبختلف ٔ٘: ٓٔ( التذكرة ٔ)

 ٖح  ٓٗ/ أبواب آداب التجارة ب ٛٗٗ: ٚٔ( الوسائل ٕ)

 ٘ٔٔ: ٘( اؼبكاسب ٖ)
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 اؼبشروط.اؼبشروط فيكوف البيع فاسداً، مع إمكاف إبطاؿ البيع من االبتداء بدعوى أّف البيع غرري لسراية الغرر من الشرط إذل 

ىو أّف البيع غرري من جهة جهالة اؼبدة اليت اشًتط فيها اػبيار وىذا ىو الذي اعتمد عليو شيخنا األنصاري، فإف  الثالث:
قاـ اصباع على بطالف االشًتاط فيما إذا كانت اؼبدة ؾبهولة فال مانع من أف نقوؿ بفساد اشًتاط اػبيار عند اعبهل باؼبدة، 

عند جهالة اؼبدة اؼبضروبة للخيار ألّنا مورد اىتماـ العقالء، فنستفيد من االصباع أو من مذاؽ الشارع  ألّف الغالب ىو التشاح
أنو ليس راضيًا هبذا االشًتاط اؼبستلـز للتشاح، وأّما إذا دل يقم يف البُت إصباع فللمناقشة يف صبيع ىذه التقاريب الثالثة ؾباؿ، 

من عدـ ثبوت ّني النيب اخل وكونو  «ٔ»  قّدمناه يف مسألة اشًتاط العلم دبقدار الثمنمضافًا إذل ما  -والوجو يف ذلك ىو أنو
إف اريد بالغرر اعبهالة بأف يكوف معٌت ّنى النيب عن بيع الغرر ّنى النيب عن بيع فيو جهالة، فال إشكاؿ يف أّف البيع  -ضعيفاً 

ل باػبيار والشرط ال يوجب جهالة يف الثمن واؼبثمن، وكوف ذلك يف اؼبقاـ غَت ؾبهوؿ للعلم بالثمن واؼبثمن ومقدارنبا، واعبه
موجبًا للجهل بفسخ من لو اػبيار وأنو يفسخ اؼبعاملة غدًا أو بعد يومُت ال يبنع عن صحة البيع، ألّف اغباؿ كذلك يف صبيع 

أّف اؼبشروط لو اػبيار ىل يفسخ  اػبيارات حىت فيما إذا كانت اؼبدة معلومة ككوّنا إذل شهر، فإّف َمن عليو اػبيار ال يدري
العقد يف زماف كذا أو يف زماف آخر، فال يكوف ىذا موجبًا للبطالف يف البيع ىذا، مضافًا إذل أّف الغرر دبعٌت اعبهل غَت ثابت  

 كما ذكرناه يف ؿبلو وقلنا إّف الغرر دبعٌت اػبطر دوف اعبهل.

انت مدة اػبيار ؾبهولة ألّف اػبطر دبعٌت أف يذىب مالو سدى وبال وإف اريد منو اػبطر فأي خطر يف اؼبعاملة فيما إذا ك
  عوض، وىذا غَت متوجو يف اؼبقاـ، ألنو

______________________________ 
 ٖٓٙ( راجع اجمللد الثاين من ىذا الكتاب الصفحة ٔ)
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الثمن وال يطالب باؼبثمن فعلى أّي حاؿ أحد اؼبالُت واصل إليو إّما  إذا فسخ فَتّد الثمن ويأخذ اؼبثمن وإذا دل يفسخ فيأخذ
ىذا أو ذاؾ فال خطر يف البُت، وكوف ذلك موجباً للخطر يف اؼبعاملة من جهة عدـ معلومية فسخ ذي اػبيار وأنو يفسخ أو ال 

يما إذا كانت اؼبدة معلومة، للجهل يفسخ أصاًل ال يبنع عن صحة اؼبعاملة لتحّققو يف صبيع اػبيارات حىت يف خيار الشرط ف
 بأّف ذي اػبيار يفسخ أو ال يفسخ.



ء من الشرط والبيع فال مانع من االلتزاـ بصحة الشرط واؼبعاملة يف ىذه الصورة لشموؿ  فإذل ىنا ربّصل أنو ال غرر يف شي
ولة ولكنها كانت متعّينة حبسب الواقع لو، ىذا كّلو فيما إذا اشًتط اػبيار مدة ؾبه« اؼبؤمنوف عند شروطهم»إطالؽ مثل قولو 

 وعلم اللَّو كما يف قدـو اغباج ونزوؿ اؼبطر.

 لو وأّما إذا اشًتط اػبيار وعّلقو على ما ال تعُّت لو يف الواقع ونفس األمر أيضاً كما إذا اشًتط اػبيار مدة فإّف اؼبّدة فبّا ال تعُّت 
ة أصاًل كما إذا قاؿ: رل اػبيار، فالظاىر بطالف ىذا االشًتاط، وىذا ال من يف علم اللَّو ونفس األمر أيضاً، أو دل يذكر اؼبد

جهة اعبهل والغرر بل من جهة عدـ إمكاف االمضاء الشرعي يف ىذه الصورة، ألّنما إمبا أنشئا اػبيار إذل مدة أو بال ذكر 
ع ويقوؿ بصحة ىذا االشًتاط ونفوذه، والشارع إمبا وىذا فبا ال تعُّت لو واقعًا ويف علم اللَّو حىت يبضيو الشار  «ٔ» اؼبدة أيضاً 

يبضي ما لو تعُّت يف الواقع ووبكم بأّف اػبيار إذل ذلك الزماف، فإذا دل يكن الزماف متعّينًا حىت يف علم اللَّو فما معٌت إمضاء 
  مدة بال تعيُت.الشارع، وعليو فمقتضى القاعدة ىو البطالف عند اشًتاط اػبيار على كبو االنباؿ أو اشًتاطو إذل

 وردبا يقاؿ: إّف اػبيار عند إنباؿ التعيُت واشًتاطو مدة أو بال ذكر اؼبدة أيضاً 

______________________________ 
 ( إمبا أنشآ اػبيار إذل مدة أو بالد ذكر مدة كقولو: رل اػبيار، غفلة حىت يصح منهمااالنشاءٔ)

 ٜٙٔ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

د نقلوا لذلك أخبار وروايات، وال ىبفى عليك أّف ىذه األخبار لو صحت وكانت متحققة يف ؿبلها فال شك ثالثة أياـ، وق
حينئذ يف اغبكم باػبيار ثالثة أياـ عند ذكر اؼبدة يف اشًتاط اػبيار أو اشًتاطو على كبو االنباؿ نظَت حكم الشارع ثالثة أياـ 

 ف أـ دل يلتفتا، ويف اؼبقاـ أيضاً نقوؿ:للخيار يف اغبيواف سواء التفت إليو اؼبتعامال

اؼبتعامالف أو من اشًتط لو اػبيار على خيار ثالثة أياـ تعّبدًا من الشارع وإف دل يكونا ملتفتُت إذل ذلك بل كانا قصدا اػبيار 
 إذل مدة ؾبهولة اؼبقدار.

)قّدس   ف بُت األخبار، وأّما ما حكي عن الشيخإاّل أّف الكالـ يف ثبوت تلك األخبار، والظاىر أنو دل ترد رواية هبذا اؼبضمو 
من وجود أخبار الفرقة فهو ال يدؿ على وجود رواية وردت يف اؼبقاـ حىت يكوف ذلك منو يف حكم االرساؿ  «ٔ» سرّه(

وتكوف االصباعات اؼبنقولة موجبة القببارىا، إذ ال معٌت القببار رواية دل ينقل لنا عينها وال أثرىا، واالقببار على تقدير القوؿ 
لة على حكم إاّلأّف سندىا ضعيف فيقاؿ حينئذ إّف الشهرة توجب اقببار ضعفها بو إمبا يصح فيما إذا رويت رواية ؽبا دال

حبيث لو كانت حكيت لنا تلك الرواية الستفدنا منها ذلك اغبكم، وأّما ؾبرد نقل رواية دل يرو لنا عينها وال داللتها، ال ىو 
اية، إذ لو كانت ىناؾ رواية لنقلها ىو يف جامعيو أو يف جامعيو وال غَته من احملّدثُت يف كتب األخبار، فال يثبت بو وجود الرو 



غَته من احملّدثُت، فالظاىر أّف الشيخ قد استفاد ىذا اغبكم باستنباطو من مالحظة بعض األخبار كروايات خيار اغبيواف 
ى ىذا اغبكم وقد صدر وغَتىا، وإذل تلك الروايات أشار بقولو لوجود أخبار الفرقة، ال أّف اؼبراد هبا ىو رواية خاصة دّلت عل

  نظَت ذلك يف صالة اؼبسافر يف باب السفر للصيد حيث «ٕ» )قّدس سرّه(  منو

______________________________ 
 ٕ٘ذيل اؼبسألة  ٕٓ: ٖ( اػبالؼ ٔ)

 ٖٓ٘، اؼبسألة ٛٛ٘: ٔ( الحظ اػبالؼ ٕ)
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فرقة، إاّلأنّا وجدنا تلك األخبار اليت أشار إليها الشيخ ىناؾ خبالؼ اؼبقاـ، وعليو حكم فيو بالتماـ مستداًل بقولو ألخبار ال
 فإذا اشًتط اػبيار أو اشًتطو مدة بال تعيُت فالظاىر بطالف االشًتاط ؼبا مّر فال نعيد.

 مبدأ خيار الشرط

 

معّينة وقد عّينا مبدأ اػبيار فتحسب اؼبدة من مبدأ ىذا اػبيار إمبا ىو على حسب جعل اؼبتعاقدين فإذا اشًتطا اػبيار إذل مدة 
ذلك الزماف الذي جعاله مبدًأ للخيار، وىذا فبا ال إشكاؿ فيو، وإمبا الكالـ فيما إذا أطلقا ودل يعّينا اؼببدأ فالظاىر أّف اؼببدأ 

 حينئذ من حُت العقد، ألنو اؼبتبادر من االطالؽ.

و إذا شرط خيار الغد كاف مبدؤه من طلوع فجر الغد، ولكنو مبٍت على أف أن «ٔ» )قّدس سرّه(  وقد ذكر شيخنا األنصاري
أّف اليـو اسم لطلوع  «ٕ» يكوف اليـو عبارة عن طلوع الفجر إذل الغروب وفيو كالـ وإشكاؿ، وقد ذكرنا يف حبث الصالة
 الشمس إذل غروهبا، وأّف الشمس ما دامت ربت األرض وبسب من الليل على خالؼ يف ؿبّلو.

 إذل أّف مبدأ اػبيار أي خيار «ٗ»  واغبّلي «ٖ»  يف كاف فقد ذىب الشيخوك

______________________________ 
 ٕٓٔ: ٘( اؼبكاسب ٔ)

 ٜٕٙو أيضا ص  ٜٔٔ -ٛٛٔ: ٔٔ( شرح العروة ٕ)



  من كتاب البيوع ٗٗاؼبسالة  ٖٖ: ٖ( اػبالؼ ٖ)

 ٕٚٗ: ٕ( السرائر ٗ)
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 عند االطالؽ من حُت التفرؽ، ىذا.الشرط 

وقد تقّدـ وجو ذلك يف خيار اغبيواف وىو أنو إذا كاف مبدأ خيار اغبيواف أو الشرط من حُت العقد للـز اجتماع خيارين يف 
زماف واحد ونبا خيار اجمللس وخيار اغبيواف أو ىو وخيار الشرط، ولكّنك عرفت اعبواب عن ذلك وقلنا إنو ال مانع من 

عهما، فإّف اػبيار كالقصاص وإف دل يكن قاباًل للتعّدد وال للتأّكد إاّلأنو من جهة تعّدد أسبابو يف حكم اؼبتعّدد فراجع، اجتما
 ىذا.

مضافًا إذل أّف الـز جعل مبدأ خيار الشرط من حُت التفّرؽ فرارًا عن ؿبذور اجتماع اػبيارين يف زماف واحد ىو جعل مبدأ 
ـ يف خيار اغبيواف، ألّف جعلو من حُت العقد مستلـز حملذور االجتماع أيضاً، وىذا فبا ال يلتـز بو خيار الشرط بعد ثالثة أيا

القائل يف خيار اغبيواف وال يرضى جبعل مبدأ خيار الشرط بعد ثالثة أياـ يف خيار اغبيواف، فال وجو عبعل مبدأ اػبيار من حُت 
 التفرؽ.

أنو لو جعل مبدؤه من حُت التفرؽ بطل الشرط ألدائو إذل جهالة مدة اػبيار، إذ  «ٔ» )قّدس سرّه(  بل ذكر شيخنا األنصاري
ال يعلم أّف مدة زماف اجمللس ساعة أو نصف يـو أو أقل أو أكثر، ودبا أّف مبدأ خيار الشرط من منتهى خيار اجمللس ومنتهاه 

يوجب البطالف، فال يصح جعل مبدأ اػبيار من  ؾبهوؿ، فيكوف مبدأ خيار الشرط ؾبهواًل، واعبهل باؼبدة على مذاؽ اؼبشهور
 حُت التفرؽ، ىذا.

ولكّنك عرفت أّف اعبهل باؼبدة ال يبنع عن االشًتاط، بل يبكن أف يقاؿ يف خصوص اؼبقاـ إّف اعبهالة لو قلنا بأّنا مانعة عن 
يار الشرط معلوماً معّيناً وىذا كما صحة االشًتاط يف غَت اؼبقاـ ال تكوف مانعة عنها يف خصوص اؼبقاـ فيما إذا كاف منتهى خ

إذا وقع العقد أّوؿ يـو اػبميس وقد اشًتطا اػبيار إذل غروب ذلك اليـو وىو يـو اػبميس، أو اشًتطا اػبيار إذل سنة من حُت 
  العقد، وذلك للعلم بأّف اؼبشًتي مثاًل يتمّكن من الفسخ إذل آخر تلك اؼبدة اؼبعينة، غاية األمر أنو ال يعلم

______________________________ 
 ٕٓٔ: ٘( اؼبكاسب ٔ)
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االستناد وأنو بعد نصف ساعة من زماف البيع ىذا التمكن من الفسخ مستند إذل خيار اجمللس أو إذل خيار الشرط، واعبهل 
 باالستناد مع العلم دبنتهى اػبيار غَت مانع عن االشًتاط أبداً.

ف منتهى خيار الشرط غَت معُّت كما إذا اشًتط اػبيار من حُت التفرؽ إذل سنة أو إذل شهر، لكاف ذلك موجباً نعم، لو كا
عبهالة مدة خيار الشرط للجهل بزماف التفرؽ فال يدري أنو بعد نصف يـو حىت ربسب السنة بعد نصف يـو أو أنو بعد 

تلف انتهاؤىا فتكوف اؼبدة ؾبهولة، وىذا خبالؼ اؼبثالُت ساعة حىت ربسب السنة بعد ساعة، وباختالؼ مبدأ السنة ىب
 اؼبتقّدمُت فإف حُت العقد إذل سنة أو أّوؿ يـو اػبميس إذل غروبو مضبوط معُّت ال اختالؼ فيو، ىذا.

قاـ فخيار مث إّف اؼبقاـ يزيد على خيار اغبيواف بإشكاؿ آخر: وىو أّف خياري اجمللس واغبيواف ؾبعوالف جبعل إؽبي، وأّما يف اؼب
الشرط فيو ؾبعوؿ بنفس اؼبتبايعُت، واؼبتبادر من جعلهما اػبيار إذل مدة كذا ىو جعل اػبيار يف زماف لوال ىذا اػبيار لكاف 
العقد الزماً، وىذا إمبا يتحقق فيما إذا كاف مبدأ اػبيار بعد االفًتاؽ، إذ لو كاف من حُت العقد ؼبا كاف العقد فيو الزمًا لوال 

 ر.ىذا اػبيا

 وفيو أّواًل: أنّو ال وجو ؽبذا التبادر بوجو.

اًل وثانياً: أّف ىذا لو مت فإمبا يتم فيما إذا كاف اؼبشًتي أو البائع الذي هبعل لنفسو اػبيار عاؼباً خبيار اجمللس، وأّما إذا كاف جاى
اػبيار لكاف العقد الزماً، فالبّد أف يكوف مبدؤه خبيار اجمللس فكيف يبكن أف يقاؿ إّّنما إمّبا هبعالف اػبيار يف زماف لوال ىذا 

 بعد االفًتاؽ، إذ اؼبفروض أّّنما جاىالف خبيار اجمللس فال يدرياف أّف البيع حُت العقد غَت الـز حىت ال هبعال فيو اػبيار.

 تـز أحد بذلك، ىذا.وثالثاً: أّف ىذا لو مت القتضى أف يكوف خيار الشرط يف بيع اغبيواف من حُت انقضاء الثالثة ودل يل

 ٕٓٓ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

ذكر وجهًا آخر يف اؼبقاـ: وىو أّف مبدأ اػبيار لو كاف ىو زماف االفًتاؽ حبكم  «ٔ» )قّدس سرّه(  مث إّف شيخنا األنصاري
 الفًتاؽ.الشارع للـز أف ال تكوف العقود تابعة للقصود، ألّف قصدنبا ىو جعل اػبيار من زماف العقد ال من زماف ا

بأّف زبّلف العقود عن القصود إمبا ىو فيما إذا قصد اؼبتعامالف أحد اؼبتباينُت   «ٕ» )قّدس سرّه( وأورد عليو شيخنا االستاذ
كاؽببة مثاًل والشارع حكم عليهما باؼبتباين اآلخر كالبيع، أو قصد االنقطاع والشارع حكم عليهما بالدواـ بناًء على تباينهما 

التخّلف بواسطة تضّيق دائرة مقصود اؼبتعاقدين فهذا ال يكوف من زبّلف العقود عن القصود، وىذا كما إذا باع  وأّما إذا كاف
ما يبلك وما ال يبلك معًا والشارع حكم بأحدنبا دوف اآلخر، أو قصد اؼبتعاقداف اؼبلكية يف اؽببة والوقف من حُت العقد 

ا يف الصرؼ والسلم حيث إّف قصدنبا حصوؿ اؼبلكية من زماف العقد والشارع حكم باؼبلكية بعد االقباض فيهما، وكذ



والشارع إمبا أمضانبا بعد التقابض والوجو يف ذلك ىو اكبالؿ القصد إذل قصدين أو أكثر والشارع يبضي أحدنبا دوف اآلخر 
 ويضيق بذلك دائرة مقصود اؼبتبايعُت.

ن القصود، ويف اؼبقاـ وإف كاف قصدنبا اػبيار من حُت العقد، إاّلأنو وباعبملة: أّف أمثاؿ ذلك خارج عن باب زبّلف العقود ع
ال مانع من أف وبكم الشارع باػبيار من حُت التفرؽ وىبرج حّصة خاصة من الزماف وىي زماف العقد إذل زماف االفًتاؽ عن 

 اغبكم باػبيار، ألنو تضييق دائرة اؼبقصود ال من باب زبّلف العقود عن القصود، ىذا.

 مبٍت على أف يكوف مبدأ اغبكم باػبيار )قّدس سرّه( ا أورده شيخنا االستاذوم

______________________________ 
 ٕٔٔ: ٘( اؼبكاسب ٔ)

 ٙٚ: ٖ( منية الطالب ٕ)
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باب زبّلف العقود عن ىو زماف العقد، وعليو فال يكوف حكم الشارع باػبيار من ذلك الزماف أي من زماف االفًتاؽ من 
القصود، ولكن الظاىر أّف مراد شيخنا األنصاري توجو االشكاؿ فيما إذا كاف مبدأ اغبكم باػبيار ىو زماف التفّرؽ وأنو إذا 
قصد اػبيار من زماف العقد والشارع حكم عليو باػبيار من زماف االفًتاؽ لـز زبّلف العقود عن القصود، وعدـ ورود ىذا 

ذا التقدير أمر ظاىر ال خفاء فيو، وذلك ألّنما إذا قصدا اػبيار من حُت العقد إذل سنة وحكم الشارع عليهما االيراد على ى
باػبيار من زماف االفًتاؽ لـز زبّلف العقود عن القصود، ألّف زماف اجمللس وافًتاقهما إذا كاف دبقدار نصف يـو فالشارع 

 ، ، وإذا  أضاؼ إذل مقدار السنة من حُت العقد نصف يـو وأّنما بعد مضي سنة من حُت العقد على اػبيار إذل نصف يـو
كاف زماف االفًتاؽ ساعة يضيف الشارع ساعة إذل مقدار السنة ووبكم خبيارنبا فيها مع أّنما دل يقصدا اػبيار إاّلمن حُت 

ا مع أّف الشارع حكم على العقد إذل سنة وقد انقضت، أّما اػبيار بنصف يـو أو بساعة بعد السنة، فهو غَت مقصود ؽبم
 خالؼ قصدنبا باػبيار، فيلـز زبّلف العقود عن القصود.

  القوؿ يف جعل اػبيار لؤلجنيب

 

والكالـ يف ذلك يقع يف جهات: اعبهة االوذل: يف أصل مشروعية جعل اػبيار لؤلجنيب. والظاىر بل اؼبقطوع بو أّف ؿبل 
إمضائو من قبلو كما إذا اشًتط أحد اؼبتبايعُت أف يكوف ثالث أجنيب وكياًل الكالـ غَت صورة توكيل األجنيب يف فسخ العقد و 



من قبلو يف فسخ العقد وإمضائو، بأف يكوف الفسخ فسخ ذلك اؼبتبايع اؼبوّكل واالمضاء إمضاؤه، وذلك ألف توكيل األجنيب فبّا 
قبوؿ األجنيب، ألّف الوكالة من العقود وربتاج إذل إهباب ال إشكاؿ يف جوازه شرعاً وال مانع عنو يف اؼبقاـ قطعاً إاّلأنو وبتاج إذل 

 وقبوؿ، وقبوؿ أحد اؼبتبايعُت غَت مربوط بقبوؿ األجنيب، فبعد
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 إهباب الوكالة من أحد اؼبتعاملُت يتوقف ثبوهتا على قبوؿ األجنيب الذي ىو الوكيل، وىذا ظاىر.

لؤلجنيب ال على أف يكوف األجنيب وكياًل من قبل أحدنبا يف إعماؿ اػبيار، بل بأف هبعل اػبيار لو وإمبا الكالـ يف جعل اػبيار 
على كبو االستقالؿ نظَت خيار نفس البائع أو اؼبشًتي، فكما أنو حق يثبت ؽبما فكذلك يثبت لؤلجنيب عند اشًتاطو يف 

ـ، ونبا إمبا يثبتاف للمتعاملُت ألّنما يلتزماف بالعقد وباػبيار يرتفع العقد، فردبا يقاؿ اػبيار إمبا ىو يف مقابل االلزاـ وااللتزا
عنهما اللزـو وااللتزاـ فيصَتاف غَت ملتزمُت، ألنو مقتضى تقابل اػبيار الذي ىو دبعٌت عدـ االلتزاـ لاللتزاـ بتقابل العدـ 

حقو أي صَتورتو غَت ملتـز بالعقد من باب السالبة واؼبلكة، وأّما األجنيب فهو غَت ملتـز بالعقد من االبتداء فجعل اػبيار يف 
بانتفاء اؼبوضوع. فباعبملة أّف األجنيب أجنيب عن اؼبعاملة وااللتزاـ فال معٌت عبعل اػبيار لو وعليو، فيكوف اشًتاط اػبيار 

ا صحتو لؤلجنيب فهي بعد لؤلجنيب ـبالفًا للشرع، ألّف الثابت إمبا ىو صحة اشًتاط اػبيار ألحد اؼبتعاملُت أو لكليهما، وأمّ 
 ربتاج إذل دليل.

اخل « اؼبؤمنوف»الشًتاط اػبيار لؤلجنيب، مدفوعة بأّف قولو  «ٔ» «اؼبؤمنوف عند شروطهم» )عليو السالـ(  ودعوى مشوؿ قولو
 ليس مشّرعاً للحكم وإمبا ىو ناظر إذل االلتزاـ دبا ثبت مشروعيتو يف الشريعة اؼبقدسة، وأنو إذا اشًتط أمراً ثابتاً يف الشرع فالبدّ 

، ؼبا من أف يلتـز بو، وكوف اشًتاط اػبيار لؤلجنيب مشروعًا أّوؿ الكالـ. مضافًا إذل  أّف مشولو لؤلحكاـ الوضعية غَت معلـو
  اخل وجوب« اؼبؤمنوف عند شروطهم»قّويناه يف ؿبلو من اختصاصو باألحكاـ التكليفية وأّف معٌت 

______________________________ 
 ٗح  ٕٓ/ أبواب اؼبهور ب ٕٙٚ: ٕٔ( الوسائل ٔ)
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 نظَت قولو: اؼبؤمن عند عدتو. العمل على طبق ما اشًتطو

من أنو ال مانع من اشًتاط اػبيار لؤلجنيب عقاًل وال شرعاً  «ٔ» )قّدس سرّه(  ودبا ذكرنا يظهر أّف ما أفاده شيخنا األنصاري
ع أنو غَت تاـ، ألّف اؼبانع كما أفاده وإف كاف مفقودًا إاّلأّف الكالـ يف أصل ثبوت اؼبقتضي لصحة اشًتاط اػبيار لؤلجنيب م



أجنيب عن طريف اؼبعاملة، وأّي دليل دّؿ على ارتفاع اللزـو بفسخ ذلك األجنيب مع عمومات أدلة اللزـو وداللتها على لزـو 
البيع وعدـ انفساخو بفسخ األجنيب. نعم يثبت ارتفاع عقد اؼبتعاقدين بفسخ األجنيب يف مثل النكاح حيث يثبت فيو للعّمة 

نت اختها أو بنت أخيها إاّلأنو ثبت بدليل وإاّل فال وجو الرتفاع معاملة أحد بفسخ شخص واػبالة اػبيار عند تزويج ب
 أجنيب.

واالنصاؼ أّف الشبهة قوية والظاىر أنو ال مناص عنها إاّلدبا أشرنا إليو يف األمر اؼبتقدـ يف معٌت جعل اػبيار واشًتاطو يف 
كية اؼبنشأة ملكية موقتة ومقّيدة بزماف فسخ من اشًتط لو اػبيار من العقود حيث قلنا إّف مرجع اشًتاط اػبيار إذل أف اؼبل

 اؼبتعاقدين، فإّف إنشاء اؼبلكية اؼبوقتة واؼبقّيدة إذا كاف أمرًا معقواًل عند اشًتاط اػبيار ألحد اؼبتبايعُت فال ؿبالة يكوف معقواًل 
ؼبنشأة مقّيدة وموقتة إذل زماف فسخ ذلك األجنيب، وىذه عند اشًتاط اػبيار لؤلجنيب فيكوف معٌت جعل اػبيار لو أّف اؼبلكية ا

 وغَته. «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ » اؼبلكية اؼبوقتة بالفسخ كما أشرنا إليو يف األمر اؼبتقدـ أمر عقالئي فتشملها عمومات أدلة البيع كبو

العرؼ يروف البيع متقّوماً بالدواـ من حيث  وىذا ال يقاس باؼبلكية اؼبوقتة من حيث الزماف كالبيع إذل سنة أو إذل شهرين، فإفّ 
  الزماف فال تشمل مثلو العمومات، خبالؼ اؼبقّيد بالفسخ فإنو أمر دارج عند العقالء فتشملو أدلّة لزـو

______________________________ 
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للمقاـ، ؼبا أشرنا إليو « اؼبؤمنوف عند شروطهم»حة ىذا االشًتاط وإف قلنا بعدـ مشوؿ اؼبعاملة، ومشوؿ العمومات يكفي يف ص
من اختصاصو بالتكليفي دوف الوضعي، ودبا ذكرناه يصح جعل اػبيار لؤلجنيب كما يصح جعلو ألحد اؼبتعاملُت ألّف مرجعو 

 إذل إنشاء اؼبلكية اؼبقّيدة بزماف فسخ األجنيب أو اؼبتعاملُت.

ىل وبتاج اشًتاط جعل اػبيار لؤلجنيب إذل قبوؿ ذلك األجنيب، أو أّف اػبيار يثبت لو سواء رضي بو وقبلو أـ دل  ثانية:اعبهة ال
يرض بو ودل يقبلو؟ وعلى تقدير االحتياج إذل القبوؿ وعدـ قبوؿ األجنيب يثبت للمشروط لو اػبيار ألنو إمبا رضي بالعقد 

دل يثبت لو اػبيار فللمشروط لو اػبيار ولو فسخ العقد وإجازتو من أجل زبّلف شرطو  مشروطًا بثبوت اػبيار لؤلجنيب، فإذا 
 حيث قاؿ وإف دل يرض كاف اؼببتاع باػبيار؟ «ٔ» كما ىو ظاىر عبارة الوسيلة

الناس فردبا يقاؿ: إّف اػبيار ملك فسخ العقد وإثباتو فهو ملكية، وحصوؿ اؼبلكية ألحد يتوقف على قبولو ال ؿبالة، ألّف 
مسّلطوف على أمواؽبم فكيف بأنفسهم، فكيف يبكن أف هبعل اؼبلكية لشخص بال إذنو وقبولو وـبالفتو لسلطنتو على نفسو، 

وقد ورد ملك  «ٕ» «الناس مسّلطوف على أمواؽبم»وقد استفدنا السلطنة على النفس من مضامُت الروايات وفحوى قولو 



اخل. وباعبملة أّف ثبوت اؼبلكية لو يتوّقف على إجازتو وقبولو  «ٖ» «أَْمِلُك ِإالَّ نَػْفِسياَل »  النفس أيضًا يف الكتاب كقولو تعاذل
 ألّف ثبوهتا لو بال رضاه ـبالف لتسّلطو على نفسو، ىذا.

  وال ىبفى أّف اعبواز الثابت باػبيار بعينو اعبواز الثابت يف مثل اؽببة وال فرؽ

______________________________ 
 ٖٕٛوسيلة: ( الٔ)

 ٕٕٚ: ٕ، حبار األنوار ٜٗح  ٕٛٓ: ٖ( عوارل الآلرل: ٕ)

 ٕ٘: ٘( اؼبائدة ٖ)
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 بينهما حبسب اغبقيقة وال سبايز بينهما إاّلمن جهتُت:

عبواز الثابت يف أمثاؿ اؽببة االوذل: أّف اعبواز الثابت باالشًتاط واػبيار أمر رفعو بيد اؼبكّلف ولو أف يرفعو عند إرادتو، خبالؼ ا
 من العقود اعبائزة حيث إنّو ال يرتفع بالرفع وال يسقط باالسقاط.

وثانيهما: أّف اعبواز يف اؽببة ؼبّا كاف الزمًا ؽبا وغَت منفك عنها برفع اؼبكّلفُت فال جـر كاف ـبتصًا دبن ثبت لو، وال يصح 
عن اؼبوّرث، وىذا خبالؼ اعبواز يف اػبيار فانو ينتقل إذل الورثة باؼبوت كما  انتقالو إذل وارثو عند موتو لكوف اعبواز غَت منفك

 يصح إسقاطو، وأّما حبسب اغبقيقة فال فرؽ بُت اغبكمُت واعبوازين.

فإذا عرفت ذلك فنقوؿ: اؼبلكية يف االمور اػبارجية كملكية الكتاب وكبوىا اؼبعرّب عنها باؼبلكية االعتبارية أمر يتوقف على 
أسبابو، وال ربصل بدوف السبب إاّليف االرث، وأّما يف غَته فالتمّلك وبتاج إذل سبب حىت يف اؼبباحات األصلية. وأّما اؼبالكية 
على النفس والسلطنة عليها فهي ليست من اؼبلكية االعتبارية، ومعناىا أّف اإلنساف مسّلط على أموالو ونفسو حبيث ال وبجر 

إذل أموالو أو إذل نفسو، وأّما األحكاـ العارضة عليو فهي خارجة عن متعّلق سلطانو وليس لو عليو يف تصرفاتو الراجعة 
السلطنة على أحكامو، وإمّبا ثبت لو السلطنة على أموالو ونفسو باؼبعٌت اؼبتقّدـ، وقد ذكرنا أّف اعبواز الثابت باػبيار بعينو 

صية من اعبهتُت اؼبتقّدمتُت، وقد عرفت أّف معٌت اػبيار ىو ملك اعبواز الثابت يف اؽببة فهو حكم حقيقة وإف كاف لو خصو 
 فسخ العقد وإبقائو دبعٌت أّف لو القدرة على أحدنبا ال دبعٌت اؼبلكية االعتبارية.



دل وعليو فإذا اشًتط اػبيار لؤلجنيب وقلنا إّف مرجعو إذل تقييد اؼبلكية إذل ما قبل زماف الفسخ حبيث لو فسخ ترتفع اؼبلكية ولو 
 يفسخ فال ترتفع ال ؿبالة وفرضنا أّف العمومات مشلتو، فال ؿبالة يثبت لؤلجنيب جواز الفسخ وإمضائو، وىو
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حكم من األحكاـ وليس لو السلطنة على أحكامو، وقد عرفت أّف معٌت اػبيار أيضًا ىو القدرة على الفسخ أو االمضاء، 
يتوقف على قبولو ألنو حكم ثبت يف حقو وال سلطنة لو على أحكامو. فاؼبتحّصل أّف القبوؿ فبّا ال وثبوت مثل ذلك ال 

 حاجة إليو يف اشًتاط اػبيار لؤلجنيب.

ومن ذلك يظهر أّف األجنيب الذي حكمنا بقدرتو على فسخ العقد أو إمضائو شرعاً ليس لو إسقاط ذلك اػبيار، ألّف الثابت 
ا أسقطا خيارنبا أو خيار أحدنبا يسقط لتمّكنو من رفع اعبواز الثابت يف حقو شرعاً، وأّما األجنيب الثابت ىو أّف اؼبتبايعُت إذ

لو اعبواز والقدرة على أحدنبا فلم يدؿ دليل على إسقاط اعبواز عنو باسقاط نفسو كما دل يدؿ دليل على انتقالو منو إذل 
لو رفع العقد وإبقاؤه إذا فسخ، فتحصل غاية اؼبلكية اؼبوقتة فًتتفع بوصوؿ  وارثو، بل الثابت حبسب الدليل أّف األجنيب هبوز

غايتها، وإاّل فال ؿبالة تبقى لعدـ حصوؿ غايتها، وأّما أزيد من ذلك من سقوطو باالسقاط وانتقالو إذل ورثتو فال لعدـ قياـ 
 الدليل عليو.

ن ىذا اػبيار الثابت لؤلجنيب باشًتاطهما بعد اؼبعاملة بأف يًتاضيا ىل يتمّكن البائع أو اؼبشًتي من رفع اليد ع اعبهة الثالثة:
على لزـو اؼبعاملة بعد ما أوقعاىا بشرط اػبيار لؤلجنيب ويسقطا ىذا اػبيار، أو أّف اػبيار الثابت لؤلجنيب باشًتاطهما فبا ال 

 يقبل السقوط باسقاطهما؟

يب يسقط باسقاط اؼبشروط لو أحدنبا كاف أو كالنبا، وذلك ألنو يف حاشيتو أّف خيار األجن «ٔ» )قّدس سرّه( ذكر السيد
وإف كاف حقًا ثابتًا لؤلجنيب إاّلأنو من جهة حق اؼبشروط لو، ألّف خيار األجنيب حق للمشروط لو فكما أنو إذا كاف اشًتط 

  اػبيار لنفسو كاف حقاً لو فكذلك فيما إذا اشًتطو لؤلجنيب يكوف حقاً لو

______________________________ 
  من مبحث اػبيارات ٕ٘( حاشية اؼبكاسب )اليزدي(: ٔ)
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 فلو أف يرفع يده عن حقو باسقاطو، فإذا أسقطو فال ؿبالة يسقط خيار األجنيب ىذا.



األجنيب فضاًل عن اؼبشروط وال ىبفى أّف اػبيار الثابت لؤلجنيب دبجرد االشًتاط دل يدؿ دليل على سقوطو باسقاط نفس ذلك 
لو، والعّلة يف ربّققو ىو حدوث االشًتاط دوف بقائو، فسواء رفع يده عن اشًتاطو أـ دل يرفعها يتمّكن األجنيب من الفسخ 
واالمضاء، إاّلأنو ال يتمّكن من إسقاطو لعدـ داللة الدليل على سقوطو باسقاطو كما دل يقم دليل على سقوطو باسقاط 

وعليو فالظاىر أّف إسقاط اؼبشروط لو بعد االشًتاط ال يرفع اػبيار الثابت لؤلجنيب بعد مشوؿ العمومات لذلك اؼبشروط لو، 
 اؼبلك اؼبوقت اغباصل باشًتاط اػبيار لؤلجنيب.

بعد وما أفاده إمبا يتم يف شروط األفعاؿ كاشًتاط اػبياطة وكبوىا، فإّف معناه كما عرفت سابقًا ىو جعل اػبيار لنفسو، ولو 
اؼبعاملة أف يسقط ىذا اػبيار الثابت لو على تقدير عدـ اػبياطة، وأّما يف شرط النتيجة كما يف اؼبقاـ فال، ألنو دبجرد 
االشًتاط حصل لؤلجنيب ىذا اػبيار وال حالة انتظارية لو كما كاف لو تلك اغبالة يف شرط الفعل كالكتابة واػبياطة، ألّف اػبيار 

كتابة اؼبشروط عليو أو عدـ خياطتو ال دبجرد العقد، وىذا خبالؼ اؼبقاـ ألّف اػبيار يثبت فيو دبجرد إمبا يثبت لو بعد عدـ  
العقد اؼبتضّمن لالشًتاط ألنو من شرط النتيجة وىي تتحّقق دبجرد االشًتاط، فال يتمّكن اؼبشروط لو من إسقاط اػبيار 

 الثابت لؤلجنيب بعد االشًتاط.

ى األجنيب اجملعوؿ لو اػبيار مراعاة اؼبصلحة للجاعل، ويالحظ أّف األصلح يف حقو الفسخ فيختار ىل هبب عل اعبهة الرابعة:
الفسخ أو االمضاء فيختار االمضاء حبيث إذا اختار غَت األصلح ال يكوف نافذاً، أو أّف خياره مطلق وال يشًتط فيو مراعاة 

 األصلح بل لو أف ىبتار ما يشاء ولو كاف على خالؼ مصلحتو؟

أّما حبسب مقاـ الثبوت فتقّيد اػبيار دبراعاة اؼبصلحة وعدمو يتبعاف كيفية جعل اػبيار، فيمكن أف يشًتط خيار األجنيب على 
  كبو االطالؽ من دوف تقييده
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، وكال األمرين فبكن وىو تابع دبراعاة اؼبصلحة، كما يبكن أف هبعل اػبيار لو مقّيدًا دبراعاة ما ىو األصلح يف حق اعباعل
 للجعل كما عرفت.

وأّما حبسب مقاـ االثبات ففيما إذا كاف اشًتاط اػبيار لؤلجنيب من أحد اعبانبُت وأحد اؼبتعاملُت ال من كليهما، فاؼبتبادر منو 
يما إذا اشًتط كال أنو إمبا جعل اػبيار لؤلجنيب ألجل مراعاة ما ىو األصلح لو من الفسخ واالمضاء، كما أّف الظاىر ف

 اؼبتعاملُت اػبيار لؤلجنيب أّف اػبيار اجملعوؿ لؤلجنيب غَت مقّيد دبراعاة اؼبصلحة، ألّف الغالب أّف اؼبعاملة اؼببنية على اؼبغابنة
 واؼبراحبة إذا كانت راحبة للبائع فهي خاسرة للمشًتي وإذا كانت راحبة للمشًتي فهي خاسرة للبائع.



وارد أف يكوف البيع مصلحة للبائع والشراء مصلحة للمشًتي إاّلأنو نادر، فإذا اشًتط اؼبتعاقداف كالنبا نعم، يبكن يف بعض اؼب
خيار األجنيب فالظاىر حسب اؼبتفاىم العريف أّّنما ال يريداف بذلك أف ىبتار األجنيب ما ىو األصلح ؽبما من الفسخ 

ال تكوف مصلحة لكل من البائع واؼبشًتي، وىذا خبالؼ ما إذا كاف  واالمضاء، ؼبا أشرنا إليو من أّف اؼبعاملة حبسب الغالب
اشًتاط اػبيار لؤلجنيب من قبل أحدنبا فإّف الظاىر منو أنو يريد جبعل اػبيار أف ىبتار األجنيب ما يراه مصلحة يف حقو وإف 

 أمكن عدـ إرادة ذلك أيضاً إاّلأّف الظاىر ىو ما ذكرنا.

 دبا هبعل لؤلجنيب بانفراده وحكمو ما عرفت.أّف اػبيار ر  اعبهة اػبامسة:

واخرى هبعل اػبيار لو ولنفسو، بأف يكوف ىناؾ خيار واحد ويقـو باعبامع بينهما، وعليو فإذا سبق أحدنبا اآلخر باعماؿ 
باالمضاء أو اػبيار بفسخ العقد أو بامضائو فقد سقط اػبيار، ألّف اؼبفروض أنو قائم باعبامع بينهما واعبامع قد أعمل اػبيار 

الفسخ، واػبيار واحد فقد سقط باختيار الفسخ أو االمضاء، ومعو ال يبقى للمتأّخر منهما اػبيار لسقوطو باعماؿ السابق 
 وذلك ظاىر.

  وثالثو يشًتط اػبيار لنفسو ولؤلجنيب على كبو االستقالؿ بأف يكوف لكل
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اف فإذا سبق أحدنبا اآلخر بالفسخ فال ؿبالة يسقط خيار اآلخر أيضًا النفساخ العقد منهما خيار مستقل، فهناؾ خيار 
وارتفاعو بفسخ السابق منهما، وأّما إذا سبقو بامضاء العقد فمعناه أين أسقطت حّقي ورفعت اليد عن خياري، وحينئذ فال 

خر لو فلو بعد ذلك أف يعمل خياره بالفسخ يسقط بذلك خيار الثاين منهما، ألّف إسقاط األوؿ حقو ال يستلـز إسقاط اآل
 أو االمضاء.

ورابعة يشًتط اػبيار للمجموع منو ومن األجنيب بأف يثبت ؽبما بتلك اؽبيئة اؼبركبة خيار واحد كما ذكرنا ذلك يف اػبيار 
تّفقوا بأصبعهم فأمضوا البيع فال اؼبنتقل إذل الورثة وقلنا إّف الورثة بأصبعهم دبنزلة مورّثهم فلمجموعهم خيار واحد، وحينئذ إذا ا

ؿبالة تنفذ اؼبعاملة ويسقط اػبيار، وإف اتّفقوا ففسخوا فتنفسخ اؼبعاملة وأّما إذا فسخ بعضهم دوف اآلخرين أو أمضاه بعضهم 
ى بدوف بعض فهو ال يوجب سقوط اػبيار، ألنو كما فرضناه قائم باجملموع واجملموع دل يسقطو ودل يفسخ فال ؿبالة يبقى عل

 حالو.

فاؼبتلّخص: أّف اػبيار اجملعوؿ للمتعّدد تارًة على كبو جعل خيار واحد قائم بالطبيعي وحينئذ عند سبق أحدنبا اآلخر بالفسخ 
أو االمضاء يرتفع اػبيار الواحد باعمالو، واخرى على كبو جعل خيارات مستقّلة لكل فبن اشًتط خياره، وثالثة هبعل اػبيار 



 )قّدس سرّه(  عرفت حكمو يف خيار اجمللس وإمبا تعّرضنا لو يف اؼبقاـ تبعًا ؼبا ذكره شيخنا األنصاريللمجموع اؼبركب وقد 
 استطراداً. «ٔ»

حيث تعّرضوا الشًتاط اػبيار لؤلجنيب، عنونوا اشًتاط اػبيار على كبو آخر متوسط بُت اشًتاط اػبيار  اعبهة السادسة:
  لؤلجنيب واشًتاطو لنفسو، وىذا كما إذا اشًتط االستئمار من األجنيب فيأسبر بأمره، وىذا كثَت الوقوع فًتى أنو يشًتي

______________________________ 
 ٕٕٔ: ٘( اؼبكاسب ٔ)
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مبيعاً ويشًتط فيو اػبيار لنفسو على تقدير عدـ رضا والده أو أخيو أو غَتنبا وىذا ىو معٌت االستئمار بأف يطلب منو أمره يف 
وإف   اؼبعاملة اليت أوقعها، فإف رآىا مصلحة فيأمره باالمضاء، وإف رآىا فبّا ال مصلحة فيو فيأمره بفسخها، ومسألة االستئمار

 .«ٔ» يف اغباشية )قّدس سرّه( كانت ذات صور عقلية متعّددة حبسب التصّور إاّلأّف اؼبتعارؼ منها اثنتاف كما ذكره السيد

أف يكوف الغرض من اشًتاط االستئمار جعل حق وخيار لنفسو يف البيع إاّلأنو ؼبّا دل يعرؼ اؼبصلحة والفساد ألّف  إحدانبا:
دل يبتل بو وال يعرؼ حسنو اشًتط االستئمار من أجنيب كالوالد أو األخ أو غَتنبا، ويف ىذه الصورة  البلدة غريبة أو اؼببيع فبا

ء وإمبا اغبق للمستأمر بالكسر وأنو الذي يتمّكن من الفسخ واالمضاء بعد  ليس لؤلجنيب حق األمر وال االجبار بشي
ال ينفذ، إذ ال حق لو يف اػبيار وال قدرة لو قبل االستئمار نعم االستئمار، وعليو إذا أراد الفسخ قبل االستئمار من األجنيب ف

لو إسقاط حقو وخياره قبل االستئمار لسلطنتو على إسقاط حقو، وال ؿبذور فيو إاّل دعوى أنو من قبيل إسقاط ما دل هبب، 
ب، إاّلأّنا مندفعة بعدـ الدليل على إذ اؼبفروض أّف اػبيار إمبا يثبت لو بعد االستئمار ال قبلو فاسقاطو قبلو إسقاط ؼبا دل هب

 عدـ جوازه إاّلاالصباع اؼبعلـو عدـ انعقاده يف اؼبقاـ.

كما أّف األجنيب إذا أمره بالفسخ أو باالمضاء قبل أف يستأمره ال إشكاؿ يف ثبوت اػبيار لو، وذلك ألنو وإف كاف مشروطاً 
وضوعية لالستئمار والسؤاؿ، إذ الظاىر أّنما طريقاف إذل أمر األجنيب باالستئمار إاّلأّف اؼبتفاىم العريف يف مثلو يقتضي عدـ اؼب

 فَاْسأَُلوا» ء بالسؤاؿ يف آية وليس لسؤالو منو موضوعية، وىذا أشبو شي

______________________________ 
  من مبحث اػبيارات ٕ٘( حاشية اؼبكاسب )اليزدي(: ٔ)
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حيث إّف أىل الذكر إذا أخربه باغبرمة أو الوجوب قبل أف يسألو اعباىل ال إشكاؿ يف  «ٔ» «الذِّْكِر ِإْف ُكْنُتْم اَلتَػْعَلُموفَ أَْىَل 
وجوب متابعتو، وال يصح يف مثلو أف يقاؿ إّف وجوب العمل بقوؿ أىل الذكر مشروط بالسؤاؿ وىو بعد دل يسألو، إذ الظاىر 

نظر العادل أو اآلمر يف اؼبقاـ، ألّنما ال يعلماف الغيب حىت يأمرا قبل السؤاؿ وإمبا يلتفتاف إذل أّف السؤاؿ طريق إذل كشف 
 اغباؿ بعد السؤاؿ، فهو طريق وال موضوعية لو وعليو فإذا أمره اآلمر أي األجنيب قبل استئماره فال ؿبالة يثبت لو اػبيار.

جازة واالمضاء فليس لو حق الفسخ حينئذ، ألّف قدرتو عليو مشروطة مث إنو إذا استأمره أو دل يستأمره إاّلأنو أمره باال
 باالستئمار من األجنيب واألخذ برأيو ونظره، ونظره فعاًل ىو االمضاء دوف الفسخ.

 وأّما إذا أمره بالفسخ ابتداًء أو بعد االستئمار فهل هبب على اؼبستأِمر الفسخ؟

أمر األجنيب إمبا ىو قدرة اؼبستأمر على الفسخ ال وجوب الفسخ كما ىو واضح، الظاىر ال، وذلك ألّف اؼبشروط واؼبعّلق على 
واؼبستأمر بعد أمر األجنيب يتمّكن من الفسخ واالمضاء، فال وجو لوجوب الفسخ عليو بعد أمر األجنيب بالفسخ، والظاىر أّف 

ر وعدـ سبّكنو من الفسخ على تقدير أمر مراد الفقهاء من اشًتاط االستئمار وعدـ ثبوت اػبيار للمستأِمر قبل االستئما
األجنيب لو باالمضاء وسبّكنو من الفسخ فيما لو أمره بو قبل استئماره وعدـ وجوب الفسخ عليو فيما إذا أمره بالفسخ، كل 

فاىم ذلك إمبا ىو ىذه الصورة أعٍت جعل حق لنفسو على تقدير أمر األجنيب، ألّنا اؼبتبادر من اشًتاط االستئمار حسب اؼبت
  العريف وىي اليت تقع كثَتاً، وعليو فَتد عليهم

______________________________ 
 ٖٗ: ٙٔ( النحل ٔ)
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النقض بأّف ذلك من باب تعليق اػبيار على أمر ؾبهوؿ اغبصوؿ كقدـو اغباج ونـو زيد، فكما إذا اشًتط اػبيار لنفسو على 
طل االشًتاط لكونو ؾبهوؿ اؼبدة واغبصوؿ، فكذلك فيما إذا اشًتط اػبيار على تقدير أمر األجنيب فإنو تقدير قدـو اغباج يب

أمر ؾبهوؿ من حيث اؼبدة واغبصوؿ، وقد ذكروا أّف تعليق اػبيار على أمر ؾبهوؿ اغبصوؿ مبطل، والـز ذلك أف يكوف 
ء ؾبهوؿ، وىذا النقض وارد على الفقهاء وال مناص ؽبم عنو  ياشًتاط االستئمار موجبًا للبطالف ألنو من تعليق اػبيار على ش

إاّل على ما أشرنا إليو من أّف اعبهالة يف اػبيار ال توجب الغرر وال البطالف، وأّف حديث نفي الغرر على تقدير سباميتو ىبتص 
 بالبيع وال يشمل مطلق الغرر.



لُت من اشًتاط االستئمار ىي ىذه الصورة، وملّخصها أف يشًتط واؼبتحّصل من صبيع ذلك: أّف الصورة اؼبرتكزة عند اؼبتعام
اؼبستأِمر لنفسو اػبيار معّلقاً على استئمار األجنيب وأمره، فاػبيار حق للمستأمر معّلقاً على االستئمار، وليس لؤلجنيب حق يف 

 ء. البُت وال يبكنو االجبار بشي

 أف يشًتط اػبيار مع حق للطرؼ عليو كما أّف لو حقاً على طرفو، وىذا يتصّور على وجهُت: الصورة الثانية:

أف يشًتط أحد اؼبتعاملُت على اآلخر عدـ إعماؿ خياره إاّلمع أمر األجنيب لو بأف يثبت لو اػبيار من االبتداء إاّلأّف  األوؿ:
حق وخيار على طرفو كما أّف لو حقًا على اؼبستأمر حيث إنو  إعمالو مشروط ومعّلق على أمر األجنيب لو، وعليو فللمستأمر

اشًتط على اؼبستأمر عدـ إعماؿ خياره إاّلعلى تقدير أمر األجنيب، وقد ذكرنا سابقًا أّف مرجع االشًتاط إذل جعل اػبيار 
 االستئمار ىذا.لنفسو، وعليو فيثبت للطرؼ اػبيار، أي خيار زبّلف الشرط على تقدير إعماؿ اؼبستأمر خياره قبل 

ء يف ضمن اؼبعاملة  ولكن ىذه الصورة ال ترجع إذل معٌت ؿبّصل بناًء على الوجو اؼبختار يف معٌت االشًتاط، ألّف اشًتاط شي
 مرجعو إذل جعل اػبيار لنفسو على تقدير عدـ ذلك الشرط، وعليو فال معٌت الشًتاط عدـ إعماؿ اؼبستأِمر خياره إاّل 

 ٖٕٔص: ، ٔ مكاسب اػبيارات، ج

بعد االستئمار، فإّف مرجعو إذل أّف الطرؼ يشًتط لنفسو اػبيار على تقدير إعماؿ اؼبستأمر خياره قبل االستئمار من جهة 
زبّلف الشرط، واؼبستأِمر إذا زبّلف وأعمل خياره قبل أف يستأمر األجنيب فبما أّف خياره ثابت من االبتداء فينفذ فسخو وبو 

ؼبّا زبّلف عن الشرط يثبت للطرؼ خيار زبّلف الشرط، مع أنو من اللغو الظاىر إذ ال شبرة للخيار بعد  ترتفع اؼبعاملة، إاّلأنو
 ارتفاع العقد بفسخ اؼبستأمر وإعمالو اػبيار قبل االستئمار، الرتفاع موضوعو فما معٌت اػبيار الثابت للطرؼ.

االشًتاط التزامًا مقارنًا لاللتزاـ اؼبعاملي وموضوعًا لوجوب الوفاء نعم، بناًء على مسلك اؼبشهور يف معٌت االشًتاط وىو كوف 
تكليفاً، يًتّتب على ىذا االشًتاط شبرة، وىي أّف اؼبستأمر لو فسخ قبل حصوؿ شرطو يرتكب أمرًا ؿبّرمًا إذ هبب عليو أف 

نافذ ألنو صدر من أىلو ووقع يف  يفسخ بعد حصوؿ شرطو ال قبلو وىو ؾبرد حكم تكليفي وـبالفة وعصياف لو، إاّلأّف فسخو
 ؿبّلو.

يف أمثاؿ اؼبقاـ من أّف حرمة الفسخ تكليفًا توجب سلب قدرة اؼبشروط  )قّدس سرّه( نعم، بناًء على مسلك شيخنا االستاذ
 عليو على الفسخ شرعاً، ال تًتّتب على فسخو قبل حصوؿ شرطو الذي ىو االستئمار شبرة وال تنفسخ بو اؼبعاملة، إاّلأفّ 
مرجعو إذل الصورة االوذل وىي تعليق أصل اػبيار على االستئمار من األجنيب حبيث ال يتمّكن من الفسخ قبلو، فال تكوف 

 ىذه الصورة مغايرة للصورة االوذل كما ىو ظاىر.



تأمر من أف يشًتط الطرؼ على اؼبستأمر فسخ العقد بعد أمر األجنيب لو وىذا من دوف فرؽ بُت ثبوت اػبيار للمس الثاين:
االبتداء وثبوتو لو بعد أمر األجنيب، ومرجع ىذا إذل اشًتاط الفعل دوف اشًتاط النتيجة، وعليو فإذا حصل اؼبعّلق عليو وفسخ 
اؼبستأمر فهو وإاّل فيثبت للطرؼ اػبيار ويتمكن من فسخ العقد وإمضائو، وىذه الصورة ال إشكاؿ فيها إاّلأّف اؼبرتكز عند 

 ةاؼبتعاملُت ىو الصور 
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 االوذل كما عرفت، ىذه ىي الصور اؼبعقولة لشرط االستئمار.

مث إّف اػبالؼ والنزاع اؼبتقدـ يف مسألة جعل اػبيار لؤلجنيب وأنو مشروط دبراعاة األصلح أو غَت مشروط بو يأيت يف اؼبقاـ 
راعى األصلح، أو أّف اؼبعّلق عليو ىو مطلق أمر األجنيب صدر عن أيضًا فيقاؿ إّف اؼبعّلق عليو ىل ىو أمر األجنيب فيما إذا 

 مراعاة اؼبصلحة أو من جهة االشتهاء النفساين؟

مقتضى االطالؽ وعدـ تقييد أمر األجنيب بكونو صادراً عن مالحظة اؼبصلحة ىو أّف اؼبعّلق عليو مطلق أمر األجنيب، كما أّف 
األحكاـ وموضوعاهتا يقتضي أف يكوف اؼبعّلق عليو ىو األمر الصادر من األجنيب  مقتضى اؼبناسبات اؼبرتكزة عند العرؼ بُت

عن مراعاة اؼبصلحة، ألّف ىذا االشًتاط إمبا ىو من جهة أّف اؼبتعامل جاىل بالصالح والفساد ومن أجل ذلك اشًتط أمر 
لى مراعاة األصلح ال مطلق األمر ولو صدر من األجنيب، ألنو عارؼ دبا ىو الصالح والفساد فيكوف اؼبعّلق عليو األمر اؼببٍت ع

 ؾبرد االشتهاء النفساين، ىذا سباـ الكالـ يف اشًتاط االستئمار وجعل اػبيار لؤلجنيب.

 بيع اػبيار

 

ومن أقساـ ذلك بيع اػبيار وىو اصطالح، واؼبراد بو البيع الذي فيو اػبيار جبعل اؼبتعاقدين، وىو البيع الذي اشًتطوا فيو 
على تقدير رد مثل الثمن وىذا متعارؼ بُت الناس من جهة احتياجهم إذل النقود مع إرادة التحّفظ على خصوصيات اػبيار 

األمواؿ لبعض األغراض ككوف الكتاب ـبطوطًا خبط جّده أو كوف فرسو متخصصًا خبصوصية سبنع عن رفع اليد عنو وىكذا، 
ودبا أنو ال يريد أف يرفع اليد عن مالو ؼبا فيو من اػبصوصيات الداعية إذل وألجل ذلك يبيع مالو ليأخذ شبنو غباجتو إذل النقد، 
  إبقائو فيشًتط على اؼبشًتي اػبيار على تقدير رّد مثل
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 الثمن ال نفسو الحتياجو إليو، وهبذا هبمع بُت رفع احتياجاتو بالنقود وإبقاء مالو ؼبا فيو من اػبصوصيات.



أكثرىم أو صبيعهم منعوا عن ذلك وهبذا جرت  «ٔ» كاف، فال إشكاؿ عندنا يف جواز ذلك بوجو، إاّلأّف العاّمةوكيف  
قوانينهم اليـو حيث ال اعتبار بالبيع بشرط اػبيار عند رّد مثل الثمن حبسب القوانُت الوضعية، وليس عندىم إاّلالرىن دوف 

 ىذا البيع.

  الروايات -من عمومات أدلة الشروط ألنو أيضاً من الشروط يف ضمن اؼبعاملة وىي جائزةمضافاً إذل ما تقدـ  -لنا على ذلك
الواردة يف اؼبقاـ، وفيها صحيح وموثّق وغَت موثّق وقد دّلت على أّف البيع واشًتاط اػبيار عند رّد مثل شبنو جائز، وكيف   «ٕ»

 كاف فأصل ذلك فبّا ال خالؼ فيو، وإمّبا الكالـ يف امور:

  ر األّوؿاألم

 

 يف تصوير كيفية ىذا االشًتاط وىو يتصور على طبسة أوجو:

وىو اؼبعروؼ اؼبرتكز بُت الناس أف يبيع مالو ويشًتط فيو اػبيار لنفسو عند رّد مثل الثمن فيكوف اػبيار معّلقًا على رّد  األوؿ:
 مثل الثمن.

أف يشًتط اػبيار لنفسو من االبتداء، إاّلأّف إعمالو بالفسخ معّلق على رد مثل الثمن وكأنو اشًتط فسخ العقد مقارناً  الثاين:
لرّد مثل الثمن أو بعد زماف رّد مثلو ويكوف اؼبعترب ىو اغبصة اػباصة من الفسخ وىو الذي يقارف رد مثل الثمن، دوف مطلق 

  أّف قدرتو على الفسخ إمبا ىي يف الزماف الفسخ ولو كاف قبل الرد، وباعبملة

______________________________ 
 ٓٙ: ٔٔ( حكى عنهم يف التذكرة ٔ)

 ٛ/ أبواب اػبيار ب ٜٔ: ٛٔ( الوسائل ٕ)
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ؼبعّلق عليو بأف يرّد مثل الثمن فإنو اؼبقارف للرد وأّما قبلو فال قدرة لو عليو. نعم لو قدرة على إهباد القدرة على الفسخ باهباد ا
برّده يقدر على الفسخ أيضاً، وىو نظَت القدرة على صالة القصر فإّنا إمّبا ربصل بعد السفر ال قبلو، إاّلأنو قادر على ربصيل 

يف كليهما  القدرة عليو باهباد موضوعو الذي ىو السفر. وىذا القسم عُت القسم األوؿ عند التحقيق، ألّف القدرة على الفسخ
 تتوقف على الرد وال قدرة لو قبلو يف كلتا الصورتُت، فال تغاير بينهما إاّلحبسب األلفاظ واؼبعٌت يف كليهما واحد كما شرحناه.



أف يشًتط كوف الرد فسخًا للمعاملة، إذ الفسخ تارًة يكوف باللفظ بعد رّد الثمن واخرى يكوف بالفعل كما إذا رّد  الثالث:
نو فسخاً، وىذا يف اغبقيقة تضييق لدائرة الفسخ إاّلأنو مثل الوجهُت السابقُت، غاية األمر أّف الفسخ فيهما  الثمن بقصد كو 

كما يبكن أف يكوف فعلياً كذلك يبكن أف يكوف لفظياً، وأّما يف ىذا الوجو فالفسخ البّد وأف يكوف فعلياً بالرّد، ألنو يبكن أف 
ن بقصد كونو فسخاً، وأّما إذا كاف مثل الثمن عند اؼبشًتي من جهة من اعبهات أو يكوف مصداقًا للفسخ كما إذا رّد الثم

 رّده بقصد األمانة أو العارية فال وبصل بو الفسخ. وباعبملة أّف ىذا الوجو أيضاً مرجعو إذل األّولُت.

يف  «ٔ» )قّدس سرّه(  ألنصاريأف يشًتط انفساخ العقد عند رّد مثل الثمن وىذا غَت معقوؿ كما أشار إليو شيخنا ا الرابع:
أواخر كالمو، وذلك ألنو إف أراد أف يكوف رّد اؼبثل دبا ىو ىو موجبًا النفساخ العقد وغاية الرتفاع ملكية اؼبشًتي ولو دل 

، ألّف يقصد بالرد فسخ اؼبعاملة كما إذا رّده إليو أمانة أو عارية أو وجده اؼبشًتي لقطة فهذا أمر دل يثبت يف الشريعة اؼبقدسة
  الرد دبا ىو ليس غاية ؼبلكية اؼبشًتي وموجباً لالنفساخ بل وبتاج بعده إذل الفسخ، وإف أراد بذلك أّف الرد إذا قصد بو

______________________________ 
 ٖٔٔ: ٘( اؼبكاسب ٔ)
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ألنو شرط النفساخ العقد بالفسخ، وكل عقد ينفسخ الفسخ وبصل االنفساخ فهو صحيح إاّلأنو عُت الوجوه اؼبتقدمة، 
 بالفسخ كما يف الوجوه اؼبتقدمة، لوضوح ارتفاع كل معاملة بعد فسخها.

أف يشًتط فعاًل على اؼبشًتي عند رد مثل الثمن حبيث إذا دل يفعلو اؼبشًتي يثبت للبائع اػبيار، وىو أف يشًتط إقالة  اػبامس:
رد مثل الثمن، فإذا رد مثل الثمن فاستقالو فأقالو اؼبشًتي فهو وإاّل فيثبت لو اػبيار يف بيع مالو اؼبشًتي فيما إذا استقالو بعد 

ويتمّكن من فسخو ػبيار زبّلف الشرط، وىذا الوجو يف مقابل الوجو األوؿ، وىو وجو مستقل إاّلأنو بعيد عن اؼبرتكز بُت 
 اؼبشًتي وعدـ إقالتو، وكيف كاف فاؼبعروؼ اؼبرتكز ىو األّوؿ. الناس، لرجوعو إذل جعل اػبيار لنفسو على تقدير عدـ فعل

  األمر الثاين

 

رى أّف الثمن يف بيع اػبيار إّما أف يكوف كّلياً وإّما أف يكوف شخصياً، وعلى تقدير كونو كّلياً تارًة يكوف كّلياً يف ذّمة البائع واخ
 يكوف يف ذمة اؼبشًتي أو يف ذمة شخص ثالث.



كّلياً ويف ذمة البائع فال يأيت فيو القبض واالقباض، إذ ال معٌت لقبض ما يف ذّمتو، فإذا فرضنا أّف البائع مقروض إذا كاف الثمن  
للمشًتي دبقدار من الدرىم أو الدينار مث اشًتى منو اؼبشًتي كتابو أو داره وجعل شبنو اؼباؿ اؼبفروض يف ذمة البائع، فقد ملك 

ة إذل القبض، بل ال يبكن فيو القبض بوجو إذ ال معٌت لقبض ما يف ذّمتو وبذلك يسقط ما البائع بذلك ما يف ذمتو بال حاج
يف ذمتو، ويبكن أف يعود ما يف ذمتو ثانيًا كما إذا فسخ البيع فإنو حينئذ مقروض للمشًتي دبا كاف يف ذمتو، وكيف كاف فال 

 سخ فيما إذامعٌت للقبض يف ىذه الصورة، إاّلأّف البائع مع ذلك يتمّكن من الف

 ٕٛٔ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

اشًتط يف البيع فسخو عند رّد مثل الثمن، فإّف الرد وإف دل يعقل يف اؼبقاـ ألنو عبارة عن األخذ واالعطاء، واألخذ غَت 
منو رفع اليد عن الثمن متحّقق فيما إذا كاف الثمن كّليًا يف ذمة البائع، إاّل أّف الرد ال موضوعية لو يف خيار الفسخ، وإمبا اؼبراد 

والتخلية بينو وبُت اؼبشًتي سواء كاف ذلك باالعطاء بعد األخذ أو كاف باالعطاء بال أخذ كما يف اؼبقاـ، والوجو يف ذلك ىو 
 الفهم العريف عند اشًتاط اػبيار برد مثل الثمن وىذا ظاىر.

ال مانع حينئذ من القبض، ألّف القبض من اؼبشًتي أو وأّما إذا كاف الثمن كّليًا ويف ذمة اؼبشًتي أو يف ذمة شخص ثالث ف
الثالث أمر فبكن، فإذا فرضنا يف ىذه الصورة أّف البائع دل يقبض الثمن من اؼبشًتي باختياره حىت انتهت اؼبدة اليت اشًتط 

أحدنبا السقوط  فيو وجهُت: «ٔ» )قّدس سرّه(  اػبيار يف أثنائها فهل يسقط بذلك خياره أو ال؟ احتمل شيخنا األنصاري
من جهة عدـ قبضو ورده الثمن يف اؼبدة اؼبشروط فيها رد الثمن حىت انقضت اؼبدة فال ؿبالة يسقط خياره. وثانيهما: الثبوت 
وعدـ سقوط اػبيار من جهة أنو وإف اشًتط الرد إاّلأنّو بالداللة االلتزامية يدؿ على اشًتاط القبض أيضاً، ألف الرد بال قبض 

حيث إنو اشًتط الرد اؼبشروط بالقبض فكأنو اشًتط كاًل من الرد والقبض، ودبا أّف القبض والرد دل يتحققا يف غَت معقوؿ ف
 مفروض الكالـ فال ؿبالة ال يسقط خياره ما دل يقبض الثمن، ىذا.

القبض  وال ىبفى أّف احتماؿ ثبوت اػبيار وعدـ سقوطو بال وجو، وذلك ألنو دل يشًتط الرد حىت يوجب ذلك اشًتاط
بالداللة االلتزامية، بل إمبا اشًتط اػبيار لنفسو وعّلقو على رد الثمن، فليس الرد مشروطًا حىت يقتضي اشًتاط القبض أيضاً 

 ولعّلو ظاىر.

______________________________ 
(ٔ) 

 ٖٔٔ: ٘اؼبكاسب 
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ال ؿبالة. نعم يبكن أف يقاؿ إّف للبائع خيار زبّلف الشرط من جهة أّف البيع  فالصحيح أّف اػبيار يسقط دبجرد انقضاء اؼبدة
قد اشًتط يف ضمنو القبض واالقباض من الطرفُت، إذ ليس البيع جملرد حصوؿ العلقة اؼبلكية بل ىي مع االقباض، فإذا استند 

و ودل يدفعو إليو أو دل يسّلمو إليو بال مطالبة عدـ حصوؿ القبض إذل انقضاء مدة اػبيار إذل اؼبشًتي كما إذا طالبو البائع ب
البائع أيضًا فكاف اؼبانع عن حصوؿ القبض ىو اؼبشًتي، فال ؿبالة يثبت للبائع خيار زبّلف الشرط الضمٍت، وأّما إذا كاف 

ال اػبيار اؼبشروط عدـ حصوؿ القبض مستنداً إذل نفس البائع ودل يكن اؼبشًتي فبتنعاً عن االقباض فال يثبت لو اػبيار بوجو، 
 عند رد مثل الثمن وال خيار زبّلف الشرط ولعّلو ظاىر.

 مث إّف الثمن إذا كاف معّيناً فتارًة يشًتط البائع رد عُت الثمن اؼبعُّت واخرى يشًتط رّده أو رّد مثلو وبدلو فيما إذا دل يتمكن من
ولو كاف من جانب البائع أيضاً أو ولو مع التمّكن  رد عُت الثمن بسبب إتالؼ شخص آخر غَت البائع أو حىت بتلفو مطلقاً 

 ء، ىذه صور اؼبسألة. من رد العُت، وثالثو يطلق وال يقّيده بشي

فال إشكاؿ يف صحتها فيكوف اػبيار مشروطًا برد عُت الثمن فلو تلف الثمن فال ؿبالة يسقط خياره فال  أّما الصورة االوذل:
إّف ىذا االشًتاط منصرؼ إذل اشًتاط سقوطو باتالؼ البائع فيبقى إتالؼ غَت البائع يتمكن من الفسخ، اللهم إاّلأف يقاؿ 

 داخاًل ربت اػبيار، إاّلأّف ذلك نزاع صغروي وىو تابع للظهور العريف اؼبستفاد من الكالـ.

وىي ما إذا اشًتط رّد عُت الثمن أو بدلو فيما إذا دل يتمكن من عُت الثمن بسبب أمر غَت مستند إذل  وأّما الصورة الثانية:
  البائع أو مطلقاً أي ولو كاف بسبب نفس البائع أو ولو مع التمكن من رد عُت الثمن، فقد استشكل فيها شيخنا األنصاري
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اشًتط رّد عينو أو بدلو ولو مع التمّكن من رّد عينو من جهة أّف مقتضى فسخ اؼبعاملة رجوع كل  فيما إذا «ٔ» )قّدس سرّه(
 من العوضُت إذل ملك مالكو األوؿ، فاشًتاط رّد بدلو مع وجود عينو مناٍؼ ؼبقتضى الفسخ يف اؼبعامالت، ىذا.

فس الثمن بأف يكوف البدؿ ىو اؼبنتقل إذل اؼبشًتي، وأّما وال ىبفى أّف ىذا االيراد إمبا ىبتص دبا إذا اشًتط رّد بدلو مع وجود ن
إذا اشًتط يف خياره رّد بدؿ الثمن وثيقة وعند رّد البدؿ يتمكن من الفسخ بأف يرجع كل واحد من العوضُت إذل ملك 

اؼ اؼبشًتي من أف ء البائع ببدؿ الثمن، فال إشكاؿ فيو وىذا ردبا يّتفق عند اؼبتعاملُت كما إذا خ مالكهما األوؿ عند ؾبي
يفسخ البائع اؼبعاملة وال يرد شبنو ولذا يشًتط عليو أف يأيت ببدؿ الثمن اؼبعُّت عند إرادة الفسخ، فإذا جاء بو ودفعو إذل 
اؼبشًتي يتمكن من الفسخ، فإذا فسخها فَتجع كل من عُت الثمن اؼبعُّت واؼبثمن إذل مالكهما األوؿ مث يرد اؼبشًتي بدؿ 

 ه إليو البائع إليو.الثمن الذي ردّ 



وبعبارة اخرى: يكوف شرط رجوع كل من عُت الثمن واؼبثمن إذل مالكهما ىو رّد بدؿ الثمن، ال ألجل أّف بدلو ينتقل إذل 
اؼبشًتي بل ينتقل إليو عُت الثمن، إاّل أّف رّد بدلو شرط يف سبّكن البائع من الفسخ لئاّل يفسخ بال رّد شبنو مث يدفع اؼبشًتي ىذا 

بدؿ إذل نفس البائع وينتقل إليو عُت الثمن، وىذا كما ترى ليس من باب رجوع بدؿ الثمن إذل اؼبشًتي مع بقاء عينو، نعم ال
لو اشًتط رّد بدلو إذل اؼبشًتي بأف يكوف ىو اؼبنتقل إذل اؼبشًتي مع بقاء عُت الثمن، فال ؿبالة يكوف ذلك منافيًا ؼبقتضى 

  ىذا أيضاً ال ينايف مقتضى الفسخ، فإفّ  الفسخ، إاّلأنو يبكن أف يقاؿ إفّ 

______________________________ 
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مرجع اشًتاط رّد بدلو مع التمّكن من عينو إذل أمرين أحدنبا: اشًتاط اػبيار عند رد ذلك البدؿ، وثانيهما: اشًتاط مبادلة 
أف يرجع كل من عُت الثمن واؼبثمن إذل مالكهما األوؿ إاّلأنو يشًتط تبديل عُت ذلك الثمن الذي ىذا البدؿ مع عُت الثمن ب

ىو ملك اؼبشًتي بذلك البدؿ وىذه مبادلة اخرى، فباشًتاط رد البدؿ يشًتط أمرين اػبيار واؼببادلة، وىذا ال ؿبذور فيو وال 
 ينايف مقتضى العقد.

  طلق وقاؿ: رل اػبيار عند رّد الثمن ودل يقّيده ببدلو أو بعينو، فقد ذكر شيخنا األنصاريوىي ما إذا أ وأّما الصورة الثالثة:
أّف االطالؽ منصرؼ إذل عُت الثمن، ألّف الثمن يف اؼبعاملة معُّت واأللف والالـ يف الثمن يشَت إذل الثمن  «ٔ» )قّدس سرّه(

 بدؿ الثمن ليس بثمن بل ىو بدلو، ىذا. اؼبعهود وىو الثمن اؼبعُّت كما ىو اؼبفروض، ومن الظاىر أفّ 

يف حد نفسو ويف سائر اؼبقامات فبّا ال غبار عليو، إاّلأنو يف خصوص اؼبقاـ أعٍت بيع اػبيار غَت تاـ،  )قّدس سرّه(  وما أفاده
من أّف ىذا اػبيار إمبا  «ٕ» لقياـ القرينة فيو على إرادة البدؿ من الثمن وتلك القرينة ىي ما أشرنا إليو يف أوؿ حبث بيع اػبيار

يشًتطو البائع فيما إذا احتاج إذل النقود والثمن وإاّل دل يرض برفع اليد عن ملكو على االطالؽ، فلذا باعو بشرط أنو إذا جاء 
أنو إمبا دبثل الثمن يتمكن من إرجاع ملكو إذل نفسو وىذه قرينة على أّف الثمن اؼبعُّت ال يبقى حبالو بعد البيع بل يتلفو البائع و 

 متيناً جّداً ىذا. )قّدس سرّه(  أراد بالثمن بدلو ومثلو، ولوال ىذه القرينة كاف ما أفاده

ولكن االنصاؼ أّف ما ذكرناه من القرينة واػبصوصية يف اؼبقاـ إمبا تتم فيما إذا كاف الثمن من النقود أو ما حبكمها فبا وبتاج 
  عاـ فباع كتابو وجعل اػبيار لنفسو إذا رّد مثل الثمن، فتارًة يبيعو بالنقود حىتالبائع إليو بشخصو كما إذا أراد البائع االط

______________________________ 
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الحتياجو إذل االرز وىكذا حبيث يعلم يصرفها يف حوائجو من شراء االرز والدىن وكبونبا، واخرى يبيع الكتاب بنفس االرز 
خارجًا أّف البائع أراد صرؼ الثمن الشخصي، وأّما إذا كاف الثمن من غَت النقود ومن غَت ما وبتاج البائع إذل صرفو بنفسو  

كن من كما إذا باع مالو بكتاب ككتاب اعبواىر مثاًل نظرًا إذل حاجتو إذل مطالعة اعبواىر من دوف أف يصرفو بنفسو وال يتم
رّده بعينو، ففي أمثاؿ ذلك ال قرينة على إرادة األعم من الثمن وبدلو كما ىو ظاىر، بل ظاىر اشًتاط رد الثمن ىو رد الثمن 

 .)قّدس سرّه(  بعينو النصرافو إليو كما ذكره شيخنا األنصاري

ا يصرفو البائع بعينو، وبُت ما إذا كاف من وعليو فاغبق يف اؼبقاـ أّف يفّصل بُت ما إذا كاف الثمن من النقود أو ما حبكمها فب
غَت النقود ومن غَت ما وبتاج البائع إذل صرؼ شخصو ونفسو، ويقاؿ بارادة األعم من الثمن وبدلو يف الصورة االوذل وبارادة 

 خصوص عُت الثمن يف الصورة الثانية، ىذا كّلو فيما إذا كاف الثمن شخصياً.

ذمة البائع فقد عرفت أنو يسقط بعد اؼبعاملة، وإذا أراد البائع فسخ اؼبعاملة فيثبت يف ذمتو ذلك وأّما إذا كاف الثمن كّليًا يف 
الثمن ثانياً، وىو مثل الثمن ال ؿبالة ال شخصو ونفسو، إذ ال شخص يف البُت ألّف الثمن كّلي، وأّما إذا كاف الثمن كّليًا يف 

الكّلي على فرد ودفعو إذل البائع فتارًة يشًتط يف ىذه الصورة رد عُت ذمة اؼبشًتي كما ىو الغالب وقد طّبق اؼبشًتي ذلك 
ذلك الفرد اؼبدفوع إذل البائع، واخرى يشًتط رّد األعم منو ومن مثلو، وثالثة يكوف اشًتاط رد الثمن مطلقاً، فهل وبمل 

أّف اؼبتبادر يف  «ٔ» )قّدس سرّه(  ياالطالؽ على الكّلي أو ينصرؼ إذل نفس الفرد اؼبدفوع إذل البائع؟ ذكر شيخنا األنصار 
 ىذه الصورة حبسب الغلبة ىو إرادة األعم من الفرد اؼبدفوع ومثلو، مث ذكر أّف ذلك فبا يدؿ عليو صريح بعض األخبار الواردة

______________________________ 
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 منها صورة فقد العُت ال مطلقاً ولو مع بقائها، ىذا.يف بيع اػبيار، ولكن اؼبتيقن 

وال ىبفى أنّا ال كبتاج يف اؼبقاـ إذل إثبات الغلبة وال إذل التمسك باألخبار فهب أّف الغلبة منتفية وأّف األخبار ساكتة عن 
وع، ألّف الفرد الذي دفعو ذلك، إاّلأّف نفس اشًتاط رّد الثمن يف اؼبقاـ يقضي بارادة الثمن الكّلي ال خصوص الفرد اؼبدف

اؼبشًتي إذل البائع ليس ىو الثمن بل الثمن كّلي وقد اشًتط رد الثمن، فالبّد من أف يرّد الثمن الكّلي بأف يطّبق الكّلي عند 



رّده على فرد ويدفعو إذل اؼبشًتي ولو كاف غَت ما دفعو إليو اؼبشًتي ولعّلو ظاىر، ومع كوف ذلك من مقتضيات نفس اشًتاط 
 ّد الثمن ال كبتاج إذل دعوى الغلبة وال إذل داللة األخبار.ر 

وفبا ذكرناه يف اؼبقاـ يظهر أّف الثمن الشخصي والثمن الكّلي عند إطالقهما متعاكساف، ؼبا مّر من أّف االطالؽ يف الشخصي 
د الذي دفعو إليو اؼبشًتي ىذا يقتضي رّد عُت الثمن، وأّما يف الكّلي فهو كما عرفت يقتضي رّد الثمن الكّلي ال خصوص الفر 

 سباـ الكالـ يف ىذا األمر.

  األمر الثالث

 

إّف اؼبعروؼ بينهم أّف الفسخ يف بيع اػبيار إمّبا يتحقق بنفس الرد كما يستفاد ذلك من األخبار الواردة يف اؼبقاـ، إاّلأّف 
ثبوت اػبيار لو وبعد رّده وثبوت اػبيار لو  بعضهم ذىب إذل الفسخ بعد الرد وال يتحقق الفسخ بالرد، ألّف الرّد شرط يف

 يفسخ اؼبعاملة.

فإف أرادوا بذلك أّف الفسخ نظَت العقود وااليقاعات ويشًتط فيهما اللفظ وال يكفي يف ربققهما االنشاء بالفعل ولذا منعوا 
العقود وااليقاعات، بل قد ذكروا أّف عن صحة اؼبعاطاة وذىبوا إذل أّّنا ليست بيعاً، ففيو: أّف ذلك فبّا ال يلتزموف بو يف فسخ 

  الفسخ فيهما يتحقق دبا ىو أدىن وأضعف من الرد ومن ىنا قالوا إفّ 
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 التصرؼ فيما انتقل إليو يدؿ على اللزـو كما أّف التصرؼ فيما انتقل عنو يدؿ على الفسخ وعدـ الرضا بالبيع.

من أّف مرادىم أّف الرّد شرط يف ثبوت اػبيار  «ٔ» )قّدس سرّه( ىو ما احتملو شيخنا االستاذوإف أرادوا من ذلك أمرًا آخر و 
فإذا رّد الثمن أو بدلو فحصل شرط اػبيار وصار البائع متمّكنًا من الفسخ، فيفسخ اؼبعاملة بعد ذلك إّما فسخًا لفظيًا وإّما 

 فظياً.فسخاً فعلياً، ولكن الرد ال يكوف فسخاً ال فعلياً وال ل

إذل  -فيما إذا كاف كّلياً  -فيدفعو: أّف ىذا اؼبعٌت وإف كاف فبكناً يف حد نفسو، إاّلأّف الكالـ يف أّف البائع بأّي عنواف يرّد الثمن
اؼبشًتي، فإف رّده إليو بعنواف التمليك للمشًتي فمن الواضح أّف اؼبلك ال وبصل بالرد ما دل يفسخ اؼبعاملة بو، ألف ؾبرد الرد  

يكوف موجبًا غبصوؿ ملك اؼبشًتي، وإف رّده إليو بعنواف األمانة والوثيقة فهو ال بأس بو إاّلأنو بعد فسخ البائع ال  كيف
تدخل تلك األمانة والوثيقة إذل ملك اؼبشًتي إذ ال ربط لفسخ اؼبعاملة بدخوؿ الوديعة إذل ملك اؼبشًتي، وىذا خبالؼ ما إذا 

 ه بقصد الفسخ معناه رجوع كل من العوضُت إذل ملك مالكو.فسخ اؼبعاملة بنفس الرد، فإّف ردّ 



  األمر الرابع

 

يسقط ىذا اػبيار باالسقاط بعد العقد، وردبا يستشكل يف ذلك فيما إذا كاف اػبيار مشروطاً بالرد بأف ال يكوف لو خيار قبلو 
للخيار قبل ثبوتو فهو من إسقاط ما دل هبب وما ويكوف الرد شرطًا يف ثبوت اػبيار، والوجو يف االستشكاؿ أّف ىذا إسقاط 

 ىذا شأنو ال يًتتب عليو أثر.

______________________________ 
(ٔ) 

 ٙٛ: ٖمنية الطالب 
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ة وىي ما إذا كاف وىذا االشكاؿ وإف كاف بظاىره ـبتصاً دبا إذا كاف الرّد شرطاً يف أصل ثبوت اػبيار وال هبري يف الصورة الثاني
 الرد شرطاً للفسخ وكاف اػبيار ثابتاً من االبتداء، إاّلأنّا ذكرنا أّف مرجع تلك الصورة أيضاً إذل االوذل فراجع.

حيث  «ٔ» يف التذكرة )قّدس سرّه( وكيف كاف، فقد استشكل يف ذلك بأنو من إسقاط ما دل هبب كما صرّح بذلك العاّلمة
يرى  )قّدس سرّه(  استشكل يف إسقاط خياري اغبيواف والشرط بعد العقد يف اجمللس بدعوى أنو من إسقاط ما دل هبب، ألنو

 مبدأ خياري اغبيواف والشرط زماف االفًتاؽ، وأّما قبلو فال خيار يف البُت شرطاً كاف أـ حيواناً، ىذا.

بالفرؽ بُت اؼبقاـ وبُت إسقاط اػبيارين قبل االفًتاؽ، من جهة أّف  «ٕ» )قّدس سرّه(  وقد أجاب عن ذلك شيخنا األنصاري
اؼبشروط لو يف اؼبقاـ يتمكن من إثبات اػبيار لنفسو وقادر على اّتصافو بو من جهة قدرتو على الرد الذي فرضناه شرطًا يف 

 تذكرة، ىذا.ثبوت اػبيار لو، فمن أجل سبّكنو من ذلك يصح لو إسقاطو، وىذا خبالؼ ما ذكره يف ال

ويبكن اؼبناقشة فيما أفاده بوجهُت: أحدنبا: أّف الدليل أخص من اؼبّدعى المكاف فرض الكالـ فيما ال يتمكن من الرد كما 
 إذا شرطا اػبيار يف رأس شهر معُّت مشروطاً بالرد يف أوؿ ذلك الشهر، فال يصح االكتفاء دبا أفاده يف اعبواب. وثانيهما:

االسقاط ىو ثبوت اغبق لو فعاًل، وأّما ؾبرد سبّكنو من إثبات حقو فهو ال يبكن أف تُناط بو األحكاـ أّف اؼبدار يف جواز 
 الشرعية، فلذا ترى أّف الطالؽ يتوقف على الزوجية الفعلية ال على التمكن من إهبادىا وكذلك غَته من األحكاـ، فالقدرة



______________________________ 
 ٓ٘: ٔٔ( التذكرة ٔ)

 ٖ٘ٔ: ٘( اؼبكاسب ٕ)

 ٕٕٙ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

 والتمكن فبا ال يًتّتب عليهما أثر بل األثر يًتّتب على اغبق فعاًل.

وعليو فالصحيح يف اعبواب أف يقاؿ: إّف إسقاط ما دل هبب ليس مدلواًل لدليل، وإمبا ثبت ذلك باالصباع وبناء العقالء يف 
يع، ومن الظاىر أّف االصباع غَت متحقق يف اؼبقاـ، ألّف أكثرىم ذىبوا إذل جواز االسقاط بعض اؼبوارد كاسقاط اػبيار قبل الب

 بعد العقد، وعليو فيمنع عن أصل مقتضي عدـ اعبواز لعدـ االصباع كما عرفت.

انقضاء اؼبدة وعدـ رّد الثمن يف خالؽبا، وإذا فرضنا أنو رد الثمن قبل انقضاء اؼبدة إاّلأنو بعد انقضائها  ومن صبلة اؼبسقطات:
ظهر اؼبردود من غَت جنس الثمن اؼبشروط رّده فال يثبت لو اػبيار النقضاء اؼبدة وعدـ حصوؿ شرط اػبيار وىو رّد الثمن، 

 أف يكوف متعّمداً يف رّد غَت الثمن أو يكوف من جهة االشتباه، وىذا ظاىر ال ألنو إمبا رّد غَت الثمن، وىذا من دوف فرؽ بُت
 إشكاؿ فيو.

وإمبا الكالـ فيما إذا ظهر اؼبردود من جنس الثمن إاّلأنو كاف معيبًا فهل يبنع ذلك عن ثبوت اػبيار، أو أّف شرطو وىو رّد 
 الثمن حاصل فال ؿبالة يثبت لو اػبيار؟

 أنو يكفي يف الرد وبو وبصل شرط اػبيار، إاّل أّف للمشًتي االستبداؿ، ىذا. «ٔ» )قّدس سرّه(  ذكر شيخنا األنصاري

إمبا يتم فيما إذا كاف الثمن كّليًا دوف ما إذا كاف معّيناً، وذلك ألّف الثمن إذا كاف كّليًا وقد اشًتط رّده  )قّدس سرّه(  وما أفاده
عند إرادة رّده وفسخ اؼبعاملة، فإذا دفع إذل اؼبشًتي فرداً معيوباً فللمشًتي أف يرضى فال ؿبالة يثبت يف ذمة البائع ذلك الكّلي 

 بذلك اؼبعيب كما أّف لو أف يستبدلو بفرد آخر صحيح.

  وبعبارة اخرى: أّف ىناؾ معاملتاف: إحدانبا اؼبعاملة الواقعة على اؼببيع

______________________________ 
 ٖ٘ٔ: ٘( اؼبكاسب ٔ)

 ٕٕٚ، ص: ٔ اػبيارات، ج مكاسب



والثمن الكّلي الذي اشًتط فيها ضمنًا أف يكوف الثمن صحيحاً. وثانيهما: اؼبعاملة الواقعة على تطبيق ذلك الكّلي على الفرد 
اؼبدفوع للمشًتي، وىذه دبنزلة اؼبعاملة وليست معاملة حقيقة، بل البّد أف يكوف اؼبشًتي راضيًا بذلك التطبيق، فإذا طّبقو 

ى فرد معيب فلو أف يرفع يده عن الشرط الضمٍت يف اؼبعاملة ويقوؿ إيّن راٍض بتطبيق الثمن على ىذا الفرد اؼبعيب، ومطالبة عل
 الصحيح وإف كانت حّقي إاّلأيّن أسقطتو ورضيت هبذا اؼبعيب، كما لو أف يطالب البائع بثمنو وال يرضى باؼبعيب وىذا ظاىر.

ليس ىناؾ حق استبداؿ، ألّف الثمن أمر واحد وقد اشًتط فيو الصحة ضمناً، ودبا أّف اؼبدفوع غَت وأّما إذا كاف الثمن معّينًا ف
 ما اشًتط دفعو إليو فال ؿبالة ال يثبت لو اػبيار النقضاء اؼبدة وعدـ حصوؿ شرط اػبيار وىو رّد الثمن الشخصي الصحيح.

إذل اؼبشًتي وإف كاف يوجب حصوؿ شرط اػبيار ألّف اؼبفروض وإف اشًتط رّد الثمن األعم من الصحيح واؼبعيب فدفع اؼبعيب 
اشًتاط رد األعم من اؼبعيب والصحيح، إاّلأنو إذا سبّكن من اػبيار ففسخ اؼبعاملة فمقتضى الفسخ أف يرّد كل من الثمن 

أف يرجع الثمن  واؼبثمن إذل مالكهما األوؿ، ودبا أّف الثمن الذي انتقل من اؼبشًتي ىو الثمن الصحيح فالفسخ يقتضي
الصحيح إذل اؼبشًتي ويدخل يف ملكو وأّما ما دفع إليو من اؼبعيب فهو وثيقة وأمانة لديو فَتجعو إذل البائع. وكيف كاف فليس 

 ىذا اؼبقاـ من موارد االستبداؿ فال تغفل.

على أّف تصرؼ ذي  «ٔ»  التصرؼ يف الثمن اؼبشروط رّده، وقد استدؿ عليو اؼبشهور باطالؽ ما دؿ ومن صبلة اؼبسقطات:
 اػبيار فيما انتقل إليو رضًى منو بالعقد

______________________________ 
  وغَته ٗ/ أبواب اػبيار ب ٖٔ: ٛٔ( راجع الوسائل ٔ)

 ٕٕٛ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

ذكروا أّف التصرؼ يف  فهو مسقط ػبياره، وقد تعّدى األصحاب عن مورد النص إذل كل تصرؼ وقع فيما انتقل إليو، ومن ىنا
 الثمن أو اؼبثمن يف خياري اجمللس والشرط مسقط للخيار مع أّّنما ليسا مورد النّص.

عدـ سقوط ىذا اػبيار بالتصرؼ يف الثمن، وكأّّنما  «ٕ» وصاحب الكفاية «ٔ» )قّدس سرّه(  وقد حكي عن األردبيلي
النّص الداؿ على سقوطو بالتصرؼ يقتضي سقوط ىذا اػبيار  سّلما باؼبقتضي لسقوط صبيع اػبيارات بالتصرؼ، وأّف إطالؽ

أيضًا بالتصرؼ يف الثمن، إاّلأّنما أبديا اؼبانع عن سقوط اػبيار يف خصوص اؼبقاـ من جهة أّف الغالب يف ىذا اػبيار ىو 
يف الثمن مسقطاً التصرؼ يف الثمن واالنتفاع بو، بل ىذا ىو اؼبدار يف ىذا اػبيار، ومعو كيف يبكن أف يكوف التصرؼ 

 للخيار.



بأّف التصرؼ اؼبسقط ىو التصرؼ الواقع يف زماف اػبيار، واػبيار يف اؼبقاـ  «ٖ» )قّدس سرّه(  وقد أورد عليو السيد حبر العلـو
إمبا يثبت بعد الرد ال قبلو فالتصرؼ الواقع قبل الرد الذي ألجلو انعقدت اؼبعاملة وىو اؼبدار يف ىذا اػبيار خارج عن اؼبسقط 

 .زبصصاً، ألّف اؼبسقط ىو التصرؼ الواقع بعد الرد ألنو زماف ثبوت اػبيار

  وأورد عليو «ٗ» )قّدس سرّه( وقد أجاب عن ذلك الرد صاحب اعبواىر

______________________________ 
 ٖٔٗو  ٕٓٗ: ٛ( ؾبمع الفائدة ٔ)

 ٕٜ( كفاية األحكاـ: ٕ)

 ٖٙٔ: ٘كما حكاه عنو الشيخ يف اؼبكاسب   ٜٖٔ( اؼبصابيح )ـبطوط(: ٖ)

 ٓٗ: ٖٕ( اعبواىر ٗ)

 ٜٕٕ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

بوجوه منها: أّف زماف اػبيار لو كاف مبدؤه من زماف الرد الستلـز ذلك اعبهل دببدأ اػبيار، واعبهالة دببدأ اػبيار سبنع عن صحتو  
كما مّر. ومنها: أّف جعل اػبيار من زماف الرد ال من حُت اؼبعاملة مناٍؼ للفهم العريف يف مثل اشًتاط ىذا اػبيار. وأورد عليو 

ؼبّا ذىب إذل أّف اؼبلكية ربصل بعد زماف اػبيار رّد عليو صباعة بأّف ذلك على خالؼ النصوص  )قّدس سرّه(  شيخثالثاً: بأّف ال
الواردة يف ىذه اؼبسألة والدالة على أّف غّلة اؼببيع للمشًتي يف زماف اػبيار، فلو دل يكن اؼببيع ملكًا للمشًتي يف زماف اػبيار 

وص تدؿ على أّف اػبيار يف اؼبقاـ أيضًا يثبت من حُت اؼبعاملة، وزمانو ىو ؾبموع تلك فكيف تنقل غّلتو إليو، وىذه النص
 اؼبّدة من حُت اؼبعاملة إذل انتهائها، ىذا.

)قّدس   بقولو: ويف أصل االستظهار اؼبتقّدـ أي قوؿ األردبيلي «ٔ» )قّدس سرّه(  وقد تنظّر يف صبيع ذلك شيخنا األنصاري
 والرد اؼبذكور عن السيد حبر العلـو واؼبناقشات اليت أوردىا عليو صاحب اعبواىر نظر. سرّه(

فؤلّف ما أفاده من أّف الغرض يف ىذا اػبيار ىو التصرؼ يف الثمن واالنتفاع بو وإف   )قّدس سرّه(  أّما ما ذىب إليو األردبيلي
رؼ، ألّف مورد كالمهم يف أّف التصرؼ يف الثمن يسقط اػبيار ىو كاف متينًا جّداً، إاّلأنو ال يستلـز عدـ سقوط اػبيار بالتص

خصوص الثمن الشخصي اؼبشروط رد عينو أو الثمن الكّلي فيما إذا اشًتط رد شخص الفرد اؼبدفوع من الثمن، ويف مثلهما 
رؼ فيو، إاّلأّف مثلهما ال يكوف اؼبدار والغرض على التصرؼ يف الثمن، إذ اؼبفروض اشًتاط رّد الثمن بعينو، ومعو كيف يتص



نادر يف ىذا اػبيار، والغالب فيو ىو اشًتاط رد الثمن األعم من رد نفسو أو من رد مثلو، وىذا ىو الذي يدور فيو اػبيار 
 على التصرؼ يف الثمن.

ف الغرض رّد وبعبارة اخرى: أّف كوف الغرض ىو التصرؼ يف الثمن إمبا ىو فيما إذا الغي النظر عن اػبصوصيات يف الثمن وكا
 ماليتو بنفسو أو دبثلو وبدلو، وقد

______________________________ 
 ٖٚٔ: ٘( اؼبكاسب ٔ)

 ٖٕٓ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

مّر أّف ىذه الصورة ليست ؿبل الكالـ، ومورد كالمهم يف أّف التصرؼ يف الثمن يسقط اػبيار ىو الصورتاف اؼبتقدمتاف ونبا 
اط رّده بنفسو والثمن الكّلي فيما إذا اشًتط رد عُت الفرد اؼبدفوع من أفراد كّلي الثمن، ويف ىاتُت الثمن الشخصي عند اشًت 

 الصورتُت ال يدور اػبيار مدار التصرؼ يف الثمن وال يكوف الغرض منو ذلك.

سقوط اػبيار بالتصرؼ فاؼبتحّصل أّف موارد كوف الغرض من ىذا اػبيار ىو التصرؼ يف الثمن غَت اؼبوارد اليت حكموا فيها ب
 بالثمن.

فؤلّف الـز ما أورده على األردبيلي أف ال هبوز إسقاط اػبيار قبل الرد ولو  )قّدس سرّه(  وأّما ما أورده السّيد حبر العلـو
 باالسقاط اللفظي كما إذا قاؿ:

عليو الفتاوى، إّما من جهة ثبوت أسقطت خياري، إذ ال خيار قبلو حىت يسقطو، ودبا أّف إسقاطو قبل الرّد لفظًا فبا أطبقت 
اػبيار من االبتداء وكوف الرد شرطًا يف جواز الفسخ، وإّما من جهة القدرة على اػبيار بالقدرة على الرّد وسبّكنو من سببو وإّما 

قبل  من جهة ما ذكرناه من أّف إسقاط ما دل هبب فبا ليس فيو ؿبذور، فال مناص من أف يكوف إسقاطو الفعلي أيضًا جائزاً 
الرّد لتساوي االسقاط اللفظي والفعلي من ىذه اعبهة وعدـ الفرؽ بينهما بالنص والفتوى، ومن الظاىر أّف التصرؼ يف الثمن 

 قبل الرد إسقاط فعلي للخيار وىو كاالسقاط اللفظي فبا ال إشكاؿ يف جوازه قبل الرد ولعّلو ظاىر.

فؤلّف اؼبناقشة االوذل منها وىي لزـو اعبهل دببدأ اػبيار، مندفعة: بأّف  )قّدس سرّه( وأّما اؼبناقشات اليت أوردىا صاحب اعبواىر
اعبهل لو منع فإمبا يبنع من جهة الغرر، وال غرر يف اعبهل دببدأ اػبيار يف اؼبقاـ بعد سبّكنو من سببو الذي ىو الرّد يف مدة 

كوف الرد شرطاً يف جواز الفسخ، فكما أّف الغرر يف ىذه الصورة معلومة، وذلك ألنو نظَت جعل مبدأ اػبيار من حُت اؼبعاملة و 
  منتف لتمكنو من الفسخ بالقدرة على الرد فكذلك فيما إذا كاف أصل اػبيار متوقفاً على الرد فال غرر فيو لتمكنو



 ٖٕٔ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

 ورتُت إذل أمر واحد وإحدانبا عُت االخرى فراجع.من سببو وىو الرد، وقد ذكرنا يف أوائل ىذا البحث أّف مرجع كلتا الص

إاّلأّف الفرؽ بينو  «ٔ» نعم ردبا يشكل على اشًتاط اػبيار من حُت التفرؽ باستلزامو اعبهل دببدأ اػبيار كما نقل عن العاّلمة
يرّده مىت شاء وىذا خبالؼ وبُت اؼبقاـ ظاىر، وذلك ألّف اؼبشروط لو اػبيار متمكن يف اؼبقاـ من سبب اػبيار وىو الرد ولو أف 

التفرؽ فإّف االفًتاؽ وإف كاف أيضًا سببًا للخيار اؼبشروط بو إاّلأنو أمر خارج عن قدرة اؼبشروط لو اػبيار، ألّف االفًتاؽ متقّوـ 
بإرادة اغبركة من أحدنبا وإرادة السكوف من اآلخر وىذا كيف يقدر على إرادة السكوف يف اآلخر ومع عدمها ال وبصل 

فًتاؽ ألنو يتعّقبو أينما مشى فال وبصل االفًتاؽ، فهو ليس متمّكنًا من سبب اػبيار، فلذا قلنا إّف اعبهالة فيو سبنع عن اال
 .«ٕ»  االشًتاط، وىذا خبالؼ اؼبقاـ لتمكنو منو للقدرة على سببو

فتو للنصوص، ففيها: أّف ىذا لعّلو من دبخال )قّدس سرّه(  وأّما اؼبناقشة الثالثة: أعٍت ما ذكره بعض األصحاب يف رّد الشيخ
 جهة أّف األصحاب فهموا من مذىبو توقف اؼبلك على انقضاء زماف اػبيار مطلقاً حىت يف اػبيار اؼبنفصل.

ىذا ملّخص ما أفاده شيخنا األنصاري يف اؼبقاـ، وىو من اؼبتانة دبكاف وعليو فال مانع من أف يكوف التصرؼ يف الثمن 
 اؼبقاـ، ىذا.مسقطاً للخيار يف 

ولكن لنا كالـ يف أصل ىذا الكالـ وأّف التصرؼ بأي مقتٍض يوجب سقوط اػبيار يف اؼبقاـ، فنقوؿ: ردبا يكوف الغرض من 
 التصرؼ يف الثمن إسقاط اػبيار ويكوف التصرؼ بقصد كونو مسقطاً فعلياً للخيار وكاشفاً عن رضاه بالعقد، وىذا

______________________________ 
 ٛٗ: ٔٔ( التذكرة ٔ)

 اعبواب عن اؼبناقشة الثانية )داـ ظّلو( ( دل ينقل سيدنا االستاذٕ)

 ٕٖٕ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

فبا ال إشكاؿ يف كونو مسقطًا لو، ألّف االسقاط الفعلي كاالسقاط القورل من حيث كونو كاشفًا عن رضاه بالعقد، واػبيار 
 وىذا ظاىر. حق لو، ولو أف يسقط حّقو بأّي كبو شاء

واخرى ال يقصد بالتصرؼ يف الثمن إسقاط اػبيار، وإمبا يتصرؼ فيو غفلة أو يتصرؼ فيو بقصد االنتفاع حىت يرّده بعد ذلك 
إذل مالكو كما مثّلنا لو يف بيع اغبيواف دبا إذا قّبل اعبارية حىت يرّدىا بعده حبيث ال يكوف تصرفو ذلك كاشفًا عن رضاه 



أّي دليل على أنو يسقط اػبيار، ألنو لو كاف فإمبا يكوف تعّبدًا ؿبضًا ودل يثبت يف ىذا اػبيار أّف  بالعقد، ويف مثل ذلك
التصرؼ فيو مسقط تعّبدي، والرواية إمّبا ورد يف سقوط خيار اغبيواف بالتصرؼ فيو تعّبداً، ولذا قلنا إنو إذا المس اعبارية أو 

ىا وزوجها فال ؿبالة يسقط اػبيار تعّبدًا وإف دل يكن بذلك قاصدًا للرضا قّبلها أو نظر منها إذل ما وبـر على غَت سيد
باؼبعاملة، إاّلأّف ذلك ـبصوص خبيار اغبيواف وال دليل على كونو مسقطًا تعّبديًا يف ىذا اػبيار، وأّي مانع من أف يتصرؼ يف 

ي ومع ذلك ال يسقط خياره، نعم لو تصرؼ الثمن دبا يشاء من التقبيل واللمس بل الوطء بقصد أف يدفعو بعده إذل اؼبشًت 
يف الثمن دبا يوجب إتالفو حقيقة أو بنقلو إذل غَته فال ؿبالة يسقط خياره من جهة انتفاء موضوع الرد وعدـ إمكانو حىت 

 يثبت لو اػبيار بعده.

 فاؼبتحّصل أّف التصرفات على ثالثة أقساـ:

 قلنا إنو كاشف عن الرضا باؼبعاملة ومسقط فعلي.األوؿ: التصرؼ فيو بقصد إسقاط اػبيار وىو الذي 

عدـ ؼبوضوع الرّد واػبيار إّما إعدامًا حقيقيًا كأكلو أو إعدامًا شرعيًا كبيعو، وىذا يوجب عدـ ثبوت اػبيار 
ُ
الثاين: التصرؼ اؼب

 قهراً الرتفاع موضوعو كما مّر.

 قدوالثالث: التصرؼ الذي ال يعدـ اؼبوضوع وال يكشف عن الرضا بالع
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كالتصرؼ فيو غفلة أو بقصد رّده بعد التصرؼ، وىذا ىو الذي دل يدؿ دليل على إسقاطو اػبيار تعّبداً، وعليو فأصل 
اؼبقتضي لسقوط اػبيار بالتصرؼ يف الثمن غَت ؿبرز، ومع عدـ اؼبقتضي ال تصل النوبة إذل إبداء اؼبانع عنو يف اؼبقاـ على ما 

ويستشكل فيها  )قّدس سرّه( حىت يرد عليو ما ذكره السيد حبر العلـو ويدفعو صاحب اعبواىر )قّدس سرّه(  األردبيلي ذكره
 .)قّدس سرّه(  بأصبعها شيخنا األنصاري

  األمر اػبامس

 

مالكو، إذ ال معٌت مقتضى القاعدة األّولية اليت جرت عليها السَتة العقالئية من غَت نكَت أّف تلف كل ماؿ إمبا ىو من ملك 
لتلف ماؿ شخص واحتسابو من ملك مالك آخر بال موجب وال ضماف، وباعبملة أّف تلف كل ماؿ يرجع إذل مالكو وىذا 
فبّا ال ينبغي االشكاؿ فيو بوجو، إاّلأنو ورد ـبّصص ؽبذه القاعدة األّولية ودّؿ على أّف تلف اؼببيع قبل قبضو من ماؿ بائعو مع 

  إاّلأنو دل يقبضو بعد، فمقتضى القاعدة األّولية أف يكوف تلفو من ماؿ اؼبشًتي ألنو مالكو، ولكن الرواياتأنو ملك للمشًتي 



دّلت على أّف تلف اؼببيع قبل قبضو من ماؿ بائعو، وقد ثبت ىذا اؼبخصص بالتعّبد، ووبتمل أف تكوف سَتة العقالء  «ٔ»
و من ماؿ بائعو وكأّف البيع دل يتحقق بعد عندىم، وكيف كاف فإذا باع أيضًا جارية على ذلك ألّنم قبل إقباض اؼببيع يرون

أحد مالو من اؼبشًتي وقد تلف قبل إقباضو لو فهو من ماؿ بائعو، إاّلأّف معٌت ذلك ليس ىو ضماف البائع للمشًتي بدفع 
اًل للبائع كما ىو مقتضى قولو فهو من مثل اؼببيع أو قيمتو كما ىو معٌت الضماف يف غَت اؼبقاـ، بل اؼبعٌت أّف التالف يفرض ما

  ماؿ بائعو، والـز فرضو مااًل للبائع انفساخ اؼبعاملة وارتفاعها، وإاّل ففرض أنو ماؿ

______________________________ 
 ٜ/ أبواب اػبيار ب ٖٖٓ: ٖٔ( اؼبستدرؾ ٔ)
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ًا للمشًتي كما ىو ظاىر، فمعٌت أّف تلف اؼببيع قبل إقباضو من ماؿ بائعو أّف لبائعو قبل تلفو بآف ال هبتمع مع كونو ملك
 اؼببيع لو تلف قبل إقباضو تنفسخ اؼبعاملة، وقد عرفت أّف ىذا اؼبخصص ثبت بالتعّبد وبالسَتة العقالئية على احتماؿ.

 ثبوت السَتة العقالئية على طبقو، حيث وردمث إنو ورد على القاعدة األّولية ـبصص ثاٍف وىو إمبا ثبت بالتعّبد احملض بال 
أّف تلف اؼببيع يف زماف اػبيار فبّن ال خيار لو، وىذا كما ترى على خالؼ ما تقتضيو القاعدة األّولية من أّف تلف كل  «ٔ»

ء فبّن يبلكو ال من شخص آخر، إاّلأنو ثبت بالتعّبد احملض أّف تلفو يف زماف اػبيار فبن ال خيار لو، ىذا كلو حبسب  شي
 الكربى الكّلية.

ٍت البيع اؼبشروط فيو اػبيار على تقدير رّد الثمن فتارة يقع الكالـ يف تلف اؼببيع عند اؼبشًتي واخرى يقع وأّما يف اؼبقاـ أع
 الكالـ يف تلف الثمن عند البائع.

أّما تلف اؼببيع عند اؼبشًتي يف زماف اػبيار فال ينبغي االشكاؿ يف أّف تلفو عليو، ألنو مالكو وقد عرفت أّف مقتضى القاعدة 
ية أف يكوف تلف كل ماؿ من ملك مالكو ال من ملك شخص آخر، فكوف تلف اؼببيع على اؼبشًتي ىو الذي تقتضيو األّول

 القاعدة األّولية بال حاجة إذل تعّبد ودليل.

وليس اؼبقاـ من موارد التمسك دبا دّؿ على أّف التلف يف زماف اػبيار فبّن ال خيار لو واؼبشًتي حسب الفرض فبّن ال خيار 
وذلك ألّف قاعدة كوف التلف يف زماف اػبيار فبّن ال خيار لو إمبا تأيت فيما إذا أردنا إثبات التلف على غَت اؼبالك من جهة  لو،

أنّو فبّن ال خيار لو، وأّما إثبات التلف على مالكو ولو كاف فبّن ال خيار لو فهو على طبق القاعدة األّولية، وال وبتاج فيو إذل 
 تعّبدي الثابت على خالؼ القاعدة األّولية.التمسك باؼبخصص ال



______________________________ 
(ٔ) 

 ٘/ أبواب اػبيار ب ٗٔ: ٛٔراجع الوسائل 
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 فإذا ثبت أّف تلف اؼببيع على اؼبشًتي ألنّو ملكو يقع الكالـ والبحث يف أمرين آخرين:

يف أنو إذا تلف اؼببيع عند اؼبشًتي فهل يسقط خيار البائع بذلك أو أّف خياره باٍؽ، وحيث ذكرنا يف أوائل اػبيارات  أحدنبا:
أّف اػبيار متعّلق بالعقد وليس متعّلقاً بالعُت حىت يسقط بتلفها، فمقتضى ذلك عدـ سقوط خيار البائع بتلف اؼببيع إاّل أنو ؼبّا  

بثمن خبس كما ىو الغالب يف البيوع اػبيارية إبقاء خصوصية مالو، إذ لو كاف غرضو رفع اليد  كاف غرض البائع يف بيع مالو
عنو لباعو يف السوؽ بالقيمة السوقية اليت ىي أكثر من الثمن اجملعوؿ يف البيع بالشرط، كاف الـز ذلك اشًتاط إبقاء اؼببيع 

إبقاء مالو، فإذا تلف ذلك اؼباؿ بنفسو عند اؼبشًتي فال ؿبالة  على اؼبشًتي ضمناً، فكأنو باع واشًتط اػبيار واشًتط أيضاً 
يرتفع موضوع شرط االبقاء، ولكن ال يسقط خياره بتلف اؼببيع الطالقو حسب الفرض، وليس اشًتاطو اػبيار معّلقًا ومقّيداً 

 «اؼبؤمنوف عند شروطهم»عمـو  بزماف بقاء اؼببيع، وإذا كاف إبقاء اؼببيع مشروطًا على اؼبشًتي باالشًتاط الضمٍت فيشملو
 وأّما أّف وجوب االبقاء تكليفي أو وضعي فسيأيت يف أحكاـ اػبيار إف شاء اللَّو تعاذل. «ٔ»

أّف اؼبشًتي ىل يتمكن من إتالؼ اؼببيع أو ال هبوز لو ذلك، وىذا قد ظهر فبا ذكرناه وأّف مقتضى االشًتاط الضمٍت  ثانيهما:
 عدـ جواز االتالؼ، إاّلأّف كونو تكليفياً أو وضعياً سيأيت الكالـ فيو يف حبث أحكاـ اػبيار. «اؼبؤمنوف عند شروطهم»وعمـو 

فإذل ىنا ربّصل أّف تلف اؼببيع عند اؼبشًتي ال وبتاج إذل التشّبث بذيل اؼبخصص الثابت على خالؼ القاعدة، ألنو مقتضى 
 القاعدة األّولية كما مّر.

______________________________ 
(ٔ) 

 ٗح  ٕٓ/ أبواب اؼبهور ب ٕٙٚ: ٕٔالوسائل 

 ٖٕٙ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج



وأّما تلف الثمن عند البائع فهو تارًة يتصّور قبل الرّد واخرى بعد الرّد، وعلى كال التقديرين تارة يكوف الثمن كلياً واخرى يكوف 
 شخصياً.

 تشملو قاعدة كوف التلف يف زماف اػبيار فبن ال خيار لو، الختصاصها أّما إذا كاف الثمن كلياً فسواء كاف قبل الرد أو بعده ال
باؼببيع والثمن الشخصيُت وال ذبري يف الكّليُت، والوجو فيو ظاىر ألّف كوف الثمن كّليًا وإف كاف ىو األغلب ويكوف اؼبدفوع 

 شبنًا ألّنما اؼببيع والثمن الكّلياف والفرد غَت فردًا من ذلك الكّلي إاّلأّف التالف حينئذ ىو الفرد اؼبدفوع وىو ليس مبيعًا وال
الكّلي، والرواية إمبا دّلت على أّف تلف اؼببيع أو الثمن يف زمن اػبيار فبن ال خيار لو، ال أّف تلف غَت اؼببيع وغَت الثمن أيضاً 

 والثمن الشخصيُت.فبن ال خيار لو، فالثمن أو اؼببيع الكّليُت خارجاف عن مورد القاعدة، وىي زبتص باؼببيع 

 وأّما إذا كاف الثمن شخصياً فتارًة يتلف قبل الرّد واخرى بعده.

فإف كاف التلف بعد الرّد فملّخص الكالـ فيو: أّف الرّد إف كاف بعنواف الفسخ بأف يكوف الرّد فسخًا فعليًا فال إشكاؿ يف أّف 
ي، وكيف كاف فهو خارج عن مورد قاعدة التلف يف الثمن حينئذ ملك للمشًتي فلو تلف فهو من ماؿ مالكو أعٍت اؼبشًت 

 زمن اػبيار فبّن ال خيار لو.

وأّما إذا كاف الرد بعنواف الوديعة عند اؼبشًتي حىت يفسخ اؼبعاملة بعد ذلك فحينئذ ردبا يقاؿ إّف مقتضى كوف التلف يف زماف 
وقد عرفت أّف معٌت كوف التلف فبن ال خيار لو  اػبيار فبن ال خيار لو أف يكوف تلف الثمن من اؼبشًتي، ألنو ال خيار لو

فرض كوف التالف مالو والزمو انفساخ اؼبعاملة، إاّلأّف ذلك مبٍت على عمـو القاعدة ومشوؽبا للثمن كاؼبثمن وعدـ اختصاصها 
قصوره،  خبصوص الثاين، ومع فرض عمومها فال مانع من االستدالؿ هبا يف اؼبقاـ، والكالـ يف ثبوت أصل اؼبقتضي وعدـ

  فنقوؿ: إّف قولنا التلف يف زمن اػبيار فبن ال خيار لو ليس
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يف خصوص خيار اغبيواف أّف اغبيواف اؼببيع لو تلف يف  «ٔ» ء من األخبار هبذا اللفظ وال هبذا اؼبعٌت، وإمبا ورد واردًا يف شي
أيضًا يف خيار الشرط أّف اؼببيع إذا تلف يف زماف الشرط الذي  «ٕ» ئع ووردزمن اػبيار الذي ىو ثالثة أياـ فهو من ماؿ البا

جعلو اؼبشًتي لنفسو فهو من ماؿ بائعو حىت تنقضي أياـ شرطو، ودل يرد ىذا اؼبعٌت يف غَت ىذين اؼبوردين. نعم قد أغبق 
أيضًا من ماؿ بائعو بدعوى أنّا نستفيد من  اؼبشهور خيار اجمللس هبذين اػبيارين وذكروا أّف تلف اؼببيع يف زماف خيار اجمللس

حىت ينقضي الشرط ثالثة أياـ ويصَت اؼببيع »يف ذيل ىذه األخبار الواردة يف خياري اغبيواف والشرط  )عليو السالـ(  قولو
 أّف اؼبناط يف كوف التلف ؿبسوباً من البائع ىو عدـ لزـو العقد وعدـ صَتورة اؼببيع ملك اؼبشًتي لزوماً. «ٖ» «للمشًتي



استدؿ  «ٗ» )قّدس سرّه( وباعبملة: أّف تلك القاعدة غَت واردة هبذا اللفظ وال هبذا اؼبعٌت يف األخبار إاّل أّف صاحب اعبواىر
تلف فبن ال خيار لو ىبتص دبا إذا كاف التالف ىو اؼببيع وال يشمل ما إذا كاف على اختصاص القاعدة باؼببيع وأّف كوف ال
عن رجل باع دارًا لو من رجل  )عليو السالـ(  ظبعت أبا اعبارود يسأؿ أبا عبداللَّو»التالف الثمن برواية معاوية بن ميسرة قاؿ 

 ا بُت ثالث سنُت فالدار دارؾ، فأتاه دبالو، قاؿ:وكاف بينو وبُت الذي اشًتى الدار خلطة فشرط إّنك إف أتيتٍت دبارل م

  لو شرطو. قاؿ لو أبو اعبارود: فإّف ىذا الرجل قد أصاب يف ىذا اؼباؿ يف ثالث

______________________________ 
 ٘/ أبواب اػبيار ب ٗٔ: ٛٔ( الوسائل ٔ)

 ٕح  ٛ/ أبواب اػبيار ب ٕٓ: ٛٔ( منها ما ورد يف الوسائل ٕ)

 ٕح  ٘/ أبواب اػبيار ب ٗٔ: ٛٔ ( الوسائلٖ)

 ٛٛ: ٖٕ( اعبواىر ٗ)
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، «ٔ» «أرأيت لو أّف الدار احًتقت من ماؿ َمن كانت تكوف الدار دار اؼبشًتي )عليو السالـ(  سنُت قاؿ ىو مالو. وقاؿ
 ىذا.

ونقوؿ  )قّدس سرّه(  أّف وجو االستظهار من الرواية غَت ظاىر. وكبن نوافق الشيخ «ٕ» )قّدس سرّه(  وذكر شيخنا األنصاري
 إّف الرواية كما عرفت إمبا اشتملت على حكمُت: أحدنبا أّف منافع الثمن اليت أصاهبا البائع قبل رّده ملك للبائع. وثانيهما:

مل الرواية على أزيد منهما، ونبا كما ذكره شيخنا األنصاري أّف تلف اؼببيع يف مدة اؼبعاملة قبل رّد الثمن من اؼبشًتي ودل تشت
حكماف إصباعياف سواء قلنا بأّف تلف اؼببيع أو الثمن فبن ال خيار لو أـ دل نقل بو، وعليو فال ربط للرواية باؼبقاـ وال داللة 

 ظاىر.فيها على أّف التلف إمبا وبسب فبن ال خيار لو فيما إذا كاف ىو اؼببيع دوف الثمن وىو 

نعم، ىذه القاعدة منافية لقاعدة اػبراج بالضماف حيث إّف كوف منافع الثمن للبائع يستلـز أف يكوف تلفو أيضًا من البائع 
 أيضاً إليو. )قّدس سرّه( بتلك القاعدة مع أنّا نريد إثباتو على اؼبشًتي، ولعل نظر صاحب اعبواىر

م يف صحيحة أيب واّلد أّف اػبراج بالضماف نبوي وال أساس لو بوجو، وإمبا إاّل أنّا ذكرنا يف حبث ضماف اؼبنافع عند التكلّ 
الثابت منو على تقدير تسليم سنده أّف الضماف اؼبعاملي أي صَتورة اؼباؿ ملكًا لشخص باؼبعاملة وبذؿ الثمن يف مقابلو 



فليس كل ضماف موجبًا لتمّلك اؼبنافع كما  يستلـز أف تكوف منافع ذلك اؼباؿ أيضًا عائدة إليو، ألنو معٌت انتقاؿ اؼباؿ إليو
  فحكم أّف منافع اؼبغصوب ملك للغاصب ألنو ضامن للمغصوب واػبراج بالضماف، بل الضماف «ٖ» ذىب إليو أبو حنيفة

______________________________ 
 ٖح  ٛ/ أبواب اػبيار ب ٕٓ: ٛٔ( الوسائل ٔ)

 ٓٗٔ: ٘( اؼبكاسب ٕ)

 ٗٔٗ -ٖٔٗ: ٘، اؼبغٍت البن قدامة ٛٚ: ٔٔ، اؼببسوط ٘ٗٔ: ٚ( بدائع الصنائع ٖ)
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اؼبعاملي ىو الذي يوجب ملكية اؼبنافع كما ىو ظاىر، وعليو فمفاد اػبراج بالضماف باؼبعٌت الذي ذكرناه أمر ثابت ال ؾباؿ 
على البائع يف اؼبقاـ كما أّف منافعو لو، فيكوف  النكاره وىو على وفق القاعدة األّولية والـز ذلك أف يكوف ضماف الثمن

 اغبكم بأّف تلف الثمن يف زماف اػبيار من اؼبشًتي منافياً لذلك.

إاّل أنو إذا ثبت عمـو تلك القاعدة ومشوؽبا لتلف الثمن أيضاً فال ؿبالة لبّصص مفاد اػبراج بالضماف بعمـو ىذه القاعدة، ؼبا 
ف على وفق القاعدة األّولية من أّف الضامن لتلف اؼبلك إمبا ىو مالكو الذي ترجع إليو عرفت من أّف مفاد اػبراج بالضما

منافعو وال وجو لضماف شخص آخر لو، وإذا ثبت عمـو تلك القاعدة للثمن فال ؿبالة تكوف واردة يف مورد تلك القاعدة 
 األّولية وتوجب زبصيصها كما خصصتها يف طرؼ اؼبثمن.

كلم يف عمـو تلك القاعدة للثمن وعدمو، وأّما بعد عمومها ومشوؽبا للثمن فال تصل النوبة إذل اؼبعارضة وعليو فالعمدة ىو الت
بقاعدة اػبراج بالضماف، وأّما الكالـ يف كوف القاعدة عامة وشاملة للثمن فسيأيت إف شاء اللَّو تعاذل يف أحكاـ اػبيار، 

ء من األخبار وقد عرفت   خيار لو دل ترد هبذا اللفظ وال هبذا اؼبعٌت يف شيوالغرض أّف قاعدة كوف التلف يف زمن اػبيار فبّن ال
عدـ داللة الروايات عليها بل إمبا وردت يف خياري اغبيواف والشرط وقد أغبقوا خيار اجمللس هبما كما عرفت فنرفع اليد عن 

 يف زماف اػبيار من ماؿ بائعو.القاعدة األّولية يف طرؼ اؼببيع هبذه األخبار الدالّة على أّف تلف اؼببيع 

وأّما يف طرؼ الثمن فبما أّف اغبكم بضماف من ال خيار لو على خالؼ القاعدة األّولية، فال ؿبالة كبتاج يف تسريتها إذل 
 الثمن إذل دليل وىو مفقود يف اؼبقاـ، ىذا كّلو فيما إذا كاف التلف بعد الرد وقبل الفسخ.

 الكالـ فيو ىو الكالـ يف الصورة السابقة، إاّل وأّما إذا تلف الثمن قبل الرد ف



 ٕٓٗ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

أنو ردبا يقاؿ يف ىذه الصورة بأّف اػبيار غَت ثابت قبل رّد الثمن فيكوف تلف الثمن يف غَت زماف اػبيار، والتلف يف غَت زماف 
 اػبيار دل يثبت أنو فبن ال خيار لو.

عن ذلك أّواًل: بأّف اؼببٌت فاسد من جهة ما ذكره سابقًا من أّف اػبيار ثابت  «ٔ» سرّه( )قّدس  وقد أجاب شيخنا األنصاري
من االبتداء والفسخ معّلق على الرّد فيكوف التلف يف زماف اػبيار ىذا، وقد أشرنا سابقاً إذل أّف مرجع ىاتُت الصورتُت إذل أمر 

 واحد وليس بينهما فرؽ أبداً.

البناء وأنو ال فرؽ بُت اػبيار اؼبتصل واؼبنفصل بدعوى أنّا استفدنا من الروايات الواردة يف أّف التلف وأجاب عنو ثانياً: بفساد 
حىت ينقضي الشرط » )عليو السالـ(  يف زمن اػبيار فبن ال خيار لو أّف اؼبناط يف ذلك عدـ لزـو اؼبعاملة وتزلزؽبا حيث قاؿ

ًا عند رأس شهر فال ؿبالة ال يصدؽ أّف الشرط انقضى فيكوف التلف حينئذ وإذا فرضنا أّف لو خيار « ويصَت اؼببيع للمشًتي
 أيضاً ؿبسوباً فبّن ال خيار لو، من دوف فرؽ يف ذلك بُت اؼبتصل واؼبنفصل، ىذا.

ىناؾ أّف  ؾبااًل واسعًا يأيت تفصيلو إف شاء اللَّو تعاذل يف أحكاـ اػبيار ونبُّت  )قّدس سرّه(  وال ىبفى أّف للمناقشة فيما أفاده
 القاعدة عامة للثمن أيضاً أو ـبتصة باؼبثمن، وأّنا زبتص باؼبتصل أو تأيت يف اؼبنفصل أيضاً.

تعّرض إذل شبرات النزاع يف اؼبقاـ وأفاد دبا ملّخصو: أنو إذا قلنا بشموؿ القاعدة للثمن  )قّدس سرّه(  ولكن شيخنا األنصاري
ا عرفت من أّف كوف التلف فبّن ال خيار لو معناه أّف التالف يفرض مااًل لو بآف وتلف بعد رّده فال ؿبالة تنفسخ اؼبعاملة، ؼب

 والزمو االنفساخ، وبو يرجع اؼبثمن إذل ملك البائع ال ؿبالة وال يبقى معو ؾباؿ للخيار.

______________________________ 
(ٔ) 

 ٔٗٔ: ٘اؼبكاسب 
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مشوؽبا للثمن واختصاصها باؼبثمن فاؼبعاملة حباؽبا كما أّف البائع على خياره فيما لو اشًتط رّد األعم من  وأّما إذا قلنا بعدـ
نفس الثمن وبدلو اؼبثل أو القيمة، ألنو حينئذ يرّد إذل اؼبشًتي بدؿ الثمن التالف ويفسخ اؼبعاملة، وأّما إذا اشًتط رّد نفس 

معو من رّد شخص الثمن فال يتمكن من فسخ اؼبعاملة، كما ىو ظاىر. ىذا فيما  الثمن فبتلفو يسقط خياره ألنو ال يتمكن



إذا تلف قبل الرد، وأّما إذا تلف بعد الرد فالبائع يتمكن من اسًتجاع اؼببيع وفسخ اؼبعاملة مطلقًا سواء شرط رّد األعم أو 
 شرط رّد شخص الثمن.

  األمر السادس

 

يار رّد الثمن إذل نفس اؼبشًتي فال هبوز رّده إذل من يقـو مقامو من الورل أو الوكيل أو ال إشكاؿ يف أنو إذا اشًتط يف بيع اػب
اغباكم، وال يثبت بو شرط الفسخ الذي ىو رّد الثمن إذل نفس اؼبشًتي، فإذا فرضنا أّف اؼبشًتي غائب أو ؾبنوف أو ميت فال 

درتو على شرطو وىو رّد الثمن إذل نفس اؼبشًتي حسب ؿبالة يسقط خيار البائع دبعٌت أنو ال يتمّكن من الفسخ لعدـ ق
االشًتاط، كما أنو إذا اشًتط رّده إذل األعم منو وفبّن يقـو مقامو أو من األجنيب هبوز رّده إليو وإذل من يقـو مقامو بل إذل 

تعاقدين واشًتاطهما  األجنيب، ويتمكن بذلك من الفسخ غبصوؿ شرطو، والوجو يف ذلك: أّف ىذا اػبيار جعلي ويتبع جعل اؼب
 كما ىو ظاىر وال كالـ فيو.

وإمبا اإلشكاؿ فيما إذا أطلقا ودل يشًتطا رّده إذل نفس اؼبشًتي وال إذل األعم منو وفبّن يقـو مقامو، فهل وبصل الشرط حينئذ 
  ذلك بل البّد فيو من رّدهبرّده إذل الورل أو الوكيل أو اغباكم عند عدـ التمّكن من رّده إذل نفسو، أو أّف الشرط ال وبصل ب
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يف  )قّدس سرّه(  حصولو برّد الثمن إذل اغباكم عن احملّقق القّمي «ٔ» )قّدس سرّه(  إذل نفس اؼبشًتي، نقل شيخنا األنصاري
أجوبة مسائلو كما نقل عدمو عن السيد صاحب اؼبناىل يف كتابو، ونقل أيضًا عن صاحب اغبدائق كالمًا واستغربو، وىو  

بعد ما نقل أّف اؼبشهور عدـ اعتبار حضور الطرؼ يف فسخ ذي اػبيار وعدـ اعتبار  )قّدس سرّه(  كذلك، وذلك ألنو
ار حضور اؼبشًتي يف فسخ البائع بعد دفع الثمن إليو أي إذل اؼبشًتي، مث ذكر االشهاد على فسخو، ذكر أّف ظاىر الرواية اعتب

ء اؼبشًتي وإف كاف  أّف ما ذىب إليو األصحاب من جواز الفسخ مع عدـ حضور اؼبشًتي وجعل الثمن أمانة إذل أف هبي
 ظاىرىم االتّفاؽ عليو، إاّلأنو بعيد عن مساؽ األخبار اؼبذكورة، ىذا.

 تغراب أّف يف اؼبقاـ مسألتُت:والوجو يف االس

أنو ىل يشًتط يف نفوذ الفسخ يف مقاـ الثبوت حضور الطرؼ اآلخر أو االشهاد على فسخو حبيث لوال أحدنبا ؼبا  إحدانبا:
يكوف الفسخ نافذًا حىت عند الفاسخ العادل بفسخو، أو ال يشًتط يف نفوذه أحدنبا وإف كاف يلـز يف مقاـ الًتافع واالثبات 

مّدعي الفسخ فسخو ببّينة أو حبلف، إذ مقتضى األصل عدمو إاّلأنو يف مقاـ الثبوت غَت مشروط بأحد األمرين حبيث  إثبات



لوال أحدنبا ؼبا نفذ فسخو حىت عند نفس الفاسخ؟ وىذه اؼبسألة ىي اليت تعّرض إليها األصحاب وذكروا أّف حضور الطرؼ 
 حيث ذىبوا إذل االشًتاط. «ٕ» ال يشًتط يف فسخ ذي اػبيار يف مقابل العامة

  أنو ىل يشًتط يف التمكن من الفسخ يف بيع اػبيار رّد الثمن إذل وثانيتهما:

______________________________ 
 ٕٗٔ: ٘( اؼبكاسب ٔ)

 ٗٗ: ٖٔ، اؼببسوط ٜٚ: ٕ، ربفة الفقهاء ٖٕٚ: ٘( بدائع الصنائع ٕ)
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ومن الظاىر أّف اشًتاط اغبضور يف الفسخ على تقدير القوؿ بو ال يالـز اشًتاط حضوره يف الرّد أي يف  نفس اؼبشًتي أو ال؟
رّد الثمن، ألّف أحدنبا غَت اآلخر واألخبار لو دّلت فإمبا تدؿ على اعتبار اغبضور يف الفسخ وأين ىذا من اشًتاطو يف رّد 

أنو دل هبد فيما رآه من  )قّدس سرّه( غَت منّقحة يف كالمهم، بل ذكر «ٔ»  الثمن، وىذه اؼبسألة كما ذكرىا شيخنا األنصاري
تعّرض غبكم رّد الثمن مع غيبة اؼبشًتي يف ىذا اػبيار ودل يظهر منهم جواز الفسخ جبعل الثمن أمانة عند البائع حىت وبضر 

 بأنو بعيد عن مساؽ األخبار.اؼبشًتي ومع ىذا الوصف كيف يصح دعوى االتّفاؽ من األصحاب على جوازه، مث رّده 

وكيف كاف، فلم ترد يف ىذه اؼبسألة رواية حىت يستفاد منها جواز الرّد إذل من يقـو مقاـ اؼبشًتي أو عدمو، فالبّد يف استفادة 
ر ء حىت يكوف ذلك قرينة عرفية على أحدنبا فنقوؿ: الظاى أحد األمرين من اؼبراجعة إذل أّف مثلو عند العرؼ ظاىر يف أي شي

أنو ال موضوعية ػبصوص البائع أو اؼبشًتي يف بيع اػبيار، بل الغرض واؼبناط عند العرؼ يف مثلو ىو وصوؿ الثمن إذل 
اؼبشًتي وسبكنو منو ووصوؿ اؼببيع إذل بائعو، سواء كاف الراد ىو نفس البائع أو ورثتو، كما إذا مات البائع وأراد ورثتو رّد شبن 

د العرؼ حق اؼبخالفة بدعوى أّف اؼبعاملة إمبا ربّققت مع البائع ال مع ورثتو، بل يروف الورثو اؼببيع إذل اؼبشًتي فليس عن
متمّكنُت من فسخ البيع بعد رّد شبنو إذل اؼبشًتي، وليس ىذا من جهة إرث اػبيار ألّف ذلك لو كاف من ناحية انتقاؿ اػبيار 

من جهة عدـ القدرة على شرطو الذي ىو رّد الثمن، واؼبفروض أّف إذل الورثة ؼبا كاف ىذا منافيًا لعدـ سبّكنهم من الفسخ 
 اؼبنتقل ىو اػبيار دوف شرطو كما ىو ظاىر، بل من جهة عدـ خصوصية البائع يف رّد الثمن إذل اؼبشًتي، كما

______________________________ 
 ٕٗٔ: ٘( اؼبكاسب ٔ)
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موضوعية لو يف ىذا اػبيار فلو دفع الثمن إذل ورثتو كفى ذلك عند العرؼ يف ثبوت حق اسًتجاع اؼببيع، وال أّف اؼبشًتي ال 
يبنعونو عن اسًتجاعو بدعوى أّف طرؼ اؼبعاملة ىو اؼبشًتي واؼبفروض عدمو، وكذلك من يقـو مقامو من اغباكم وكبوه، إذ ال 

اىم العريف من مثل بيع اػبيار، وعليو فال ينبغي الشك يف جواز رّد موضوعية ػبصوص البائع واؼبشًتي يف ذلك حسب اؼبتف
الثمن إذل من يقـو مقامو عند غيبتو وبذلك يصَت البائع متمّكناً من الفسخ ما دل يصّرحوا باشًتاط رّده إذل خصوص اؼبشًتي، 

 ىذا.

واليتو عليو وكوف البيع خبيار مصلحة لو حىت  وىو أنّو إذا اشًتى األب للطفل شيئًا ببيع اػبيار من باب ء بقي الكالـ يف شي
يصح بيعو، فهل البائع يتمكن من رّد الثمن إذل جّده وبو يفسخ اؼبعاملة ألنو أيضًا ولّيو، أو اشًتاه جّده والبائع أراد رّد الثمن 

ونظَته ما لو اشًتى اغباكم إذل أبيو ألنو أيضًا ورل للطفل، أو أّف الالـز رّده إذل خصوص اؼبتصّدي للبيع خبيار دوف غَته؟ 
 لصغَت شيئاً ببيع اػبيار والبائع دفع الثمن إذل حاكم شرعي آخر فهل يتمكن بذلك من الفسخ؟

ء، نعم  جواز دفعو إذل حاكم آخر ألنو أيضًا ورل، وال مزاضبة يف ذلك للحاكم األّوؿ يف شي «ٔ»  احتمل شيخنا األنصاري
لئاّل تتحّقق اؼبزاضبة، مث احتمل عدـ وجوب الدفع إذل اغباكم األوؿ بدعوى أّف ىذا ملك هبب على الثاين رّد الثمن إذل األوؿ 

جديد دل يتصرؼ فيو اغباكم األّوؿ حىت ال هبوز مزاضبتو فيو، بل ىو ملك جديد حصل بالرّد من غَت سبق التصرؼ فيو من 
 يو أف يدفعو إذل اغباكم األّوؿ، ىذا.حاكم آخر، مث احتمل أخَتاً أّّنا مزاضبة عرفية للحاكم األّوؿ فيجب عل

______________________________ 
(ٔ) 
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أّف والية اغباكم دل تثبت بدليل لفظي حىت نتمسك باطالقها كما نثبت والية  «ٔ» وال ىبفى عليك أنّا ذكرنا يف حبث الوالية
األب واعبّد بالروايات وللتمسك باطالقها ؾباؿ، وبو نقوؿ جبواز رّد الثمن إذل األب عند اشًتاء اعبّد أو إذل اعبّد عند اشًتاء 

دليل حىت يصح التمسك باطالقو، بل إمّبا قلنا بواليتو من  األب ألّّنما ولّياف للطفل مطلقاً، وأّما اغباكم فلم يدؿ على واليتو
باب اغبسبة أي القطع بعدـ رضا الشارع بذىاب ماؿ الصغَت أو نفسو ىدراً أو بتلفو بال موجب، وأّف الشارع راٍض بالتصرؼ 

ؿ األطفاؿ من باب اغبسبة ىو يف أموالو حفظًا لو أو ؼبالو عن الضياع والتلف، واؼبقدار اؼبتيّقن فبن هبوز لو التصرؼ يف أموا
اغباكم، وذلك لعدـ احتماؿ كوف العدالة مانعة عن القياـ بتلك الوظيفة وعن جواز التصرؼ يف ماؿ الطفل بأف يكوف الفسق 
شرطًا يف جواز التصرؼ يف ماؿ الطفل، كما ال كبتمل مانعية العلم عن ذلك بأف يقاؿ باعتبار اعبهل يف اؼبتصرؼ، وعليو 



ر بُت تعُّت اغباكم الشرعي أي العادل العادؿ يف التصرؼ يف أمواؿ األطفاؿ وبُت غَته من اؼبؤمنُت، وال إشكاؿ أّف فاألمر يدو 
 اغباكم متعُّت.

وكيف كاف، فاألخذ باغباكم وإثبات واليتو من باب اغبسبة واألخذ باؼبقدار اؼبتيّقن كما ذكرناه يف حبث الوالية، وعليو فنقوؿ: 
ظيفة أحد اغباكمُت وباع أو اشًتى للطفل مع مراعاة الغبطة والصالح، فبأّي دليل تبقى الوالية للحاكم الثاين إذا قاـ هبذه الو 

حينئذ حىت هبوز لو أخذ الثمن أو كبوه، ؼبا عرفت من أّف واليتو من جهة األخذ باؼبقدار اؼبتيقن واغباكم الثاين ليس من القدر 
  ليو فليس جواز رّد الثمن إذل اغباكم الثاين أو عدمواؼبتيقن بعد تصرفات اغباكم األّوؿ، وع

______________________________ 
 ٘ٚٔ( راجع اجمللد الثاين من ىذا الكتاب مبحث الوالية الصفحة ٔ)

 ٕٙٗ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

 مبنّياً على مسألة اؼبزاضبة وعدمها، بل من جهة عدـ اؼبقتضي وعدـ والية اغباكم الثاين.

اعبملة: فنفّصل يف اؼبقاـ بُت األب واعبد وبُت اغباكمُت، ونلتـز جبواز رّد الثمن إذل األب عند مباشرة اعبد وبالعكس يف وب
 العكس، خبالؼ اغباكمُت فإّف الرّد إذل اغباكم الثاين غَت ؾبّوز للفسخ لعدـ واليتو حسب الفرض.

  األمر السابع

 

بأصبعو وعليو فلو رّد بعضو فال يتمكن من الفسخ لعدـ حصوؿ شرطو، وال هبوز للمشًتي تارًة يشًتط يف بيع اػبيار رّد الثمن 
أف يتصرؼ يف ذلك البعض اؼبدفوع ألنو باٍؽ على ملك البائع ودل ينتقل بعد إليو، فتصرفاتو فيها تصرؼ يف ملك الغَت بال 

 إذنو وىو حراـ، والظاىر أّف ذلك فبّا ال ينبغي االشكاؿ فيو.

فيو بعضهم بأّف اغبق بينهما فإذا رضي البائع برجوع البعض اؼبدفوع إذل ملك اؼبشًتي ورضي بو اؼبشًتي أيضاً وإف ناقش 
 بتصرفاتو فيو فيكوف ذلك إقالة واستقالة فال تكوف تصرفات اؼبشًتي فيو ؿبّرمة.

أّف دفع البعض ليس على وجو التمليك للمشًتي بل إمبا يدفعو إليو حىت يفسخ اؼبعاملة بعد ذلك برّد صبيع الثمن،  ويدفعو:
ولردبا ال يفسخ بعد ذلك أيضًا لبعض اؼبصاحل بنظره، وكيف كاف فليس دفع البعض من باب االستقالة والفسخ الفعلي وعليو 

 لى ملك البائع، والظاىر أّف ما ذكرناه فبا ال إشكاؿ فيو.فال يكوف ذلك منتقاًل إذل اؼبشًتي لبقائو ع



)قّدس   مث إنو إذا فرضنا أّف البعض اؼبدفوع تلف عند اؼبشًتي بغَت تفريط فهل يضمنو اؼبشًتي أو ال؟ ذكر شيخنا األنصاري
  أّف اؼبشًتي يضمنو «ٔ» سرّه(

______________________________ 
 ٘ٗٔ: ٘( اؼبكاسب ٔ)

 ٕٚٗ، ص: ٔ يارات، جمكاسب اػب

 ألّف البائع دفعو إليو على وجو الثمنية فال ؿبالة يكوف تلفو على اؼبشًتي، ىذا.

من أف دفع البعض  )قّدس سرّه(  والظاىر أّف اؼبشًتي ال يضمن البعض اؼبدفوع بوجو، ألنو عنده أمانة مالكية، وأما ما أفاده
على وجو الثمنية فلم يظهر أنو ماذا أراد هبذا الكالـ، فإف أراد أّف دفع بعض الثمن على وجو الفسخ ولو باالضافة إذل مقدار 
اؼبدفوع، ففيو: أنو خلف الفرض، إذ اؼبفروض أّف اػبيار مشروط برّد صبيع الثمن. وإف أراد أّف دفعو على وجو أنو من الثمن 

من الفسخ بعد إكمالو، فمعناه أنو أمانة مالكية عند اؼبشًتي واألمُت ال يضمن، وباعبملة فال نتصّور غَت األمانة  حىت يتمكن
 اؼبالكية يف اؼبقاـ وال ضماف يف مثلها.

شًتي، وال يقاس اؼبقاـ باؼبقبوض للسـو فإنّا وإف قلنا فيو بالضماف وفاقاً للمشهور إاّل أنو من جهة أّف األخذ ألجل صالح اؼب
وأّما يف اؼبقاـ فليس قبض البعض اؼبدفوع مصلحة للمشًتي بل ىو على صالح البائع، ألّف الغالب يف بيع اػبيار عدـ رضا 
اؼبشًتي بالفسخ ألّف شبنو أقل من شبن مثلو غالباً والفسخ إمبا ىو على مصلحة البائع، فمع كوف دفعو ألجل صالح نفسو فال 

 قدير تلفو بال تفريط.وجو لضماف اؼبشًتي لو على ت

واخرى يشًتط البائع الفسخ عند دفع بعض الثمن حبسب نسبة اؼبدفوع إذل الثمن، فإف كاف بالنصف فيفسخ اؼبعاملة يف 
نصفها، وإف كاف بالربع فيفسخ ربعها وىكذا، وىذا أيضًا شرط صحيح ال ؿبذور فيو، وذلك ؼبا أشرنا إليو سابقاً من أّف ىذا 

لمتعاقدين وليس أمراً ثابتاً بأصل الشرع، وقد ذكرنا أّف صحة جعل اػبيار واشًتاطو يف اؼبعامالت على طبق اػبيار أمر جعلي ل
القاعدة ودل نستند يف صحتو إذل الروايات الواردة يف بيع اػبيار حىت يقاؿ كما قيل إّف الروايات إمبا اشتملت على جواز فسخ 

يصح اشًتاط جواز الفسخ عند رّد بعض الثمن، كما منعنا عن ذلك يف خياري  اؼبعاملة عند دفع صبيع الثمن دوف بعضو، فال
  اجمللس واغبيواف وقلنا إّف فسخ

 ٕٛٗ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج



نصف البيع فيهما باطل وإمبا نثبت باألخبار فسخ سباـ البيع أو إمضاء صبيعو، وأّما فسخ بعضو دوف بعض فلم تشتمل عليو 
ع اػبيار دبا أنّا دل نستند إذل األخبار بل قلنا إّف صحتو من جهة القاعدة األّولية حبيث كّنا حكمنا األخبار، ولكن يف بي

بصحتو ولو دل تكن يف البُت رواية أصاًل، فال ؿبالة نقوؿ بصحة اشًتاط اػبيار يف فسخ نصف اؼببيع أو ربعو أو غَتنبا، ألنو 
 وىذا ظاىر. «ٔ» «اؼبؤمنوف عند شروطهم» )عليو السالـ(  على وفق القاعدة األّولية وقولو

أّف للمشًتي خيار تبّعض الصفقة إذا دل يفسخ البائع بقية اؼببيع وخرجت اؼبدة  «ٕ» )قّدس سرّه(  مث ذكر شيخنا األنصاري
 أف انقضت اؼبدة، ىذا، ولكّنا كّلما تأّملنا يف ىذا اؼبقاـ دل نتعّقل خيار تبّعض الصفقة فيما إذا دل يفسخ البائع بقية اؼببيع إذل

 وذلك ألّف اشًتاط الفسخ عند دفع بعض الثمن بنسبة اؼبدفوع إذل اعبميع يتصّور على وجوه:

أف يشًتط اػبيار يف فسخ صبيع اؼببيع إاّلأّف فسخو يكوف تدرهبياً بأف يفسخ من اؼببيع دبقدار ما يدفعو من الثمن حىت  أحدىا:
ئع، لعدـ سبّكنو من دفع الثمن بأصبعو مرّة واحدة، ويف ىذه الصورة إذا فسخ مقدارًا من ينتهي الثمن بانقضاء اؼبدة إرفاقًا للبا

اؼببيع بدفع مقدار من الثمن ولكن انقضت اؼبدة قبل أف ينتهي الثمن ففي مثل ذلك وبكم بعدـ خيار البائع لعدـ وقوع فسخ 
طاؿ الصالة يف التشّهد األخَت ونظَت إبطاؿ الصـو بآف اعبميع يف خالؿ اؼبدة اؼبشروط فيها فسخ سباـ اؼببيع، وىذا نظَت إب

قبل الغروب، فإّف عدـ ربقق الفسخ يف جزء من أجزاء اؼببيع يف أثناء اؼبدة يكشف عن عدـ ربقق الفسخ من االبتداء، ألّف 
  اؼبقاـ نظَت الواجب االرتباطي

______________________________ 
 ٗح  ٕٓب  / أبواب اؼبهورٕٙٚ: ٕٔ( الوسائل ٔ)

 ٘ٗٔ: ٘( اؼبكاسب ٕ)

 ٜٕٗ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

ء من أجزاء الواجب أصاًل، وأّف ما وقع يف اػبارج ليس  فلو أخّل جبزء يسَت منو فال ؿبالة يكشف ذلك عن عدـ ربقق شي
بعض أجزاء اؼببيع  من أجزاء الواجب النتفاء بعض أجزائو، ويف ىذه الصورة ال خيار لو أصاًل ويكشف عدـ ربقق الفسخ يف

 ء من أجزائو من االبتداء. عن عدـ ربققو يف شي

أف يشًتط اػبيار يف فسخ كل جزء دفع شبنو إليو من دوف أف يكوف اػبيار يف فسخ ىذا اعبزء مربوطاً باػبيار يف فسخ  وثانيها:
حد منها، حيث إّف خياره يف كل سائر األجزاء أبداً، فكأّنا معامالت متعددة حسب تعدد األجزاء بشرط اػبيار يف كل وا

واحد من اؼبعامالت غَت مربوط خبياره يف اؼبعاملة االخرى وىذا ظاىر، وعليو فإذا فسخ البائع يف جزء من أجزاء اؼببيع ودل 
يفسخ يف غَته فهذا ال يوجب خيار تبّعض الصفقة، ألّف ىذا اػبيار إمبا يثبت باالشًتاط االرتكازي حيث إّف ظاىر اشًتاء 



ء اشًتاؤه جبميع أجزائو وبشرط اّتصاؿ أحد أجزائو باآلخر، فعند انتفاء ذلك يثبت للمشًتي خيار تبّعض الصفقة، وأّما  شي
إذا أقدـ اؼبشًتي على تبّعض الصفقة من االبتداء حيث اشًتط عليو البائع الفسخ يف جزء معُّت أو جزء غَت معُّت من اؼببيع 

قدـ على تبّعض صفقتو، فإذا أعمل البائع خياره يف اعبزء اؼبعُّت أو غَت اؼبعُّت فهذا ال وقد رضي بو اؼبشًتي، فمعناه أنو أ
 يوجب تبّعض الصفقة بوجو.

مثاًل ردبا يبيع البائع للمشًتي شاة منضمة إذل شاة ثانية بال اشًتاط الفسخ يف البُت، ويف مثلو إذا فسخ البيع يف إحدى 
ضافة إليها لكوّنا ملك الغَت، فال ؿبالة يثبت للمشًتي اػبيار لتبّعض الصفقة عليو، ألّف الشاتُت أو تبُّت بطالف اؼبعاملة باال

 ظاىر شراء ؾبموع الشاتُت أنو يشًتيهما بوصف االجتماع، واؼبفروض عدـ وصولو إليو بوصف االجتماع فيثبت لو اػبيار.

 ٕٓ٘، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

ط لنفسو اػبيار يف فسخ بيع إحدانبا، فإذا أراد فسخ بيعها بعد ذلك أو تبُّت بطالف واخرى يبيع البائع للمشًتي شاتُت ويشًت 
 اؼبعاملة باالضافة إليها فهذا ال يوجب خيار تبّعض الصفقة على اؼبشًتي ألنو بنفسو أقدـ عليو وألغى اشًتاطو االرتكازي.

ها غَت مربوط بفسخ اآلخر أبداً فكأّّنا معامالت وثالثة: يشًتط اػبيار يف فسخ كل واحد من األجزاء حبيث يكوف فسخ بعض
قد اشًتط فيها اػبيار، فإّف اػبيار يف بعض تلك اؼبعامالت ال ربط لو باػبيار يف اؼبعاملة االخرى، إاّلأنو يشًتط عليو فسخ 

بعض أجزائو، ويف  سائر األجزاء أيضًا على تقدير فسخ بعضها، فَتجع اشًتاطو إذل شرط فسخ سباـ اؼببيع إذا فسخ البيع يف
مثلو إذا فسخ البائع يف بعض أجزاء اؼببيع ودل يفسخو يف سبامو فيثبت للمشًتي خيار زبّلف الشرط، فيأمر البائع بفسخ اعبميع 

 فإف فسخو فهو وإاّل جاز للمشًتي فسخ اعبميع.

تقدير إخراج بعض األجزاء، ويف ىذه وباعبملة: أّف مرجع ىذا االشًتاط إذل اشًتاط إخراج سائر األجزاء أيضاً عن ملكو على 
الصورة يثبت للمشًتي خيار زبّلف الشرط كما ذكرناه فأين خيار تبّعض الصفقة يف اؼبقاـ، وال ندري أنو ما إذا أراد بو شيخنا 

 .)قّدس سرّه(  األنصاري

خروج اؼبدة أيضاً، وذلك ألنّا لو والعجب أنو ذىب إذل ثبوت خيار تبّعض الصفقة فيما إذا دل يفسخ البائع بقية اؼببيع قبل 
بعد خروج اؼبدة بارجاعو إذل ما ذكرناه من خيار زبّلف الشرط فال نتمكن من تصحيح ذلك  )قّدس سرّه(  صّححنا ما أفاده

 )قّدس سرّه(  قبل خروجها، إذ ال موجب فيو للخيار لعدـ انقضاء اؼبّدة على الفرض، ودل نر من تعّرض ؽبذه اعبملة من كالمو
 صحيحاً وال رّداً، ولعّلو أراد من ذلك ما ال تصل إليو أفهامنا.ت

 ٕٔ٘، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج



 

  األمر الثامن

 

أنّو كما هبوز للبائع اشًتاط الفسخ برّد الثمن كذلك هبوز للمشًتي اشًتاط الفسخ  «ٔ» )قّدس سرّه(  ذكر شيخنا األنصاري
وال  «ٕ» «اؼبؤمنوف عند شروطهم» )عليو السالـ(  برّد اؼبثمن، وقد عرفت أّف صحتو من جهة موافقتو للقاعدة األّولية وقولو

الثمن واشًتاط اؼبشًتي ذلك برّد اؼبثمن فرقاً من جهة أّف  إشكاؿ يف صحتو كما مّر، إاّلأّف بُت اشًتاط البائع فسخ اؼبعاملة بردّ 
الغالب يف بيع اػبيار ىو مساس اغباجة إذل الثمن، فلذا قلنا إّف االطالؽ فيو منصرؼ إذل اشًتاط رّد األعم من شخصو أو 

يف رّد نفس اؼبثمن دوف األعم منو  مثلو، وأّما يف اشًتاط اؼبشًتي فسخ اؼبعاملة برد اؼبثمن فال يأيت فيو ذلك، ألّف إطالقو ظاىر
ومن بدلو، ألّف ما وبتاج إذل تبديلو وال يكوف النظر فيو إاّلإذل اؼبالية بال غرض يف خصوصياهتا ىو الثمن، فلذا ترى يف 

األعم من اؼبعامالت السوقية أّف أحدًا إذا فسخ معاملة ال يبكنو مطالبة البائع بعُت شبنو الذي دفعو إليو، بل يطالبو دباليتو 
شخصو وبدلو عند العقالء، بل الظاىر أّف الثمن يف اؼبعامالت اؼبتعارفة كّلي دائمًا وال تقع اؼبعامالت على األشباف الشخصية، 
وىذا خبالؼ اؼبثمن فإّف الغرض فيو ال يتعّلق دباليتو غالبًا بل بشخصو وخصوصياتو، فلذا عند إطالؽ االشًتاط البّد من دفع 

 مثلو وبدلو، اللهّم إاّلأف يشًتطا األعم وحينئذ فال مانع من رّد مثلو وبدلو.شخص اؼبثمن ال 

واؼبتلّخص أّف القرينة العامة القائمة يف طرؼ البائع بإرادة األعم من رّد نفس الثمن وبدلو غَت متحققة يف طرؼ اؼبشًتي إاّلأف 
 على تقدير بقائو وعدـ انتفائو حقيقة أويشًتط رّد األعم من نفس اؼبثمن وبدلو، فإف اشًتط رّد نفس اؼبثمن 

______________________________ 
 ٘ٗٔ: ٘( اؼبكاسب ٔ)

 ٗح  ٕٓ/ أبواب اؼبهور ب ٕٙٚ: ٕٔ( الوسائل ٕ)

 ٕٕ٘، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

مشوؿ األدلة باالنتقاؿ إذل الغَت ورّد بدلو على تقدير تلفو حقيقة أو حكماً، فال إشكاؿ يف صحة ذلك بعد ما عرفت من 
 الدالّة على جواز االشًتاط يف طرؼ البائع لو.



استشكل  )قّدس سرّه(  وأّما إذا اشًتط رّد األعم مطلقاً أي ولو مع التمّكن من رّد نفس اؼبثمن فقد تقّدـ أّف شيخنا األنصاري
لى تقدير وجودنبا، ومعو إذا يف صحتو من أجل منافاتو ؼبقتضى الفسخ حيث إّف معناه رجوع كل من اؼبالُت إذل مالكهما ع

 اشًتط رّد بدلو فال ؿبالة يكوف ذلك على خالؼ مقتضى الفسخ وعلى خالؼ الكتاب والسّنة، ىذا.

من كوف مقتضى الفسخ رجوع كل من اؼبالُت إذل مالكهما وإف كاف صحيحاً  )قّدس سرّه(  وقد ذكرنا سابقًا أّف ما أفاده
مع التمّكن من رّد نفس الثمن أو اؼبثمن، إاّلأنو يبكن أف يكوف اشًتاط رّد األعم راجعاً والزمو أف ال هبوز اشًتاط رّد البدؿ 

إذل شرط مبادلة حُت الرّد بأف يقوؿ إّف مقتضى فسخ اؼبعاملة وإف كاف رجوع نفس الثمن أو اؼبثمن إذل مالكو إاّلأيّن أشًتط 
عينو على كبو شرط النتيجة، فيكوف اؼبشًتي يف اؼبقاـ بعد االشًتاط أف ابّدلو ببدلو نظَت اشًتاط الوكالة يف التبديل بل ىو ىو ب

وكياًل يف تبديل اؼبثمن على تقدير فسخو ببدلو ورّد البدؿ إذل مالكو وهبذا صّححنا اشًتاط رّد البدؿ مع التمّكن من رّد 
 نفسو.

شًتط رّد اؼبثل يف صورة تلف القّيمي أو فإذا عرفت ذلك وصح اشًتاط رّد البدؿ مع بقاء اؼبثمن فيظهر لك اغباؿ فيما لو ا
اشًتط رّد القيمة عند تلف اؼبثلي مع أّف مقتضى القاعدة فيو رجوع القيمة يف القّيمي واؼبثل يف اؼبثلي، فإنو بناًء على ما ذكرناه 

اؼبثل بالقيمة، وال فرؽ بينو فبا ال ينبغي االشكاؿ يف جوازه فإنو أيضاً من باب اشًتاط الوكالة يف تبديل القيمة باؼبثل أو تبديل 
ذىب إذل الصحة يف  )قّدس سرّه(  وبُت الصورة اؼبتقّدمة أعٍت اشًتاط رّد البدؿ مع بقاء نفس اؼبثمن، ولكن شيخنا األنصاري

  الثانية دوف االوذل، وقد عرفت أنو ال فرؽ بينهما إاّليف أّف التبديل يف
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ديل أمر خارجي وىو اؼبثمن اػبارجي ببدلو، ويف الصورة الثانية تبديل ؼبا يف الذمة من اؼبثل إذل القيمة أو من الصورة االوذل تب
 القيمة إذل اؼبثل، وال فرؽ بُت تبديل ما يف الذمة وتبديل ما يف اػبارج، فإف جاز جاز كالنبا وإف بطل بطل كالنبا.

رّد الثمن وهبوز للمشًتي اشًتاطو برّد اؼبثمن كذلك هبوز اشًتاط الفسخ لكل مث إنو كما هبوز للبائع اشًتاط فسخ اؼبعاملة ب
 منهما على اآلخر برّد ما انتقل إليو وىو ظاىر.

  جرياف خيار الشرط يف صبيع العقود وعدمو

 

الشرط جائز بُت »قد عرفت أّف الدليل على جواز اشًتاط اػبيار موافقتو للقاعدة األّولية ومشوؿ أدلة الشروط لو نظَت قولو 
وغَتىا فبا دؿ على  «ٖ» «الشرط جائز إاّلما خالف كتاب اللَّو»وقولو  «ٕ» «اؼبؤمنوف عند شروطهم»و  «ٔ» «اؼبسلمُت



جواز االشًتاط، وليس مدركو خصوص األخبار الواردة يف البيع، وعليو فال مانع من جريانو يف صبيع العقود وااليقاعات، 
 إاّلأّنم ذىبوا إذل عدـ جريانو يف بعض اؼبوارد:

 )قّدس سرّه(  شيخنا األنصاري منها: االيقاعات كالطالؽ واالبراء والعتق، وقد استدؿ على عدـ جريانو فيها على ما نقلو
  بقصور اؼبقتضي وعدـ صدؽ الشرط إاّلعلى ما كاف بُت اثنُت وكاف معاملة قائمة بُت شخصُت، ومن الواضح أفّ  «ٗ»

______________________________ 
 ٖٔ/ أبواب اؼبهور ب ٚٛ: ٘ٔ( اؼبستدرؾ ٔ)

 ٗح  ٕٓ/ أبواب اؼبهور ب ٕٙٚ: ٕٔ( الوسائل ٕ)

 )نقل باؼبضموف( ٙ/ أبواب اػبيار ب ٙٔ: ٛٔ ( الوسائلٖ)

 ٛٗٔ: ٘( اؼبكاسب ٗ)
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الطالؽ ليس معاملة بُت اؼبطلق واؼبطّلقة والعتق بُت السيد والعبد واالبراء بُت الدائن واؼبديوف، بل إمبا ىي امور قائمة باؼبطّلق 
 إذل شخصُت، ىذا.والسيد والدائن، ومعو ال يصدؽ الشرط الحتياجو 

من أّف الشرط وبتاج إذل اؼبشروط لو واؼبشروط عليو وال حاجة لو  )قّدس سرّه(  واعبواب عن ذلك: ما أفاده شيخنا األنصاري
ء يف عتق عبده أو إبراء مديونو لتحقق اؼبشروط لو واؼبشروط عليو، وأّما اؼبوجب  إذل موجب وقابل، فال مانع من اشًتاط شي

 ضي ويصدؽ عليو الشرط.والقابل فقد عرفت عدـ احتياجو لو وتشملو أدلة الشروط ال ؿبالة، فال قصور من حيث اؼبقت

يف وجو عدـ جرياف اػبيار يف االيقاعات بأمر آخر وقد أصّر عليو شيخنا  )قّدس سرّه(  ومن ىنا سبسك شيخنا األنصاري
ء قابليتو لالقالة واالستقالة  يف أكثر اؼبقامات وملّخصو: أّف اؼبناط يف جواز دخوؿ اػبيار يف شي «ٔ» )قّدس سرّه( االستاذ

لالقالة يدخل عليو اػبيار ألّنا تكشف عن أّف اللزـو فيو حّقي ولذا جاز سقوطو باالقالة، وأّما ما ال يقبل  فكل أمر قابل
  االقالة فذلك كاشف عن أّف لزومو حكمي ومن ىنا دل يسقط باالقالة، وإذل ذلك يرجع أيضًا ما أفاده شيخنا األنصاري

ار يف مثل االيقاعات عدـ مشروعية الفسخ وقد علمنا مشروعيتو يف حيث ذكر أّف الوجو يف عدـ جرياف اػبي )قّدس سرّه(
 البيع من جهة دخوؿ خياري اجمللس واغبيواف عليو، وأّما االيقاعات فلم تثبت مشروعية فسخها، ىذا فراجع.



كم سنخاً فهما أمر وقد ذكرنا سابقًا أّف اؼبناط يف جرياف اػبيار وقبولو الفسخ واالسقاط ىو الدليل، إذ ال فرؽ بُت اغبق واغب
  واحد حقيقة غاية األمر أّف اختيار بعض األحكاـ موكوؿ إذل اؼبكّلفُت وبعضها اآلخر غَت داخل ربت قدرتو

______________________________ 
 ٕٓٔ: ٖ( منية الطالب ٔ)
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حقاً أو حكماً إذ ال فرؽ بينهما كما مّر، ومن ىنا نرى أّف  ء وال يتمّكن من رفعو ووضعو، وليس مدار اعبواز وعدمو كوف شي
بعض العقود فبّا حكم الشارع جبواز فسخو من بعض اعبهات وعدـ جوازه من بعض اعبهات االخر، وىذا كالنكاح حيث إّف 

 ء آخر غَتىا. الشارع رّخص يف فسخو بأحد العيوب الستة ودل يرّخص يف فسخو بشي

تدخل فيو االقالة مع جرياف الفسخ واػبيار فيو، غاية األمر ال على كبو االطالؽ بل مقّيدًا ببعض وباعبملة: أنو فبا ال 
 اعبهات.

اؼبؤمنوف »أو « الشرط جائز»وعليو فاؼبناط يف جرياف اػبيار وعدمو ىو مالحظة الدليل، فإذا فرضنا أّف الروايات الواردة يف أّف 
 «ٔ» «فليف بشرطو: »)عليو السالـ(  وقولو« جائز إاّلما خالف الكتاب إّف الشرط بُت اؼبسلمُت»أو « عند شروطهم

وغَتىا من الروايات مطلقة وال قصور فيها يف الشموؿ الشًتاط اػبيار يف االيقاعات، فيمكننا القوؿ جبواز اشًتاط اػبيار حىت 
إاّلأّف ظاىر تلك األخبار ىو ؾبرد االلزاـ « اؼبؤمنوف عند شروطهم»يف االيقاعات كالعتق ألنو شرط غَت ـبالف للكتاب وأّف 

دوف إثبات اػبيار، بل ظاىرىا ؾبرد االلزاـ واغبكم التكليفي وىو الوجوب، ووجوب العمل على بالوفاء والعمل بالشرط من 
الشرط وااللزاـ بو إمبا يتحقق يف شروط األفعاؿ كاشًتاط اػبياطة وكبوىا وال يشمل موارد شرط النتيجة كاشًتاط اػبيار وكبوه 

 إذ ال عمل فيها حىت هبب على اؼبشروط عليو، ىذا.

مشولو ؼبطلق الشروط أيضًا فال يبكن االلتزاـ بشمولو للمقاـ وذلك ألّف اغبكم بوجوب الوفاء وااللزاـ بو بقرينة قولو ولو سّلم 
 وكبوه إمبا« فليف بشرطو»

______________________________ 
 ٘ح  ٙ/ أبواب اػبيار ب ٚٔ: ٛٔ( الوسائل ٔ)
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أي دبا اشًتطو على نفسو، وكذا معٌت « فليف بشرطو» )عليو السالـ(  ط إذل اؼبفعوؿ، فمعٌت قولوىبتص دبا إذا اضيف الشر 
فإنو دبعٌت عند ما اشًتطوا على أنفسهم، وكيف كاف فيحتاج اغبكم بالوفاء إذل إضافة الشرط إليو حىت « عند شروطهم»قولو 

ذل اؼبشروط عليو حبيث يصدؽ أنو شرطو يتوقف على يصدؽ أنو شرطو وهبب عليو الوفاء بشرطو وىكذا وإضافة الشرط إ
ء على اؼبشروط عليو ال يصحح إضافة الشرط إذل اؼبشروط عليو،  التزاـ اؼبشروط عليو بو، وإاّل فمجرد التزاـ اؼبشروط لو بشي

 إذ ال يصدؽ أنو شرطو ألنو يبكنو أف يقوؿ مىت اشًتطت على نفسي حىت أيف بشرطي وهبب علّي الوفاء بو.

ليو فال يصدؽ الشرط اؼبضاؼ إذل اؼبشروط عليو على الشروط يف االيقاعات، فإّف الزوج إذا طّلق زوجتو والتـز من عند وع
نفسو على اؼبطّلقة اػبيار فال يصدؽ على التزاـ اؼبطّلق أنو شرط اؼبطّلقة فلتف بشرطها، إذ ؽبا أف تقوؿ مىت شرطت على 

ء وإمبا التزمو اؼبشروط  فاء إمبا هبب بشرطو واؼبفروض أيضًا أنو غَت عادل وال ملتـز بشينفسي حىت التـز بو، إذ اؼبفروض أّف الو 
لو عليو يف ضمن االيقاع وقد عرفت أّف ىذا ال يصحح إضافة الشرط إليو، بل إضافتو إليو وصدؽ أنو شرطو يتوّقف على 

قد التزاـ بالتزاـ آخر، وىو ال يتحقق إاّليف العقود دوف التزاـ آخر من اؼبشروط عليو حىت يتعاقد مع التزاـ اؼبشروط لو ليكوف ع
 االيقاعات.

وبعبارة اخرى: أّف الشرط لو كاف مضافًا إذل الفاعل دبعٌت اؼبصدر اؼبضاؼ إذل الفاعل فهو ال وبتاج إذل أزيد من التزاـ نفس 
 اؼبشروط واؼبفعوؿ فال تتحقق تلك اؼبشروط لو الذي ىو الشارط لصحة أف يقاؿ: إنو شرطو فليف بو، وأّما إذا اضيف إذل

االضافة إاّليف ضمن التزاـ بالتزاـ، وىو ىبتص بالعقود وال يتحقق التزاـ يف االيقاعات من اؼبشروط عليو، فؤلجل ذلك ال 
 اؼبؤمنوف عند»يشمل قولو 
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 الشروط يف ضمن االيقاعات. «ٔ» «شروطهم

ذكرناه: أنّا ال كبتمل فقيهًا يفيت بلزـو العمل على طبق الشرط الذي شرطو اؼبشروط لو يف االيقاعات والذي يدؿ على ما 
فيما إذا كاف االشًتاط اشًتاط أمر آخر غَت اػبيار كاشًتاط اػبياطة يف ضمن الطالؽ واشًتاط أف ال تتزّوج اؼبطّلقة أو ال زبرج 

اط عند األصحاب وإف كاف مرجعو عندنا إذل اشًتاط اػبيار كما تقدـ. مع أنّو من بيتها وكبو ذلك، ألنو أيضاً كبو من االشًت 
دل نسمع وال كبتمل أيضًا أف يفيت فقيو بوجوب العمل على ما اشًتطو اؼبشروط لو على اؼبشروط عليو يف ضمن إيقاع من 

عو عليو وعدـ التزامو بو وإمبا التزمو االيقاعات، وليس ىذا إاّلمن جهة عدـ إضافة ذلك الشرط إذل اؼبشروط عليو لعدـ اّطال
اؼبشروط لو عند نفسو يف االيقاع، وأّما ما نقل من جواز العتق بشرط خدمة شهر فهو أمر صحيح وال يبكن قياسو على اؼبقاـ  

 كما سيأيت توضيحو عن قريب إف شاء اللَّو تعاذل.



وغَته من األخبار الواردة دبا يقرب من ىذا « روطهماؼبؤمنوف عند ش»واؼبتلّخص أّف دليل جواز الشروط إف كاف ىو قولو 
اؼبضموف فهو ال يشمل الشروط يف ضمن االيقاعات، وأّما إذا كاف مدركو ىو العمومات الدالة على جواز البيع والصلح 

ه يف وغَتىا من اؼبعامالت كما ىو كذلك على مسلكنا، فجواز االشًتاط يف االيقاعات وعدمو وبتاج إذل جرياف ما ذكرنا
معٌت اشًتاط اػبيار يف ضمن العقود يف االيقاعات أيضاً وتوضيحو: أنّا ذكرنا سابقًا أّف معٌت االشًتاط يف مثل البيع وكبوه ىو 
تضييق دائرة اؼبلكية اؼبنشأة، ومرجعو إذل البيع اؼبوقت بزماف الفسخ يف مقابل البيع ورفع اليد عن اؼبلك على كبو االطالؽ على 

 سابقاً، وقد ما مّر تفصيلو

______________________________ 
 ٗح  ٕٓ/ أبواب اؼبهور ب ٕٙٚ: ٕٔ( الوسائل ٔ)
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أَْوُفوا »  ذكرنا أّف البيع اؼبقّيد بالفسخ أمر جرت عليو سَتة العقالء، وىو أمر متعارؼ عند العرؼ، وألجل ذلك يشملو عمـو
وغَتىا من أدلّة صحة البيع، فيكوف الدليل على جواز االشًتاط أي البيع إذل زماف  «ٕ» «لَّ اللَُّو اْلَبْيعَ َأحَ » و «ٔ» «بِاْلُعُقودِ 

من غَت حاجة إذل دليل آخر، ىذا كّلو يف مثل البيع وكبوه فبا  «َأَحلَّ اللَُّو اْلَبْيعَ » و «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  الفسخ ىو عمومات
إذل زماف الفسخ إذ البيع عبارة عن إعطاء السلطنة أي ربط العلقة اؼبلكية باؼبشًتي بعد ما كانت  يكوف فيو إهباد أمر معدـو

 مربوطة بالبائع، وقد عرفت أنو أمر عليو بناء العقالء، ولذا تشملو العمومات كما تقّدـ آنفاً.

بال تقّيد بعد ما كاف مقّيداً، والطالؽ إعداـ  وأّما االيقاعات اليت ىي إعداـ أمر موجود، ألّف العتق إعداـ للتقّيد وجعل العبد
للزوجية وجعل اؼبرأة بال قيد اؼبعرّب عنو يف الفارسية ب )رىا كردف( فاشًتاط اػبيار فيها أو اشًتاط أمر آخر كاػبياطة الراجعة 

 زماف الفسخ، وكذلك االبراء باألخرة إذل إشًتاط اػبيار على مسلكنا معناه إهباد العتق مقّيداً بزماف الفسخ وإنشاء الطالؽ إذل
بأف يكوف العبد خارجاً عن العبودية إذل زماف الفسخ ونفرضو طبسة سنوات وبعده يكوف رقًّا لو، واؼبرأة تكوف خلّية وبال تقّيد 

ؽ إذل زماف الفسخ وتكوف زوجة لو بعد الفسخ، نظَت ما ذكرناه يف البيع ومشوؿ إطالقات الطالؽ أو العتق أو االبراء للطال
اؼبقّيد إذل زماف الفسخ، أو االبراء والعتق اؼبوقتاف إذل زماف فسخ الدائن والسيد يتوقف على كوف ذلك أمراً دارجًا عرفيًا حبيث 
هبوز عرفًا أف تتزّوج اؼبرأة خالؿ تلك اؼبدة متعة مث إذا فسخ اؼبطّلق طالقها تعود إذل زوجية زوجها السابق، إاّلأّنا كما ترى 

  رفية وأمراً دارجاً متعارفاً عند العقالء، وألجل ذلك ال تشملها االطالقات وال يصحليست اموراً ع

______________________________ 
 ٔ: ٘( اؼبائدة ٔ)

 ٕ٘ٚ: ٕ( البقرة: ٕ)



 ٜٕ٘، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

 واؼبوقت إذل زماف الفسخ.ء آخر يف االيقاعات، ألّف مرجعو إذل االيقاع اؼبقّيد  اشًتاط اػبيار وال اشًتاط شي

وأّما ما ذكروه من جواز العتق بشرط خدمتو سنة أو شهر فهو وإف كاف صحيحًا إاّلأنو من جهة أّف العتق كالبيع ورفع اليد 
ء مالك ؼبنافعو فيصح لو بيعو مسلوب اؼبنافع إذل مدة معّينة دبعٌت عدـ إخراج اؼبنافع عن ملكو من  عن اؼبلك، واؼبالك للشي

داء ال إخراجها مث إدخاؽبا يف ملكو، ودبا أّف العتق كالبيع فلو أف يرفع اليد عن ملكو وىو العبد بتحريره وعتقو مسلوب االبت
 اؼبنافع إذل مدة معّينة وىو غَت راجع إذل العتق اؼبوقت بزماف الفسخ.

ىي إعداـ امور موجودة غَت صحيح،  فاؼبتحّصل: أّف جعل اػبيار مرجعو إذل تضييق دائرة اؼبنشأ، وىذا يف االيقاعات اليت
لعدـ قبوؽبا التوقيت عند العرؼ والعقالء، فال يصح عندىم الطالؽ اؼبوقت إذل زماف الفسخ وال العتق إذل زمانو وال االبراء إذل 

عقود اليت ذلك الزماف، ألنو ينايف االرساؿ واالطالؽ واغبرمة يف مقابل التقييد والتضييق، نعم ال مانع من جرياف ذلك يف ال
ىي إهبادات وأّما يف االيقاعات فال، فكما ال يصح تقييدىا بزماين كنزوؿ اؼبطر وقدـو اغباج فكذلك ال يصح تقييدىا 

 بالزماف كزماف الفسخ وكبوه.

  يد يف عروتووأّما االيقاعات اليت ىي إهباد امور معدومة نظَت الوصية بناًء على أّنا إيقاع وأّنا ال ربتاج إذل قبوؿ كما قّواه الس
وال يبعد أف يكوف كذلك، ونظَت الوقف ألنو على التحقيق ال وبتاج إذل قبوؿ ومن الظاىر أّنا من االهباد نظَت اؽببة  «ٔ»

غاية األمر أّنا سبليك يف زماف اغبياة والوصية سبليك بعد اغبياة فالكالـ فيها ىو الكالـ يف العقود وسيأيت ربقيقها عن قريب 
 تعاذل. إف شاء اللَّو

______________________________ 
(ٔ) 

 [ٜٜٖٛفصل يف معٌت الوصية اؼبسألة ] ٜ٘ٙ: ٕالعروة الوثقى 
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فاؼبتحّصل: أّف الوجو يف عدـ جرياف اشًتاط اػبيار يف االيقاعات ىو أّف جعل اػبيار مرجعو إذل التوقيت، والتوقيت فيها غَت 
 العقالء كما ال ىبفى.صحيح عند 



وأّما العقود فبعضها فبا ال يأيت فيو اشًتاط اػبيار باالتّفاؽ وىذا كالنكاح ودل نسمع ودل نعرؼ أحدًا يلتـز فيو جبواز االشًتاط، 
قد استشكل يف عدـ جرياف اػبيار فيو لوال االصباع عليو، وأنو ال ميز بينو وبُت سائر العقود  «ٔ» )قّدس سرّه( ولكن السيد

 الالزمة مع أّنم التزموا جبواز اشًتاط اػبيار فيها، فليكن النكاح أيضاً كذلك، ىذا.

عرفت من أّف مرجعو إذل التوقيت والظاىر أّف الوجو يف عدـ جرياف اػبيار يف النكاح ىو ما ذكرناه يف معٌت اشًتاط اػبيار، ؼبا 
فيؤوؿ جعل اػبيار يف النكاح إذل النكاح اؼبوقت بزماف الفسخ، فال يكوف نكاحًا مطلقًا دائمياً، إذ ال هبتمع الدواـ مع 

ار التوقيت، ألّف معٌت التوقيت عدـ اعتبار العلقة الزوجية بعده ومعٌت الدواـ ىو اعتبارىا مطلقًا وىذاف ال هبتمعاف، فإذا ص
من األخبار يف اشًتاط العلم باؼبدة، ودبا أّف التعليق على  «ٕ» النكاح منقطعًا وموقتًا فالبّد فيو من تعيُت الوقت ؼبا ورد

الفسخ تعليق لو دبا ال تعُّت لو، ألنو ال يدري أنو يفسخ أو ال يفسخ أصاًل ولو مع تعيُت زماف اػبيار أيضًا ألّف الفسخ مع 
، فال ؿب  الة يكوف تعليق النكاح على الفسخ موجباً لبطالنو ومفسداً لو.ذلك غَت معلـو

ومن ىذا يظهر الفرؽ بُت النكاح وبُت غَته من العقود الالزمة، وأّف اشًتاط اػبيار يف غَته ؼباذا ال يوجب الفساد ولكن يوجبو 
 يف النكاح.

______________________________ 
(ٔ) 

  حث اػبياراتمن مب ٕٖحاشية اؼبكاسب )اليزدي(: 

 ٚٔ/ أبواب اؼبتعة ب ٕٗ: ٕٔ( الوسائل ٕ)
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وأّما توقيت النكاح دبثل الطالؽ، ألّف النكاح واقعًا موقت بزماف الطالؽ، أو دبثل الفسخ عند أحد العيوب الستة اؼبوجبة 
عد إمضائو ال ؿبذور فيو بوجو، فلو تزّوجها وصرّح للفسخ واػبيار، فهو فبا ال مانع منو المضاء الشارع لو حسب الفرض وب

بتوقيتو إذل الطالؽ فعقده صحيح، ألنو موقت بذلك حبسب الواقع فالتصريح بو ال يزيد على واقعو، وكذا التوقيت بأحد 
 العيوب اؼبوجبة للخيار شرعاً، وىذا ظاىر.

ز اشًتاط اػبيار فيو وعدمو، وىذا كالوقف حيث ومن العقود وااليقاعات االهبادية ما ىو مشكوؾ وؿبل الكالـ يف جوا
 اختلفوا يف جواز اشًتاط اػبيار فيو، والتحقيق أّف الوقف على قسمُت كما ذكرناه يف الوقف:



التحرير وفك اؼبلك يف اغبقيقة نظَت وقف األرض مسجدًا فإنو كما ذكرناه ربرير وجعل األرض حرّة وإزالة لقيد  أحدنبا:
و فهو إعداـ ألمر موجود كالعتق، ويف مثلو ال يصح اشًتاط اػبيار، ألّف مرجعو إذل التحرير اؼبوقت وقد مّر اؼبلك، ألنو بيت اللَّ 

أّف العتق والتحرير اؼبوقتُت غَت صحيحُت عند العرؼ والعقالء، ألنو مناٍؼ لالطالؽ، وقد عرفت أّف اؼبسجد يتوقف على 
ؼبا كاف ذلك مسجدًا وال يًتّتب عليو آثاره، نعم  نة كخمسُت سنة مسجدًا للَّوربرير اؼبلك حىت لو دل وبّرره بل وقفو مدة معيّ 

ىو معبد أو مدرس أو غَتنبا فبا ىو سبليك عبهة عامة أو خاصة إاّلأنو غَت اؼبسجد حبسب األحكاـ كوجوب إزالة النجاسة 
 يشًتط يف اؼبسجد ربرير اؼبلك، وىذا ال هبتمع مع التوقيت كما عرفت. «ٔ» «َأفَّ اْلَمَساِجَد للَّوِ »  عنو. وكيف كاف فبحكم

سبليك يف اغبقيقة عبهة أو للموقوؼ عليهم على أف ال يباع نظَت الوقف لؤلوالد أو لغَتىم، وىذا القسم يف حّد  وثانيهما:
 نفسو فبا ال مانع من اشًتاط اػبيار

______________________________ 
 ٛٔ: ٕٚ( اعبن ٔ)
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فيو ودل يبنع عنو دليل، اللهّم إاّلإذا قلنا باشًتاط الدواـ يف صحة الوقف، وأّف التمليك فيو البّد أف يكوف دائميًا كما دؿ عليو 
دواـ اؼبعترب وسكٌت وكبونبا، فال ؿبالة ال يدخلو اػبيار ؼبنافاتو ال  من أّف اؼبوقت ليس بوقف بل ىو عمرى «ٔ» بعض األخبار

فيو فجرياف اشًتاط اػبيار يف الوقف وعدمو مبٍت على ربقيق مسألة اشًتاط الدواـ يف الوقف وعدمو، وما ذكرناه ىو الوجو يف 
 عدـ جرياف اػبيار يف الوقف.

فهو ال يرجع إذل مالكو، وُقصد بو القربة  وكّل ما يكوف للَّو وأّما ما ردبا يقاؿ: من أّف الوقف يعترب فيو قصد القربة ويكوف للَّو
فمندفع حبسب الصغرى والكربى أّما حبسب الصغرى فؤلّف الوقف ال يعترب فيو قصد القربة لصحة الوقف على الذرية واألوالد 
ألجل ما فيهم من اػبصوصية والغرض ال ألجل القربة كما ىو ظاىر. وأّما حبسب الكربى فلعدـ الدليل على أّف كل ما قصد 

 ال يرجع إذل مالكو. بو القربة فهو

ففيها أّّنا على تقدير سباميتها واردة يف اشًتاط رجوع الوقف  «ٕ» )قّدس سرّه(  وأّما اؼبوثقة اليت استدؿ هبا شيخنا األنصاري
 إذل مالكو بنفسو وبنحو شرط النتيجة، وىذا أجنيب عن اشًتاط اػبيار وإرجاع الوقف بالفسخ كما ىو ؿبل الكالـ، ىذا.

بعد ما ذكر أّف بعض العقود ال يأيت فيو االشًتاط باالتّفاؽ وبعضها اآلخر ؿبل  «ٖ» )قّدس سرّه(  نا األنصاريمث إّف شيخ
اػبالؼ ذكر أنو عند الشك يف جواز االشًتاط وتأثَته يف اػبيار يف مورد فاؼبرجع ىو األصل واألصل عدـ التأثَت وعدـ سببية 

  يقو يف اؼبقاـ لنرى أفّ االشًتاط للفسخ، وىذا ىو الذي يهّمنا ربق



______________________________ 
 ٚ/ كتاب الوقوؼ والصدقات ب ٕٜٔ: ٜٔ( الوسائل ٔ)

 ٕ٘ٔ: ٘( اؼبكاسب ٕ)

 ٖ٘ٔ: ٘( الحظ اؼبكاسب ٖ)
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مرجع اشًتاط اػبيار إذل تضييق األصل عند الشك يف جواز االشًتاط يف عقٍد ىو التأثَت أو عدمو، وذلك ؼبا عرفت من أّف 
اؼبنشأ وتوقيتو بوقت الفسخ، وذكرنا أّف البيع واالجارة وغَتنبا من اؼبعامالت موقتًا بوقت الفسخ أمر سائغ عند العقالء )وإف 

وغَتنبا،  «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ » و «َأَحلَّ اللَُّو اْلَبْيعَ » دل هبز عندىم البيع اؼبوقت بزماف كالبيع إذل شهر( وتشملو العمومات كبو
ومقتضاه رجوع اؼبلك إذل مالكو األوؿ عند فسخ اؼبعاملة، فإذا اشًتط اػبيار يف معاملة وشككنا يف قبوؽبا لو وعدمو فمقتضى 

ىو األصل أعٍت االطالقات والعمومات ىو ثبوت اؼبلك إذل زماف الفسخ وأّما األزيد منو فال، وذلك ألّف ما أنشأه اؼبنشئ 
اؼبلكية اؼبوقتة بوقت الفسخ ومقتضى االطالقات صحة ىذا األمر اؼبوقت وكوف اؼبلكية موقتة هبذا الوقت حبيث إذا فسخ 
اؼبعاملة يرجع اؼبلك إذل مالكو، وأّما اؼبلك على كبو األبد حىت بعد زماف الفسخ فهو أمر دل يثبت بدليل وال قصده اؼبتعاقداف 

لكية الدائمة وعدـ ارتفاعها بالفسخ، ألنو إما أف يستند إذل إنشاء اؼبتعاقدين واؼبفروض عدمو ء يبكننا اغبكم باؼب فبأي شي
ألّنما قد أنشآىا موقتة بوقت الفسخ كما ىو معٌت اشًتاط اػبيار، وإّما أف يستند إذل حكم الشارع بثبوت اؼبلكية الدائمة 

ا قصده اؼبتعاقداف وعلى خالؼ ما أنشآه، وعليو فمقتضى غَت اؼبرتفعة بالفسخ فهذا وبتاج إذل دليل ألنو على خالؼ م
األصل أي االطالقات تأثَت الفسخ وكوف اؼبنشأ ىو اؼبلكية إذل زماف الفسخ ال مطلق اؼبلكية، فما معٌت أّف األصل عدـ تأثَت 

 .)قّدس سرّه(  االشًتاط كما يف كالـ شيخنا األنصاري

وبياف معٌت االشًتاط يف العقود فنقوؿ: إّف االشًتاط قد يكوف معناه جعل وربقيق ىذا الكالـ يتوقف على بياف الشروط 
 اػبيار منوطاً بعدـ حصوؿ ذلك الشرط، وقد يكوف معناه أمراً آخر غَت جعل اػبيار وقد يكوف معناه ؾبمعاً بينهما وتوضيحو:

 ٕٗٙ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

ر اؼبتعاقدين نظَت اشًتاط كوف العبد كاتبًا أو بوصف كذا أو كونو من قبيلة  أّف الشرط تارًة من قبيل االمور اػبارجة عن اختيا
كذا وغَتىا من األوصاؼ اػبارجة عن االختيار، فمعٌت ىذا االشًتاط إّما ىو التعليق يف العقود بأف تكوف اؼبعاملة معّلقة على  

ا معناه جعل اػبيار لنفسو على تقدير عدـ كوف العبد كذا أو اؼببيع بوصف كذا وىو يوجب البطالف، كما ىو ظاىر، وإمّ 
اّتصاؼ اؼببيع بذلك الوصف وليس يف ىذا القسم إلزاـ والتزاـ هبذا الشرط بأف يلتـز اؼبشروط عليو بكوف اؼببيع كذا وكذا فبا 



 «َحلَّ اللَُّو اْلَبْيعَ أَ » و «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  بل تشملو عمومات« اؼبؤمنوف عند شروطهم»ىو خارج عن اختياره وال يشملو عمـو 
إذ اؼبفروض أّنا امور خارجة عن اختياره، وما ال يكوف داخاًل ربت االختيار فال يبكن االلزاـ بو، وما ال يبكن االلزاـ بو ال 

دوف يبكن االلتزاـ بو أيضاً، فليس معٌت ىذا االشًتاط إاّلجعل اػبيار لنفسو على تقدير زبّلف اؼببيع عّما اشًتطاه فيو، من 
 اغبكم بوجوب العمل على طبق ىذا االشًتاط ألنو أمر خارج عن االختيار.

واخرى يكوف الشرط من االمور الداخلة ربت اختيار اؼبتعاقدين نظَت اشًتاط اػبياطة أو الكتابة وكبونبا من األفعاؿ 
تعليق خارج عن التعليق اؼببطل للمعاملة، االختيارية، ومرجع ىذا االشًتاط إذل تعليق العقد على نفس االلتزاـ بالشرط، وىذا ال

وذلك ألّف مدرؾ كوف التعليق مبطاًل يف العقود ىو االصباع وىو دليل ليّب واؼبقدار اؼبتيّقن منو ىو ما إذا عّلق اؼبعاملة على 
د فمّما ال دليل وجود اؼبلتـز بو، وأّما التعليق على نفس التزاـ الطرؼ بالشرط اؼبفروض وجوده أي وجود االلتزاـ حاؿ العق

على بطالنو، ومن ىنا أي من أجل أّف أمثاؿ ىذه الشروط مرجعها إذل تعليق العقد على نفس االلتزاـ هبا ذكر شيخنا 
  األنصاري
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على التزاـ الطرؼ وغَته أنو إذا باع بشرط كذا فقبلو اؼبشًتي بال شرط بطل العقد ألنو إمبا يعّلق العقد  «ٔ» )قّدس سرّه(
بالشرط وال يبيع وال يتعامل معو لوال ىذا االلتزاـ كما ىو اؼبشاىد يف االشًتاطات اؼبتعارفة فيقوؿ البائع للمشًتي: بعتك على 

 فيجب على اؼبشروط عليو أف يعمل حسب شرطو.« اؼبؤمنوف عند شروطهم»أف تلتـز بكذا، وىذا يشملو عمـو 

يف العقود اعبائزة بنفسها كالوكالة أو كاف يف العقود الالزمة اليت نعلم بعدـ قبوؽبا اػبيار كالنكاح  مث إّف ىذا االشًتاط إذا كاف
معناه ؾبرد االلتزاـ ووجوب العمل حسب االشًتاط من دوف استلزامو عبعل اػبيار، وذلك ألّف العقود اعبائزة بالذات جائزة يف 

يها، فيكوف جعل اػبيار يف أمثاؿ ىذه العقود من اللغو الظاىر، وكذا يف عقد حد نفسها إذل األبد، فما معٌت اشًتاط اػبيار ف
يعلماف باستمراره وعدـ قبولو اػبيار كالنكاح فإّنما مع علمهما باغباؿ كيف هبعالف فيو اػبيار، فليس مرجع االشًتاط يف 

ىذا االشًتاط يف العقود الالزمة اليت يدخلها  االمور االختيارية إاّلإذل وجوب العمل على طبق التزامو شرعاً، وأّما إذا كاف
اػبيار كالبيع فمرجعو إذل كال األمرين من وجوب العمل حسب التزامو ومن جعل اػبيار لنفسو على تقدير عدـ العمل على 

وغَته أنو يف ىذه اؼبوارد هبرب أّواًل على العمل دبا اشًتط عليو شرعاً،  «ٕ» )قّدس سرّه(  التزامو، فلذا ذكر شيخنا األنصاري
فإف عمل دبا التزمو فهو وإاّل فيثبت لو أي للمشروط لو اػبيار ويتمكن من الفسخ، وىذه الصورة ىي ؾبمع األمرين أعٍت 

 وجوب العمل على التزامو وجعل اػبيار على تقدير عدمو.

  ما ال يدخل فيو اػبيار عند العقالء كاالبراء والعتقمث إنو إذا اشًتط اػبيار في



______________________________ 
 ٘ٚٔ: ٖ( اؼبكاسب ٔ)

 ٓٚ: ٙ( اؼبكاسب ٕ)
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 والطالؽ، أو فيما ال يدخل فيو اػبيار شرعًا كما يف النكاح كاف ذلك موجبًا لفساد العقد رأساً، وذلك ؼبا عرفت من أفّ 
مرجع االشًتاط وجعل اػبيار فيها إذل التضييق يف دائرة اؼبنشأ، وأّف اؼبنشأ موقت بوقت الفسخ، واؼبفروض أّف الشارع حكم 
بفساد ذلك الشرط وأّف اؼبنشأ البّد وأف يكوف مطلقاً، وعليو فما أنشأه اؼبتعاقداف وىو اغبرية أو الزوجية اؼبوقتة دل يبضو الشارع 

ه وىو الزوجية الدائمة أو اغبرية اؼبطلقة دل ينشئو اؼبتعاقداف، فال ؿبالة يكوف اشًتاط اػبيار فيما ال حسب الفرض وما أمضا
يدخلو اػبيار شرعًا كما يف النكاح أو عند العرؼ كما يف االبراء والعتق والطالؽ موجبًا لفساد اؼبعاملة رأساً، ألّف اؼبنشأ فيها 

وعليو فيكوف فساد تلك العقود بفساد شرطها حسب القاعدة، ومن ىنا قلنا  غَت فبضى واؼبمضى غَت منشأ وىذا ظاىر،
من جهة أنو على طبق القاعدة فال وبتاج فيو إذل دليل،  «ٔ» بفساد النكاح عند اشًتاط اػبيار فيو يف حواشينا على العروة

 ىذا كّلو عند اشًتاط اػبيار.

فيو مبنيًا على نفس االلتزاـ ومعّلقًا عليو، فهو ال يوجب بطالف اؼبعاملة  وأّما بطالف الشرط يف القسم الثاين فبّا يكوف العقد
وذلك ألّف اؼبفروض أّف العقد معّلق على االلتزاـ وقد فرضنا أنو حاصل عند البيع، والزمو صحة اؼبعاملة ولو كاف  «ٕ» رأساً 

  نفس االلتزاـ فاسداً، ألّف عدـ جوازه أو حرمتو ال يبنع عن

______________________________ 
 [ٖ٘٘ٛفصل يف مسائل متفرقة من النكاح اؼبسألة االوذل ] ٖٛٙ: ٕ( العروة الوثقى ٔ)

النكاح موجبًا لعدـ إمضاء الشارع، بل  ( ولعّل نظره إذل أّف فساد الشرط يف ىذا القسم ليس كفساده يف اشًتاط اػبيار يفٕ)
ا القسم، غاية األمر أنو مبٍت على أّف فساد الشرط يفسد اؼبشروط أو ال مانع من أف يكوف العقد فبضًى يف حد نفسو يف ىذ

  ال، ففساده لو كاف فإمبا ىو من ىذه اعبهة ال من جهة عدـ االمضاء كما ذكرناه يف النكاح، وكذا اغباؿ يف القسم الثالث
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وىو االلتزاـ بكذا ؿبرـّ وفاسد، فال يلـز منو فساد اؼبعاملة رأساً، وأّما حصوؿ ما يتوقف عليو، فاؼبعاملة صحيحة إاّلأّف شرطها 
فساد الشرط يف القسم األخَت الذي ىو ؾبمع اشًتاط اػبيار ووجوب العمل دبا التزمو فالبّد فيو من مالحظة كلتا اعبهتُت 



و أنو من قبيل اشًتاط اػبيار يف النكاح فنرى أّف العقد فبضى يف حد نفسو، وفساده لو كاف فإمبا ىو من جهة فساد شرطو، أ
 يوجب فساده حبسب القاعدة أي يوجب عدـ إمضائو يف حد نفسو ولو مع قطع النظر عن فساد الشرط.

أّف مرجع اشًتاط اػبيار إذل توقيت اؼبنشأ إذل أمر زماين وىو الفسخ حبيث تكوف لو السلطنة التاّمة يف  «ٔ»  وحاصل الكالـ
وأكبائها ويتمكن من صبيع التصرفات يف العُت باعدامها تكوينًا كما إذا أكل اػببز أو باعدامها حكماً   العُت جبميع شؤوّنا

كما إذا أعتق العبد أو باعو من شخص آخر، وىذه السلطنة التامة يف العُت جبميع شؤوّنا حىت باعداـ تلك السلطنة موقتة 
لك السلطنة اؼبطلقة غبصوؿ غايتها وانتهاء أمدىا، وال منافاة بُت كوف إذل زماف الفسخ، فإذا فسخ اؼبشروط لو العقد فًتتفع ت

السلطنة مطلقة وبُت توقيتها بوقت، إذ لو أف يتصرؼ يف خالؿ تلك اؼبدة بتصرؼ أبدي يف العُت باعدامها أو إتالفها، 
ُت، إاّلأّف سلطنتو مطلقة حبيث وكيف كاف فهذا نظَت الرئاسة اغبكومية فإّف اؼبتصرؼ ذا سلطنة يف بلده موقتة بسنة أو سنت

 يتمكن من إهباد امور وتصرؼ يبقى إذل األبد كإهباد الشوارع وكبوىا أو تأجَت أرض طبسُت سنة.

وباعبملة: أّف تلك السلطنة التامة اؼبعرّب عنها باؼبلك موقتة بالفسخ كما أّّنا موقتة ومقّيدة ببقاء العُت، إذ اعتبار اؼبلك بعد 
 اللغو الظاىر إذ ال أثر لذلك االعتبار، اللهّم إاّلأف يكوف التلف مستنداً إذل متلف فيعترب التالف حينئذتلف العُت من 

______________________________ 
 ( ىذا ليس حباصل ؼبا سبق بل ىو مطلب جديد أفاده بعد بياف اؼبطالب اؼبتقّدمةٔ)
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و مطالبة اؼبتلف دبثل التالف أو قيمتو، وأّما يف التلف السماوي فال معٌت العتبار اؼبلكية يف العُت ملكًا ؼبالكو حىت يصح ل
 التالفة بوجو، فيكوف التلف أيضاً غاية الرتفاع اؼبلكية كما أّف الفسخ غاية ؽبا.

يف اعتبارىا بعد التلف، إاّلأنو ال يرفع  إاّل أّف بُت التلف والفسخ فرقاً واضحاً، وىو أّف التلف يوجب ارتفاع اؼبلكية لعدـ األثر
اؼبعاقدة اؼبتحققة بينهما، بل للمعاقدة وجود وربقق عند العقالء حىت بعد تلف العُت، دبعٌت أّف اؼبالك حسب تلك اؼبعاقدة ال 

وما أشبهو باغبجية يتمّكن من رفع اليد عنها ومطالبة اؼبشًتي باؼبثل أو القيمة، بل ال يستحق إاّلالثمن اؼبسّمى وىذا ظاىر، 
فإّف اغبجة كاألمارات حجة قبل العمل هبا كما أّنا حجة بعد العمل هبا، ومعٌت حّجيتها بعد العمل االستناد يف عدـ وجوب 
االعادة أو القضاء إليها، فإذا قامت األمارة على طهارة ماء فتوضأ منو أحد حبسب قياـ تلك األمارة وصّلى بو وبعد الصالة 

ال تعيد صالتك وؼباذا ال تأيت هبا ثانياً فيجيب بأيّن إمبا ال اعيد من جهة تلك األمارة ألّف عملي حبسب مقتضاىا  قيل لو ؼباذا
 صحيح.



وباعبملة: أّف اغبجة حجة قبل العمل وبعده كما أّف اؼبعاقدة معاقدة قبل التلف وبعده، دبعٌت أّف اؼبالك لو طالبو ببدؿ ملكو 
يجيبو بأنّا تعاقدنا فاؼبلك ملكي وتصريف كاف يف ملكي ال يف ملكك، وهبذا هبيبو لو طالبو دبثلو أو )بعد رّد شبنو( قبل تلفو ف

قيمتو بعد تلفو. ومن ىنا أي من أجل بقاء اؼبعاقدة هبما تصح االقالة بعد تلف العُت، فإذا ربققت االقالة دبعٌت اعتبار التالف 
اً واؼبعترب وىو اؼبلكية أمراً سابقاً على التلف ويعترب الثمن ملكًا للمشًتي، فللبائع ملكًا للبائع قبل تلفو بأف يكوف االعتبار فعلي

أف يطالب اؼبشًتي بثمن مثل التالف أو بقيمتو، ألنو من اآلف صار ملكًا لو من االبتداء وقد تلف ىذا اؼبلك ربت يد 
  ترب التالف ملكاً بالفعل ألنو لغو( كما أفّ اؼبشًتي، فلو أف ىبرج عن عهدهتا بدفع مثل الثمن أو بقيمتو )نعم ال يع
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 العُت إذا كانت موجودة يطالبو بعُت مالو.

وىذا خبالؼ الفسخ فإنو كما يوجب ارتفاع اؼبلكية يوجب ارتفاع اؼبعاقدة أيضاً، فبعد الفسخ ال معٌت لالقالة وال تبقى معاقدة 
ت اؼبعاقدة واؼبلك، فإف كانت العُت باقية فيسًتدىا إذل ملكو، وإف كانت تالفة فيطالبو باؼبثل أو أبداً، فإذا فسخ العقد وارتفع

 القيمة.

مث إّف اؼبناط يف أّف اػبيار يدخل يف أّي عقد أو إيقاع ىو مشوؿ االطالقات والعمومات للعقد مع اشًتاط اػبيار، فكل عقد 
ػبيار فيو يصح اشًتاط اػبيار فيو إاّلفيما إذا كاف اشًتاط اػبيار منافياً أو إيقاع مشلو عمـو أو إطالؽ مع فرض اشًتاط ا

ؼبقتضى العقد أو االيقاع عند العقالء وىذا كما يف اشًتاط اػبيار يف االبراء أو العتق أو الطالؽ وكبوىا، ألّنا كما عرفت ال 
رقًا عند فسخ العتق، فإنو هبذا االشًتاط ال يشملو ذبامع اشًتاط اػبيار، واغبرية عندىم ال يعقل أف تكوف موقتة حبيث يرجع 

عمـو وال إطالؽ، وكذا يف اؼبوارد اليت علمنا بردع الشارع عن ذلك االشًتاط فيو كالنكاح فإنو هبذا االشًتاط ال يشملو عمـو 
د اؼبشروط باػبيار عمومات وال إطالؽ، وأّما يف غَت ىذه اؼبوارد إذا اشًتط اػبيار يف ضمن عقد أو إيقاع فال ؿبالة تشمل العق

تلك اؼبعاملة وإطالقاهتا، ومعٌت ذلك أّف العقد مع ىذا االشًتاط الذي مرجعو إذل توقيت اؼبنشأ إذل زماف الفسخ صحيح 
 وفبضى عند الشارع، وحينئذ يتمكن اؼبشروط لو من الفسخ وإذا فسخ يؤثّر يف ارتفاع اؼبلكية واؼبعاقدة كما عرفت.

اؼبلكية عند اشًتاط اػبيار موقتة إذل وقت الفسخ، وبو ترتفع اؼبلكية ال ؿبالة، كما أّّنا ترتفع بالتلف إذ  مث إّنك قد عرفت أفّ 
ال معٌت العتبار اؼبلكية يف التالف فلو فسخ البائع قبل تلف اؼببيع فهو، فَتجع اؼببيع إليو وىو متمكن من الفسخ قبل التلف، 

  كن من الفسخ بعد التلف فرجع إذلألنو معٌت اشًتاط اػبيار، كما أنو متم
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والوجو يف  «ٔ» مثلو أو قيمتو، والكالـ اآلف يف وجو ذلك وأنو ؼباذا يتمكن من الفسخ بعد التلف مع أّف العُت غَت موجودة
ذلك أّف كل عقد اشًتط فيو شرط ال ؿبالة يكوف معّلقًا عليو، وغاية األمر أّف اؼبعّلق ىو االلتزاـ واؼبعّلق عليو أيضًا ىو التزاـ 
اؼبشروط عليو بالشرط، وردبا يكوف اؼبعّلق عليو التزاـ اؼبشروط عليو بأمر واحد كالبيع بشرط التزاـ اؼبشًتي بكوف حل العقد بيد 

بائع، وكذلك فيما إذا كاف الشرط خارجاً عن ربت االختيار حبيث ال يبكن لو االلتزاـ بو فَتجع إذل اشًتاط اػبيار دبعٌت كوف ال
 حل العقد بيد البائع.

 واخرى يكوف اؼبعّلق عليو التزاماف وأمراف أحدنبا االلتزاـ باػبياطة الذي ىو اؼبدلوؿ اؼبطابقي للكالـ، وثانيهما التزاـ الطرؼ
على أف يكوف حّل العقد بيد البائع، وىذا يستفاد من اشًتاطو اػبياطة على اؼبشًتي بالداللة االلتزامية، فًتى أنو يبيع مالو 
بنصف قيمتو معّلقًا على التزامو هبا أي باػبياطة مثاًل، ويكوف حل العقد بيد البائع، وإاّل فال داعي لو وال غرض عقالئي يف 

 ليس ىذا إاّلمن جهة تعليق البيع على التزاـ اؼبشًتي بأف يكوف حل العقد بيد البائع.بيع مالو بنصف شبنو، ف

وكيف كاف، فهذا االشًتاط والتعليق أمر غَت مستنكر عند العقالء وال مانع عندىم من اشًتاط أف يكوف حل العقد بيد البائع 
أَْوُفوا »  شرائطو من أّوؽبا إذل آخرىا، ألنو عقد هبذه الوتَتة فيشملوىذا العقد جبميع  «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  وىو ظاىر، وعليو فيشمل

 هبذين الشرطُت، وعليو فيكوف اشًتاط اػبيار يف العقود «بِاْلُعُقودِ 

______________________________ 
معّلقة عليو، والبناء على  االلتزاـ وغَت ( الغرض من ىذا البياف ىو العدوؿ عّما تقّدـ من تقسيم اؼبعامالت إذل معّلقة علىٔ)

)داـ  أّف صبيع العقود معّلقة إّما على التزاـ واحد وإّما على التزامُت، وىذا ىو اؼبطلب اآلخر الذي بٌت عليو سيدنا االستاذ
  بعد ما كّرر النظر وقرّبو بنحوين متقّدمُت، فال تغفل ظّلو(
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وحينئذ فيمكن أف يقاؿ جبواز اشًتاط اػبيار يف صبيع العقود، ؼبا  «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  يقتضيو نفس عمـوعلى طبق القاعدة وفبا 
عرفت من أنو على وفق القاعدة وىو ال وبتاج إذل دليل، وهبذا يكوف حل العقد بيده قبل التلف أو بعده، ؼبا مّر من أّف 

اؼبعاقدة فقد ذكرنا أّنا ال ترتفع بالتلف فيتمكن البائع من رفع اليد عن اؼبعاقدة التلف ال يوجب إاّلارتفاع اؼبلكية فقط، وأّما 
 بعد التلف، وبذلك يرجع إذل بدلو من اؼبثل أو القيمة.

يف العقود وااليقاعات اػبارجة عن جواز اشًتاط اػبيار فيها وقد ذكرنا أّف االبراء والطالؽ والعتق خارجة عن   بقي الكالـ
قد دّلت على أّف آخذىا  «ٔ» كاح والوقف العتبار التأبيد فيو كما مّر، وكذلك الصدقة ألّف الروايات واآليةذلك، وكذا الن

 فال رجوع فيو، ىذا. ىو اللَّو تعاذل ويعترب فيها القربة وما كاف للَّو



ًتاط فيها العتبار قصد من عدـ جواز االش «ٕ» وردبا يقاؿ كما يف بعض اغبواشي بأّف ما ذكره شيخنا األنصاري يف الصدقة
القربة فيها وأّف ما كاف للَّو فال رجوع فيو، يناقض ما أفاده يف الوقف رّدًا على من عّلل عدـ جواز اشًتاط اػبيار فيو بأنو أمر 

ال  ما كاف للَّو وال دليل على أفّ  ال يرجع فيو، من أّف الكربى فبنوعة يعٍت أنو ال وجو لعدـ الرجوع فيما كاف للَّو قريب وما كاف للَّو
 رجوع فيو، وىذاف الكالماف متناقضاف، ىذا.

وكبن أيضاً ذكرنا ىناؾ أنو ال دليل على تلك الكربى كما أنو ال دليل على اعتبار قصد القربة يف الوقف. وال ىبفى عليك أّف 
 القربة، وإاّل فالـز ىذا أف الليس ىو كل عقد قصد فيو  الكالمُت غَت متناقضُت، والوجو يف ذلك أّف اؼبراد دبا كاف للَّو

______________________________ 
 ٗٓٔ: ٜ، سورة التوبة ٜٕ/ أبواب الصدقة ب ٖٖٗ: ٜ( الوسائل ٔ)

 ٖ٘ٔ: ٘( اؼبكاسب ٕ)
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أو مؤمن قربة إذل اللَّو تعاذل، مع هبوز اشًتاط اػبيار يف إجارة الدار للزّوار فيما إذا قصد باالجارة القربة أو يف بيع دار لسيد 
أّنما فبا ال إشكاؿ يف جواز اشًتاط اػبيار فيها، بل لو قلنا بوجود معامالت مستحّبة بنفسها يف الشريعة اؼبقّدسة للـز عدـ 

معاملة مستحّبة جواز اشًتاط اػبيار فيها ألّنا فبا قصد بو القربة، نعم قد استشكلنا يف وجود اؼبعاملة اؼبستحّبة وقلنا بأنو ال 
 .«ٔ» لنا يف الشريعة، وإمبا اؼبوجود نفس االمور اؼبستحّبة كالرعي ال اؼبعاملة عليها، فراجع أوائل اؼبكاسب احملّرمة

ىو كل أمر قصد بو القربة، بل اؼبراد أّف ما ىو راجع إذل اللَّو « ما كاف للَّو» )عليو السالـ(  وكيف كاف، فليس اؼبراد من قولو
و ال يرجع فيو، والصدقة أمر راجع إليو ألنو اآلخذ ؽبا كما دّلت عليو الروايات، وىذا ىو الذي ال رجوع فيو وأين يف حد نفس

 الوقف من ذلك ألنو سبليك للبطوف أو غَتىا من اؼبوقوؼ عليهم غاية األمر أنو أمر قصد بو القربة فال تغفل.

قد أو إيقاع جائز من طرؼ اؼبوصي ما دامت اغبياة بال حاجة إذل اشًتاط وأّما الوصية فال معٌت الشًتاط اػبيار فيها، ألّنا ع
اػبيار، فلو أراد اػبيار بعد موتو فهو كما ترى أمر غَت فبكن، نعم ال مانع من أف يشًتط اػبيار لورثتو ويكوف الورثة بعد موتو 

نعم ىناؾ استبعاد ؿبض وىو أّف الورثة لو فسخوا متمكنُت من الفسخ. والظاىر أّف ىذا فبا ال مانع عنو وتشملو أدلّة الوصية. 
الوصية فاؼباؿ ال ينتقل إليهم ابتداًء بل البّد من أف ينتقل إذل اؼبوّرث اؼبيت مث بعده ينتقل إذل الورثة مع أّف اؼبوّرث ميت 

اؼباؿ يف ملك اؼبوّرث بعد فكيف يبلك اؼباؿ حىت ينتقل منو إذل ورثتو، إاّلأنو كما ذكرنا استبعاد ؿبض وال مانع من أف يدخل 
 موتو مث بعد ذلك ينتقل منو إذل ورثتو.



______________________________ 
 ٓٗ(: ٖ٘)موسوعة اإلماـ اػبوئي  ٔ( مصباح الفقاىة ٔ)

 ٖٕٚ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

 فيها. وأّما اؽببة الالزمة كاؽببة للزوجة أو لذي القرابة فالظاىر أنو ال مانع من اشًتاط اػبيار

 أيضاً ذىب إذل اعبواز. «ٔ» وأّما الضماف فردبا يقاؿ جبواز اشًتاط اػبيار فيو، وببارل أّف السيد يف العروة

والصحيح أّف الضماف ال يقبل اشًتاط اػبيار، وذلك ألّف الضماف على مسلكنا معاشر الشيعة نقل ذمة إذل ذمة اخرى، وبو 
من، وعليو فال يصح اشًتاط اػبيار فيو، ؼبا مر من أّف ذمة اؼبديوف قد برأت بانتقاؽبا إذل تربأ ذمة اؼبديوف وتنتقل الذمة إذل الضا

 الضامن، فارجاع ذمتو واشتغاؽبا ثانياً بعد صَتورهتا مربأة وبتاج إذل دليل، ألّف االبراء اؼبوقت فبا يستنكره العقالء كما ذكرناه يف
 االبراء، بل اؼبقاـ ىو ىو بعينو.

هو على قسمُت: ألّف اؼبصاغبة تارًة تقع على متاركة الدعوى والنزاع يف مورد اؼبخاصمة، وىذا فبا ال مانع من أف وأّما الصلح ف
 يدخلو شرط اػبيار بأف تكوف اؼبصاغبة موقتة بوقت فسخها فإذا فسخت تعود اؼبخاصمة ال ؿبالة.

يار لعودىا بالفسخ وىو نقص للغرض، فلم نفهم وأّما ما يقاؿ من أّف الصلح تقطع اؼبنازعة، وىو ال هبتمع مع جعل اػب
حقيقتو، إذ البيع أيضًا كذلك ألنو للتمليك وجعل اػبيار فيو نقض ؽبذا الغرض، وحل ذلك أّف الغرض ردبا يتعّلق بقطع 

ار فيهما اؼبنازعة أو اؼبلكية على كبو االطالؽ، وردبا يتعّلق هبما يف قطعة خاصة من الزماف، وحينئذ فال يكوف اشًتاط اػبي
 مناقضاً للغرض.

واخرى تقع اؼبصاغبة على ترؾ الدعوى حيث إّف لكل مسلم ومؤمن حق الدعوى على غَته، ومطالبتو دبا يّدعيو ولو من غَت 
 منازعة بينهما قبل ذلك، ولذا

______________________________ 
  [ من أحكاـ الضمافٕٖٚ٘] ٘اؼبسألة  ٜٖ٘: ٕ( العروة الوثقى ٔ)

 ٕٗٚ، ص: ٔ اػبيارات، جمكاسب 

أي ألجل ذلك اغبق يأمر اغباكم حبضور اؼبّدعى عليو، وللمّدعي حق االحالؼ على اؼبّدعى عليو، وليس لو االستنكاؼ من 
اغبضور ولو بدعوى أيّن ال أعرفو، فإّف اغباكم هبربه على اغبضور، فإف قامت عنده البّينة على مّدعاه فهو وإاّل فلو أف 



فإذا تصاغبا على أف ال يعمل اآلخر ىذا اغبق وال يّدعي عليو فهو فبا ال يدخلو شرط اػبيار ألنو نظَت إبراء يستحلفو عليو، 
 الطرؼ عن حق الدعوى وبعد إبرائو ال يبكن فيو الرجوع، ألّف االبراء ال يقبل الرجوع كما مّر.

ٌت كوف اؼبرهتن على اطمئناف من دينو وجعل اػبيار فيو وأّما الرىن فقد يقاؿ بعدـ دخوؿ شرط اػبيار فيو، ألنو وثيقة للدين دبع
 مناٍؼ لالطمئناف.

والوثوؽ  «ٔ» «َفُشدُّوا اْلَوثَاؽَ » وفيو: أّف الرىن ليس هبذا اؼبعٌت بل الوثيقة دبعٌت اؼبربوطة بالدين واؼبعقودة بو، ومنو قولو تعاذل:
ء. فالرىن وثيقة أي مربوط بالدين فلذا ال يصح  ء بشي دبعٌت الربط والعقد ومن ىنا يطلق عليو االعتقاد أيضًا أي عقد شي

للراىن أف يتصرؼ فيو لشّده بالدين وربطو بو، وعليو فال مانع من اشًتاط اػبيار وأخذ العُت اؼبرىونة، ألنو حينئٍذ يصَت من 
 كاف من الدين اؼبشدود واؼبربوط، والدين اؼبطلق أمر صحيح.  الدين اؼبطلق بعد ما

وكيف كاف، فشرط اػبيار ال مانع من أف يدخل يف كل عقد أو إيقاع دل يرد نّص على عدـ جواز اشًتاطو باػبيار كما يف 
وبتاج جواز ىذا االشًتاط  النكاح، ودل يكن فبا يستنكره العقالء كما يف االبراء والعتق وغَتنبا من العدميات، ويف غَت ذلك ال

 إذل دليل، بل ىو على وفق القاعدة فيحكم جبوازه ما دل يرد دليل على خالفو، ىذا.

______________________________ 
(ٔ) 

 ٗ: ٚٗؿبّمد 

 ٕ٘ٚ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

أفاد عند التعّرض لدخوؿ اػبيار يف القسمة أّف ىذا اػبيار أعٍت خيار الشرط إمبا  «ٔ» )قّدس سرّه(  مث إّف شيخنا األنصاري
ىبتص بالعقود واؼبعامالت اللفظية وال هبري يف اؼبعامالت الفعلية كاؼبعاطاة من جهة أّف االشًتاط اللفظي ال يرتبط بالعمل 

 وإمبا هبري يف القسمة اللفظية فراجع، ىذا.اػبارجي وىو اؼبعاطاة، ومن ىنا قاؿ بعدـ جريانو يف القسمة الفعلية 

ولكنو فبا ال يبكن اؼبساعدة عليو، وذلك ألّف اػبيار كما عرفت أمر قليب بأي معٌت فّسرناه، فسواء قلنا بأنو ربديد للملكية 
عتبارية ومن األفعاؿ اؼبنشأة أو قلنا إنو التزاـ يف ضمن التزاـ أو قلنا إنو أمر آخر، فهو فعل قليب كما أّف اؼبعامالت امور ا

النفسية، وال إشكاؿ يف ارتباط أحدنبا باآلخر ألّف كليهما من أفعاؿ النفس ومن االمور القائمة هبا، نعم تارًة يكوف اؼبربز ؽبذا 
ؼبربزين األمر النفساين ىو اللفظ واخرى ىو العمل، والربط إمبا يعترب يف اؼبربزين بالفتح ال بُت اؼبربزين بالكسر، وقد عرفت أّف ا

 فبا ال إشكاؿ يف ارتباطهما.



______________________________ 
(ٔ) 

 ٘٘ٔ: ٘اؼبكاسب 

 ٕٙٚ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

 

  الكالـ يف خيار الغنب

 

، وقد تسادل األصحاب على ىذا اػبيار وذكروا أّف اؼبشًتي إذا كاف مغبونًا أو  «ٔ»  وىو بالسكوف يف البيع وباغبركة يف غَته
 البائع مغبوناً يثبت لو اػبيار يف فسخ العقد وإمضائو، ىذا.كاف 

 وقد قّيدوا ثبوت ىذا اػبيار بامور:

أّف قيمة اؼببيع البّد وأف تالحظ جبميع قيوده وشروطو ال بقيمة نفسو ؾبرداً، فإّف للشروط والقيود مدخلية يف قيمة اؼباؿ،  منها:
ء هبذا الشرط قيمتو أقل منو فيما إذا بيع بال ىذا  كاػبياطة مثاًل، فإّف الشيوىذا كما إذا باع شيئًا واشًتط يف ضمنو عماًل  

االشًتاط. وكذا إذا باع شيئًا واشًتط يف ضمنو اػبيار لنفسو فإّف ىذا االشًتاط يوجب نقص القيمة ال ؿبالة. وكيف كاف 
اتو مساوية للقيمة السوقية فهو وإف زادت فالبّد من مالحظة اؼببيع جبميع قيوده وشروطو، فإذا كانت قيمتو بلحاظ متعّلق

عليها فللمشًتي اػبيار كما أّنا إذا نقصت يكوف اػبيار للبائع، وليس اؼبناط يف زيادة القيمة أو نقيصتها مالحظة قيمة ذات 
 اؼببيع بال مالحظة متعّلقاتو، وىذا ظاىر.

  قدامو عليوأف يكوف اؼبغبوف جاىاًل بالقيمة، وأّما مع علمو باغباؿ وإ ومنها:

______________________________ 
 «غنب»[ ماّدة ٕٕٚٔ: ٙ( كما ذكره الصحاح ]ٔ)

 ٕٚٚ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج



ء، وأّما علم الغابن فهو ال يشًتط يف ثبوت اػبيار وذلك ألّف الغنب وإف كاف دبعٌت اػبديعة  فال يصدؽ عليو الغنب كما سيجي
باغباؿ، إاّل أنّا ال لبّصص اػبيار هبذه الصورة، بل نلتـز بو ولو مع جهل الغابن بل مع كونو  وىي ال تتحّقق عند جهل الغابن

 معتقداً مراعاة اؼبشًتي بتخفيض قيمة اؼببيع، وسيأيت الوجو يف ذلك عن قريب إف شاء اللَّو تعاذل.

يسَت اؼبتسامح بو عرفًا كما ال ىبلو سوؽ من أف يكوف التفاوت بُت القيمتُت فبا ال يتسامح بو عادة، وأّما التفاوت ال ومنها:
 األسواؽ اليت رأيناىا عن ذلك حيث إّف اؼبشاىد اختالؼ قيم األجناس فهو ال يوجب اػبيار، ىذا.

نسبتو إذل االصباع كما حكي  «ٔ» مث إّف ثبوت ىذا اػبيار عند األصحاب بالقيود اؼبتقّدمة فبا ال إشكاؿ فيو وعن العاّلمة
أيضاً، وعليو  «ٖ»  إنكار ىذا اػبيار يف حبثو كما حكي عن االسكايف «ٕ» سرّه(  )قّدس  حكي عن احملققعن غَته. نعم 

 فيقع الكالـ يف مدرؾ ىذا اػبيار مع أنو فبا دل يرد عليو نّص خبصوصو فنقوؿ:

بتقريب أّف اؼبشًتي إمبا رضي  «ٗ» اآلية «ِإالَّ أَْف َتُكوَف ذِبَارًَة َعْن تَػرَاضٍ »  بقولو تعاذل )قّدس سرّه( العاّلمة  قد استدّؿ عليو
باؼبعاملة واؼببادلة على تقدير عدـ زيادة القيمة عن القيمة السوقية، فكأنو قّيد اؼبعاملة بتساوي القيمتُت، إاّلأّف ىذا القيد 

ب انتفاؤه انتفاء اؼبعاملة رأساً، وإمبا أوجب زبّلفو اػبيار نظَت زبّلف سائر والشرط ؼبّا دل يكن من أركاف اؼبعاملة فال جـر دل يوج
 األوصاؼ غَت اؼبقّومة للمعاملة ىذا.

______________________________ 
(ٔ) 

 ٛٙ: ٔٔالتذكرة 

 ٕ٘ٚ: ٖ( حكاه الشهيد يف الدروس ٕ)

 ٕ٘ٚ: ٖ( حكاه الشهيد يف الدروس ٖ)

 ٜٕ: ٗ( النساء ٗ)

 ٕٛٚ، ص: ٔ اػبيارات، جمكاسب 

 بوجهُت: «ٔ» )قّدس سرّه(  وقد أورد عليو شيخنا األنصاري

أّف كوف الثمن مساويًا للقيمة السوقية وعدـ زيادتو عنها ليس من قبيل العناوين واألوصاؼ اؼبوجب زبّلفها اػبيار،  أحدنبا:
لبطالف واػبيار، بل تساوي الثمن ردبا ال يكوف داعياً بل ىو من قبيل الدواعي للمعاملة، وزبّلف الدواعي ال يوجب شيئاً من ا



أيضاً كما إذا كاف اؼبقصود ربصيل اؼببيع بأّي شبن اتّفق من دوف مالحظة مقدار ماليتو نظَت ما إذا كاف غرضو شراء الدواء بأية 
 قيمة اتّفقت.

ط اليت يوجب زبّلفها اػبيار نقوؿ إّف مطلق أنّا لو سّلمنا أّف تساوي الثمن للقيمة السوقية من األوصاؼ والشرو  وثانيهما:
االشًتاط ال يًتّتب عليو اػبيار، بل إمبا يثبت ذلك فيما إذا ذكر الشرط يف منت العقد، ودبا أّف ىذا االشًتاط دل يذكر يف 

 ضمن العقد فال يًتتب على زبّلفو اػبيار، ىذا.

مدرؾ خيار الغنب ىو االشًتاط، وإف كاف االستدالؿ على ذلك  ىو الصحيح وأفّ  )قّدس سرّه( وال ىبفى أّف ما أفاده العاّلمة
باآلية اؼبباركة غَت تاـ وتوضيح ذلك: أّف العقالء إمبا يبّدلوف أمواؽبم حبسب اغباجات الداعية إذل التبديل مع التحّفظ على 

تو اؼببيع بأّي شبن اتّفق كما يف اؼبثاؿ اؼبتقّدـ، مقدار مالية األمواؿ، يف غَت اؼبوارد اليت علمنا فيها بعدـ التحّفظ على اؼبالية وإراد
وذلك ألّف العاقل ال يبّدؿ أزيد من مقدار مالية اؼببيع للبائع، فال يشًتي ما ال يسوى بدينار خبمسة دنانَت ؼبنافاتو العقل، 

اؽبم، وعليو فالعقالء يشًتطوف يف ومثلو ال ينبغي أف يعّد من العقالء، وإمبا العقالء يبّدلوف أمواؽبم مع التحّفظ على مالية أمو 
معامالهتم التساوي بُت الثمن واؼبثمن حبسب اؼبالية، إاّلأّف كوف الثمن كذا وعدـ زيادتو على القيمة السوقية ليس من االمور 

  واألوصاؼ اؼبقّومة للمبيع حبيث عند انتفائها ينتفي البيع، بل إمبا ىو من

______________________________ 
 ٜ٘ٔ: ٘اؼبكاسب ( ٔ)

 ٜٕٚ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

 ىو الصحيح. )قّدس سرّه( األوصاؼ اليت يوجب زبّلفها اػبيار، وحينئذ فما أفاده العاّلمة

أّواًل بأّف عدـ زيادة الثمن من الدواعي ال من قبيل األوصاؼ، فيندفع بأّف  )قّدس سرّه(  وأّما ما أورده عليو شيخنا األنصاري
ل من الثمن واؼبثمن يف اؼبالية على اآلخر إمبا ىو من الشروط الثابتة عند العقالء، ألّف العاقل ال يقدـ على عدـ زيادة ك
 ء إاّلهبذا االشًتاط، فال يكوف عدـ الزيادة من الدواعي بل ىو من األوصاؼ والشرائط ىذا أّواًل. ء بشي معاملة شي

السوقية من الدواعي فإنو بظاىره ال يرجع إذل ؿبّصل، إذ الداعي ىو ما يوجب  وثانياً: ما معٌت أّف عدـ زيادة الثمن عن القيمة
تصّوره ووجوده الذىٍت التحريك واالنبعاث كبو العمل حىت يًتّتب عليو ذلك األمر اؼبتصور، فالدواعي بوجودىا الذىٍت 

وارزاً ألجل ضيف نزؿ بو مث بعد ما اشًتانبا متقدمة على العمل وبوجودىا اػبارجي متأخرة عنو ومًتتبة عليو، فإذا اشًتى دىناً 
ذىب عنو الضيف ودل يصل إذل غرضو، فمثلو ال يوجب اػبيار ألنو من زبّلف الدواعي وزبّلفها ال يوجب اػبيار، وىذا اؼبعٌت 



كبو اؼبعاملة حىت ال نتعّقلو يف مثل عدـ زيادة الثمن عن القيمة السوقية فما معٌت أّف تصور عدـ الزيادة أوجب حركتو وانبعاثو 
 يًتّتب عليها عدـ زيادة الثمن عن القيمة السوقية، ولعّلو ظاىر.

وأّما ما أورده عليو ثانيًا من أّف الشرط إذا دل يذكر يف ضمن العقد ال هبب الوفاء بو، ففيو: أّف اشًتاط كونو مذكوراً يف ضمن 
رط ألنو بال طرفيو غَت متحقق وال يصدؽ الشرط فيما إذا دل يقع يف العقد دل يرد يف لساف دليل، وإمبا اعتربوه ربقيقاً ؼبعٌت الش

ء، وكوف الشرط يف ضمنو تارًة يكوف بذكره يف ضمنو واخرى بقياـ القرينة اؼبتصلة عليو، وما كبن فيو من الثاين ألّف  ضمن شي
  لعقد وىو يكفي يف كونوىذا االشًتاط أمر ارتكازي عند العقالء، وىذا االرتكاز كالقرينة اغبالية اؼبتصلة با
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مذكورًا وواقعًا يف ضمن اؼبعاملة وىذا فبّا سّلمو شيخنا األنصاري يف موارد متعّددة منها: موارد تعّذر تسليم الثمن وموارد دفع 
البائع يتمكن البائع من فسخ اؼبعاملة  اؼببيع وتسليمو يف غَت بلد العقد فإنو دل يرد دليل على أّف الثمن إذا تعّذر تسليمو إذل 

كما أّّنما دل يشًتطا ىذا اػبيار يف ضمن اؼبعاملة، مع أنو فبا ال إشكاؿ يف ثبوت اػبيار لو عند عدـ دفع الثمن، وكذا إذا 
شًتاط باعو حنطة يف بلدة وأراد أف يسّلمها ويدفعها يف بلدة اخرى ىي فيها رخيصة وكثَتة فإّف للمشًتي حينئذ اػبيار ال

دفعو يف البلد الذي وقع فيو العقد ارتكازًا ال يف البلد اآلخر، مع أّف ىذين االشًتاطُت اؼبوجب زبّلفهما اػبيار دل يذكرا يف 
 ضمن اؼبعاملة، وليس ىذا إاّلمن جهة أّف االرتكاز دبنزلة القرينة اؼبتصلة وىو يكفي يف ثبوتو يف ضمن اؼبعاملة.

ىو الصحيح، وأّف عدـ زيادة الثمن عن القيمة السوقية من جهة االشًتاط  )قّدس سرّه( عاّلمةفاؼبتحّصل: أّف ما أفاده ال
 الضمٍت االرتكازي، ولكن ال دبعٌت أنو مقّوـ للبيع واؼبعاملة، بل بنحو يوجب زبّلفو اػبيار كما مّر.

عادًة، وأّما إذا كاف التفاوت يسَتاً على وجو  نعم، إمبا يثبت ىذا اػبيار فيما إذا ظهر التفاوت دبقدار كثَت ال يتسامح يف مثلو
يتسامح فيو عادًة فال يثبت يف مثلو اػبيار، وىذا أي التفاوت اليسَت كما ذكرناه ال زبلو األسواؽ عنو بل يف سوؽ واحد ترى 

 التفاوت بُت أىلو كما تقدـ، ويف أمثاؿ ذلك ال يثبت اػبيار.

ل اؼبغبوف بالتساوي وعدمو دبعٌت عدـ علمو بالقيمة السوقية، وأّما إذا كاف عاؼباً كما أّف ىذا اػبيار إمبا يثبت يف صورة جه
بالتفاوت وملتفتًا إذل القيمة السوقية ومع ذلك أقدـ على الشراء بثمن زائد عن القيمة السوقية فاقدامو ذلك مع العلم باغباؿ 

ىب إليو اؼبشهور من اختصاص ىذا اػبيار دبا إذا كاف دبنزلة عدـ اشًتاط التساوي فال يثبت يف حقو اػبيار، وعليو فما ذ
 اؼبغبوف جاىاًل ىو الصحيح، لعدـ االشًتاط فيما إذا أقدـ على الزيادة عاؼباً باغباؿ، ىذا.
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وتقريب االستدالؿ  «ٔ» «اَلتَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَػْيَنُكْم بِاْلَباِطلِ » لثبوت ىذا اػبيار بوجوه اخر منها قولو تعاذل:  مث إنو استدؿ
 هبذه اآلية اؼبباركة على وجهُت:

وملّخصو: أّف للبيع مع اػبدعة صور ثالث، االوذل: البيع قبل  «ٕ» )قّدس سرّه(  ما أفاده شيخنا األنصاري أحدنبا:
انكشاؼ الغنب وقبل الرضا بو. الثانية: البيع بعد انكشاؼ الغنب وبعد عدـ الرضا بو. الثالثة: البيع بعد انكشاؼ الغنب مع 

 الرضا بو.

و، فال إشكاؿ يف صحتو وعدـ كوف ذلك من أّما الصورة األخَتة: أعٍت البيع فيما إذا انكشف الغنب ولكن اؼبغبوف رضي بغبن
األكل بالباطل لغرض رضاه بالغنب فهي صحيحة ولو باألولوية اؼبستفادة فبا دؿ على صحة بيع اؼبكره فيما إذا رضي بو بعد 

 االكراه.

ينئذ مصداقًا لؤلكل فهي من أكل اؼباؿ بالباطل، إذ اؼبفروض عدـ رضا اؼبغبوف بالغنب، فتكوف اؼبعاملة ح وأّما الصورة الثانية:
 بالباطل وىو حراـ وفاسد.

اَلتَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم »  فالـز ما ذكرناه يف الصورة الثانية وإف كاف ىو بطالّنا أيضاً، ألّف مقتضى قولو تعاذل وأّما الصورة االوذل:
الصورة االوذل عدـ رضا اؼبغبوف لعدـ علمو ىو عدـ جواز أكل أمواؿ الناس بغَت رضى منهم، واؼبفروض يف  «بَػْيَنُكْم بِاْلَباِطلِ 

باغباؿ، ومع عدـ الرضا ال تكوف اؼبعاملة صحيحة ومن التجارة عن تراٍض فال ؿبالة تقع فاسدة، إاّلأنّا خرجنا عن مقتضى 
أفاده شيخنا  اآلية اؼبباركة يف الصورة االوذل باالصباع القائم على صحة اؼبعاملة قبل انكشاؼ الغنب وقبل رضا اؼبغبوف ىذا ما

 يف تقريب االستدالؿ باآلية اؼبباركة. )قّدس سرّه(  األنصاري

______________________________ 
 ٜٕ: ٗ( النساء ٔ)

 ٜ٘ٔ: ٘( اؼبكاسب ٕ)
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 ويرد عليو وجوه:

رفعها إذل الفسخ، إذ اؼبفروض أّّنا أكل للماؿ األوؿ: أّف الـز ىذا الكالـ أف تكوف اؼبعاملة الغبنية باطلة من غَت حاجة يف 
 بالباطل فال وبتاج يف رفعها إذل الفسخ مع أّنم ال يلتزموف بالبطالف قبل فسخها.



الثاين: أّف خروج الصورة االوذل باالصباع ليس من جهة إصباع تعّبدي قاـ على صحتها مع كوّنا من األكل بالباطل، فإّف اآلية 
صحتها من جهة التخّصص وعدـ كوّنا من قبيل أكل اؼباؿ بالباطل ال أنو منو، إاّل أنّا خرجنا عن آبية عن التخصيص، بل 

 بطالّنا باالصباع.

الثالث: أّف البيع يف الصورة الثانية ليس من األكل بالباطل، وذلك ألّف معٌت اآلية كما تقدـ أنو ال تأكلوا أمواؿ الناس بوجو 
 بالتجارة عن تراض، وحينئذ فتكوف اؼبعاملة عن تراض مباينًا وقسيمًا ألكل اؼباؿ بالباطل من الوجوه وبسبب من األسباب إاّل 

 ويف مقابلو ال من قبيل الفرد والقسم لؤلكل بالباطل.

وعليو فنقوؿ: إذا كانت اؼبعاملة قبل انكشاؼ الغنب معاملة صحيحة وكانت مع الًتاضي أيضاً لفرض أنو جاىل بالغنب وجهلو 
بعثو على اؼبعاملة عن الرضا، وباعبملة كانت اؼبعاملة قبل انكشاؼ الغنب ذبارة عن تراض فكيف تنقلب ىذه  بو ىو الذي

اؼبعاملة الواقعة عن الرضا إذل أكل اؼباؿ بالباطل بعد انكشاؼ الغنب وذلك ؼبا عرفت من أّنما متقابالف فما يكوف مصداقاً 
 لو، وىذا ظاىر.ألحدنبا كيف يكوف منقلباً إذل اآلخر ومصداقاً 

من أّف اؼبراد بالتجارة يف اآلية  «ٔ» )قّدس سرّه( يف تقريب االستدالؿ باآلية اؼبباركة: ما أفاده شيخنا االستاذ  الوجو الثاين
  اؼبباركة ليس ىو التجارة باؼبعٌت

______________________________ 
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اؼبصدري، بل اؼبراد هبا اؼبعٌت اغباصل من اؼبصدر الذي لو بقاء، وىذه التجارة اليت ؽبا بقاء يعترب أف تكوف مورداً للرضا حبسب 
اغبدوث والبقاء، وعليو فإذا انكشف اغباؿ ودل يكن اؼبغبوف راضيًا باؼبعاملة الغبنية فال ؿبالة تقع اؼبعاملة باطلة، ألّنا حبسب 

متعّلقة للرضا إاّلأّنا حبسب البقاء خارجة عن الرضا فتكوف داخلة يف األكل بالباطل، نعم لو كاف راضياً  اغبدوث وإف كانت
هبا بعد االنكشاؼ فال ؿبالة تكوف اؼبعاملة مصداقًا للتجارة عن تراض وتشملها اآلية الشريفة من غَت حاجة إذل االستدالؿ 

 دبا ورد يف صحة البيع الصادر عن االكراه.

الوجو أيضًا يلحق بالوجو السابق يف أنو ال يرجع إذل ؿبّصل، وذلك أّما أّواًل فؤلّف الزمو كما أشرنا إليو آنفًا بطالف  وىذا
 اؼبعاملة دبجرد انكشاؼ الغنب مع عدـ الرضا من غَت حاجة وتوقف على الفسخ، مع أّنم ال يلتزموف بالبطالف قبل فسخها.



صحة اؼبعامالت ىو تعّلق الرضا هبا حبسب اغبدوث فقط سواء تعّلق هبا الرضا حبسب البقاء أيضاً وأّما ثانياً: فؤلّف اؼبعترب يف 
أـ دل يتعّلق، وىذا كما إذا باع مث ارتفعت القيمة السوقية فندـ البائع ودل يرض بالتجارة بقاًء، فإّف اؼبعاملة صحيحة حينئذ بال 

ت حبسب البقاء أيضًا ولعّلو ظاىر. فاالنصاؼ أّف اآلية ال داللة ؽبا على إشكاؿ، ودل يقم دليل على اعتبار الرضا باؼبعامال
 خيار الغنب بوجو.

اػبيار للركباف عند  )صّلى اللَّو عليو وآلو(  من إثبات النيب «ٔ» على ثبوت اػبيار يف اؼبقاـ ما ورد  ومن صبلة ما استدؿ بو
 قية وزيادهتا على الثمن الذي باعوا بو، فإّف ىذا اػبيار ليس إاّل تلقيهم فيما إذا وردوا السوؽ ورأوا اختالؼ القيمة السو 

______________________________ 
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 من أجل غبنهم.

ما أشرنا إليو يف كراىة تلّقي الركباف من أّف ىذا إمبا نقل بطريق العامة وليست منو يف ؾباميعنا عُت وال أثر، فال يبكننا  وفيو:
االعتماد عليو حىت على تقدير القوؿ باقببار ضعف الروايات بعمل اؼبشهور على طبقها، وذلك ألنو دل يثبت كوّنا رواية حىت 

 تنجرب بعمل اؼبشهور.

من أقوى ما  «ٔ»  اليت استدؿ هبا على ثبوت خيار الغنب ىو قاعدة نفي الضرر وقد عّده شيخنا األنصاري  وجوهومن ال
يتمسك بو يف إثبات خيار الغنب بتقريب أّف لزـو اؼبعامالت الغبنية حكم يوجب تضّرر اؼبغبوف فهو مرتفع، فإذا ارتفع اللزـو 

 فيثبت اػبيار إذ ال واسطة بينهما.

أحدنبا: وىو ما أورده  «ٖ»  بوجهُت «ٕ» )قّدس سرّه( وصاحب الكفاية )قّدس سرّه(  عليو شيخنا األنصاري وقد أورد
من أّف حديث نفي الضرر على تقدير جريانو يف اؼبقاـ فغاية ما يًتّتب عليو ىو نفي اللزـو يف  )قّدس سرّه( صاحب الكفاية

وينتقل إذل الورثة باؼبوت وغَتنبا من أحكاـ اػبيار فال، ألّف نفي اللزـو أعم اؼبعاملة، وأّما إثبات اػبيار حبيث يقبل االسقاط 
من اػبيار المكاف نفي اللزـو باغبكم جبواز اؼبعاملة جوازاً حكمياً غَت قابل لالسقاط وال االنتقاؿ إذل الورثة باؼبوت. وباعبملة: 

 وجوب الوفاء بالعقود وأّما إثبات اػبيار فال، ىذا.أّف غاية ما يثبت حبديث نفي الضرر ىو رفع اليد عن اللزـو وعن 

أنّا ذكرنا سابقًا أنو ال فرؽ بُت اعبواز اغبقي واغبكمي حبسب الذات وإمبا نبا من سنخ األحكاـ، ولكنها على قسمُت  وفيو:
  فبعضها فبا اختياره بيد اؼبكّلف من



______________________________ 
 ٔٙٔ: ٘( اؼبكاسب ٔ)

 ٖٛٔة اؼبكاسب )اآلخوند(: ( حاشيٕ)

 [)قّدس سرّه(  ( ]سيأيت وجو ثالث عن احملقق النائيٍتٖ)
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حيث إسقاطو وبعضها اآلخر ليس راجعًا إليو، فإذا فرضنا مشوؿ حديث نفي الضرر للمقاـ وقلنا إّف لزـو اؼبعاملة ضرري فهو 
اعبواز أعٍت كوف العقد قاباًل للفسخ، وىذا اؼبقدار من اعبواز أي قبوؿ العقد للفسخ مرتفع باغبديث، فال ؿبالة يثبت بذلك 

ىو الذي يبكن أف يتكّفلو حديث نفي الضرر، إذ هبذا اؼبقدار يرتفع الضرر ال ؿبالة ومعو ال يثبت بو أمر زائد، فلذا سيأيت أّف 
وف اػبيار فوريًا دبعٌت أنو إمبا يثبت اػبيار يف مقدار من اؼبدرؾ يف خيار الغنب لو كاف ىو حديث نفي الضرر، فال ؿبالة يك

 الزماف الذي يتمكن فيو من الفسخ، إذ هبذا اؼبقدار من اػبيار يرتفع الضرر فال يثبت لو اػبيار بأزيد من ىذا اؼبقدار.

زيد من ذلك فال، وعليو فال وكيف كاف، فاؼبقدار الثابت يف اؼبقاـ حبديث نفي الضرر عدـ لزـو العقد وقبولو الفسخ، وأّما األ
يبكننا إثبات االلزاـ هبذا اعبواز باغبديث بأف نقوؿ إّف اغبديث يثبت اعبواز اغبكمي أي اعبواز الالـز وعدـ قبولو االسقاط، 

فال، بل وذلك ألنو أمر خارج عّما يرتفع بو الضرر، ؼبا مر من أنو إمبا يرتفع بنفس قبوؿ العقد للفسخ وأّما كوف اعبواز لزوميًا 
ال يبكن أف يتكّفلو اغبديث ألنو على خالؼ االمتناف، وأّي امتناف يف إلزاـ اؼبغبوف بالبقاء على اعبواز وعدـ سبّكنو من 
إسقاطو، فبذلك نقوؿ إّف الثابت حبديث نفي الضرر جواز العقد وقبولو الفسخ من دوف إلزاـ هبذا اعبواز، فبما أّف اعبواز ليس 

ء بأف يرفع اليد عن اعبواز بكذا  ورفع اليد عنو فإذا جاز لو رفع اليد عنو فتجوز اؼبصاغبة عليو يف مقابل شي إلزامياً فلو إسقاطو
مقدار من اؼباؿ، وأّما انتقالو إذل الورثة فهو ال يثبت هبذا اغبديث، ألنو إمبا يقتضي اعبواز باالضافة إذل اؼبغبوف لتضّرره بلزـو 

وف للملك من مورّثهم فال يتوجو عليهم ضرر بلزـو ىذه اؼبعاملة، غاية األمر أّف منفعتهم تقل بذلك، اؼبعاملة، وأّما الورثة اؼبتلقّ 
إذ لوال تلك اؼبعاملة لكاف اؼباؿ اؼبنتقل إليهم دبقدار ألف دينار، وأّما مع لزـو تلك اؼبعاملة فاؼباؿ اؼبنتقل إليهم طبسمائة 

 دينار.
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ة: أّف الورثة ال يتضرروف بلزـو اؼبعاملة بل تقل منفعتهم، فالبّد يف تصحيح االنتقاؿ إذل الورثة فيما إذا علم اؼبغبوف وباعبمل
بالغنب فأراد أف يفسخ اؼبعاملة فمات أو دل يلتفت اؼبغبوف إذل الغنب أصاًل فمات وعلم بو الورثة وأرادوا فسخ اؼبعاملة من إقامة 

ؿ إّف الوجو يف انتقاؿ اعبواز من اؼبغبوف إذل ورثتو ىو ما استفدناه من بعض الروايات الواردة يف دليل آخر، فيمكن أف يقا



الوصية من أّف الورثة وجود تنزيلي للموّرث وأّنم ىو بعينو، غاية األمر أّف صورتو تبّدلت إذل صورة اخرى، فمّما دّؿ على ذلك 
لثلث معّلاًل بأنو تضييع للورثة وظلم يف حّقهم، ومن الظاىر أنو لوال ارّباد يف عدـ جواز الوصية بأزيد من مقدار ا «ٔ» ما ورد

الورثة مع اؼبوّرث ؼبا كاف ؽبذا النهي وجو، ألنو إمبا يتصرؼ يف ماؿ نفسو وىو أجنيب عن ورثتو، فهذه الرواية دّلت على أّف 
لة من جهة تضرره فال ؿبالة يثبت ذلك يف حق ورثتو الورثة وجود تنزيلي للموّرث، وحينئذ فإذا ثبت للموّرث جواز فسخ اؼبعام

 أيضاً الربادنبا وكوف أحدنبا وجوداً تنزيلياً لآلخر، ىذا كّلو.

اس مضافاً إذل أّف البائع إذا باع مالو وصرّح بأنو ال يلتـز بتساوي القيمتُت وإمبا يبيع مالو هبذا الثمن اؼبعُّت زاد أو نقص ألّف الن
واؼبشًتي أيضًا أقدـ على اؼبعاملة اؼبذكورة جاىاًل بالتساوي وعدمو مث ظهر زيادة القيمة عن القيمة مسّلطوف على أمواؽبم 

السوقية، ففي ىذه الصورة ال إشكاؿ يف عدـ ثبوت اػبيار للمغبوف لتصريح البائع باسقاطو وقبوؿ اؼبشًتي إيّاه، وىو نظَت ما 
السوقية فال ؿبالة يلتـز صاحب الكفاية يف ىذه الصورة بعدـ اػبيار ألنو إسقاط إذا كاف اؼبشًتي عاؼباً بزيادة القيمة عن القيمة 

للخيار، وعلى مسلكنا إسقاط الشًتاط تساوي القيمتُت ومرجعو إذل إسقاط اػبيار وىذا ال إشكاؿ فيو، فإذا صح إسقاط 
  جواز الفسخ قبل

______________________________ 
 ٛصايا ب / كتاب الو ٕٚٙ: ٜٔ( الوسائل ٔ)

 ٕٚٛ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

اؼبعاملة وقبل ظهور الغنب فال ؿبالة يصح إسقاطو بعد ثبوتو باؼبعاملة وظهور الغنب فمنو يستكشف أّف ىذا اعبواز جواز حقي 
 عنو. ال حكمي، ؼبا عرفت من أّف مرجعو إذل إسقاط االشًتاط وإسقاط اػبيار، ىذا كّلو فيما أفاده صاحب الكفاية واعبواب

أجاب عن جرياف قاعدة نفي الضرر يف اؼبقاـ دبا ملّخصو: أنّا إف أثبتنا اػبيار يف  «ٔ» )قّدس سرّه( مث إّف شيخنا االستاذ
الغنب باالشًتاط الضمٍت بُت العقالء كما أشرنا إليو سابقًا وقلنا إّف العقالء إمبا يتبادلوف باشًتاط التساوي بُت الثمن واؼبثمن 

فحينئذ يبكن أف يقاؿ إّف لزـو اؼبعاملة يف حقو ضرري ألنو على خالؼ شرطو، وإلزامو على خالؼ ما اشًتطو  حبسب اؼبالية،
 موجب للضرر، إاّلأّف اؼبدرؾ حينئذ ىو ذلك االشًتاط الضمٍت دوف حديث نفي الضرر.

وقلنا بأّف التساوي  )قّدس سرّه(  األنصاريوأّما إذا دل نعتمد يف إثبات اػبيار على االشًتاط الضمٍت كما دل يعتمد عليو شيخنا 
من قبيل الدواعي للبيع، فحينئذ فال يبقى ؾباؿ للتمسك حبديث نفي الضرر يف اؼبقاـ، ألنو إمبا ينتفي الضرر الناشئ من قبل 

قاـ إمبا نشأ اغبكم الشرعي نظَت وجوب الوضوء اؼبوجب لتضّرر أحد، وأّما الضرر الناشئ من إقدامو بنفسو فال، والضرر يف اؼب
من إقدامو على اؼبعاملة بذلك الثمن ولو كاف إقدامو عن جهل إاّلأنو أقدـ على تلك اؼبعاملة الضررية باختياره والشارع أمضى 



ما أقدـ عليو، وليس الضرر فيها مستندًا إذل حكم الشارع وإلزامو بل مستند إذل إقدامو باختياره، نعم لو كاف الضرر مستنداً 
 شارع كما يف إلزامو بالوضوء فال ؿبالة يرتفع حبديث نفي الضرر.إذل حكم ال

وباعبملة: أّف الضرر إمبا يرتفع فيما إذا كاف عّلتو ىو اغبكم الشرعي أو كاف اغبكم الشرعي ىو اعبزء األخَت من عّلة التضّرر، 
  واؼبقاـ ليس من ىذا القبيل ألفّ 

______________________________ 
 ٕٔٔ -ٔٔٔ: ٖب ( منية الطالٔ)

 ٕٛٛ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

اؼبفروض أّف العّلة التامة لتضرره ىو إقدامو على اؼبعاملة جهاًل، والشارع دل يلزمو بذلك قبل إقدامو، وإمبا أمضى إقدامو بعد ما 
جهاًل بتخيل أنو ماؿ صدر منو بنفسو واختياره، مث نظّر اؼبقاـ بباب االتالفات والضمانات وأنو إذا أتلف أحد ماؿ غَته 

نفسو مث تبُّت أنو للغَت أفهل يبكن أف يقاؿ إّف مقتضى حديث نفي الضرر عدـ ضمانو ؼبا أتلفو ألّف ضمانو أمر ضرري، 
والوجو يف عدـ إمكاف ذلك ىو أّف الضماف وإف كاف أمرًا ضرريًا على اؼبتلف إاّلأنو أمر قد أقدـ عليو باختياره وإف كاف 

كم على طبق ذلك االقداـ، ويف اؼبقاـ أيضًا الضرر مستند إذل إقداـ نفسو على اؼبعاملة وغَت مستند إذل جاىاًل والشارع ح
 يف اؼبقاـ. )قّدس سرّه(  إلزاـ الشارع وحكمو، ىذه خالصة ما أفاده

ن حديث نفي من أّف باب االتالفات والضمانات خارجة ع «ٔ»  وال ىبفى ما فيو، أّما يف تنظَته فلما أسلفناه يف ؿبّلو
 الضرر، ألّف رفع الضماف فيها على خالؼ االمتناف على مالك اؼباؿ، ومعو ال ؾباؿ غبديث نفي الضرر.

وبعبارة اخرى: أّف كاًل من حكم الشارع بالضماف وعدـ حكمو بو على خالؼ االمتناف وموجب للتضّرر ال ؿبالة، ألّف 
ره، كما أّف عدـ حكمو بالضماف على خالؼ االمتناف للمالك حكمو بالضماف على خالؼ االمتناف للمتلف وموجب لتضر 

وموجب لضرره، ودبا أّف الشارع البّد لو من أحد اغبكمُت فلذا ال يشملو حديث نفي الضرر، بل وال حديث رفع االكراه 
االكراه فإّف رفع  ورفع االضطرار والنسياف، ألّف جرياّنا يف موارد االتالفات على خالؼ االمتناف، على كالـ يف خصوص رفع

  الضماف باالكراه ال يكوف على خالؼ االمتناف للمالك من جهة اغبكم بضماف اؼبكره

______________________________ 
 تنبيهات ال ضرر ذيل التنبيو الثالث من ٕ٘ٙ(: ٚٗ)موسوعة اإلماـ اػبوئي  ٕ( مصباح االصوؿ ٔ)

 ٜٕٛ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج



وإلزامو بدفعو إليو، وىذا يرفع عدـ االمتناف يف خصوص مورد االكراه، وىذا خبالؼ اؼبقاـ ألّف جرياف حديث بالكسر للماؿ 
نفي الضرر ليس على خالؼ االمتناف بل على وفقو باالضافة إذل اؼبغبوف، وأّما باالضافة إذل الغابن فهو موجب لعدـ انتفاعو 

 ال لتضّرره.

ند إذل إقدامو، ففيو: أنو إمبا يصح فيما إذا أقدـ عليو مع العلم بالغنب، فإنو حينئذ نظَت اؽببة وأّما ما أفاده من أّف الضرر مست
إقداـ على ما فيو الضرر واغبديث ال يشملو كما ال يشمل اؽببة مع أّنا أيضًا ضرر وموجب للنقص يف اؼبالية، وأّما مع اعبهل 

ر وباعتقاد التساوي بُت القيمتُت، وىذا نظَت ما إذا اعتمد على إخبار باغباؿ فهو إمبا أقدـ على اؼبعاملة باحراز عدـ الضر 
ـبرب بالتساوي فأقدـ عليو. وباعبملة أّف إقدامو مبٍت على زبّيل عدـ الضرر، وعليو فهو إمبا أقدـ على اؼبعاملة ال على الضرر 

، ىذا كّلو فيما أجاب بو شيخنا  فال يكوف إقدامو ذلك موجبًا وعّلة لضرره فيكوف ضرره مستندًا إذل حكم الشارع باللزـو
 .)قّدس سرّه( االستاذ

من أّف انتفاء الضرر يف اؼبعامالت الغبنية ال ىبتص وال ينحصر جبعل  «ٔ» )قّدس سرّه(  ثانيهما: ما أورده شيخنا األنصاري
 اػبيار للمغبوف، بل يبكن رفع الضرر بأحد وجهُت آخرين:

اؼبريض إذا باع شيئًا يف مرضو بأقل من قيمتو أو اشًتى شيئًا بأزيد من قيمتو فمات، فإّف  أف يكوف اؼبقاـ نظَت بيع أحدنبا:
وارثو يطالب اؼبشًتي يف الصورة االوذل أو البائع يف الصورة الثانية بعُت اؼبقدار الزائد عن القيمة السوقية فيقاؿ يف اؼبقاـ إّف 

قيمة السوقية من عُت الثمن اؼبدفوع وبذلك يرتفع ضرره بال حاجة إذل جعل اؼبغبوف لو أف يطالب الغابن باؼبقدار الزائد عن ال
 اػبيار يف حقو، وىذا أيضاً نظَت ما

______________________________ 
 ٔٙٔ: ٘( الحظ اؼبكاسب ٔ)

 ٜٕٓ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

باره برأس مالو كما إذا أخرب بأّف رأس مالو ىو عشرة يف بيع اؼبراحبة فيما إذا ظهر كذب البائع يف إخ )قّدس سرّه( ذكره العاّلمة
دنانَت وباعو باؼبراحبة يف كل عشرة دنانَت بدينار فصار ؾبموع الربح ورأس اؼباؿ أحد عشر ديناراً، مث ظهر كذب البائع وعلمنا 

 ة دنانَت ونصفاً.أّف رأس مالو طبسة دنانَت، فللمشًتي مطالبة البائع بنصف ؾبموع الربح ورأس اؼباؿ فيسًتجع طبس

أف يدفع ضرر اؼبغبوف باغبكم بتغرًن الغابن باؼبقدار الزائد عن القيمة السوقية، والفرؽ بُت ىذا وبُت الوجو السابق أّف  وثانيهما:
الغرامة دبقدار الزائد عن القيمة السوقية ال يلـز أف تكوف من عُت الثمن اؼبدفوع، وىذا خبالؼ الصورة االوذل فإّف الرجوع فيها 

 ائد عن نفس الثمن اؼبدفوع.إمبا ىو يف اؼبقدار الز 



رّجح الوجهُت  )قّدس سرّه(  وكيف كاف، فالضرر يبكن اندفاعو بأحد الوجهُت اؼبذكورين كما يبكن اندفاعو جبعل اػبيار، إاّلأنو
على ىذا الوجو الثالث أعٍت جعل اػبيار من جهة أّف إثبات اػبيار حبديث نفي الضرر غَت صحيح، ألنو على خالؼ 

ضافة إذل الغابن، لتعّلق غرض الناس بأبداؿ أمواؽبم وأعواضها، فإذا جعلنا للمغبوف اػبيار وبو فسخ العقد االمتناف باال
واسًتجع اؼباؿ اؼبنتقل إذل الغابن فهذا يوجب نقض الغرض للغابن حيث إّف غرضو تعّلق دبا انتقل إليو، ونقض الغرض ضرر 

، وألجل ذلك احتمل أف يكوف اػبيار ـبتصاً بصورة امتناع الغابن من وعلى خالؼ االمتناف، وىذا خبالؼ الوجهُت السابقُت
البذؿ أي بذؿ الغرامة أو بذؿ اؼبقدار الزائد، وعلى ىذا يبنع عن جرياف استصحاب اػبيار من جهة احتماؿ أّف اػبيار من 

 يف اؼبقاـ. س سرّه()قدّ   األوؿ مضّيق وـبتص بتلك الصورة، ومعو ال يبقى ؾباؿ لالستصحاب ىذه خالصة ما أفاده

من الوجهُت ففيو: أّف حديث نفي الضرر إمبا يرفع األحكاـ اليت يًتتب   أّما الوجو األوؿ إاّل أّف للمناقشة فيما أفاده ؾبااًل،
  عليها الضرر، ولكنو ال يشرّع

 ٜٕٔ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

بُت ؾبموع الثمن وؾبموع اؼبثمن فإذا صحت تلك  حكمًا آخر على خالؼ القواعد الفقهية، وذلك ألّف اؼبعاملة وقعت
اؼبعاملة وامضيت فاؼبعاملة يف ؾبموعهما صحيحة ونافذة، وإف دل سبض تلك اؼبعاملة فاؼبعاملة الواقعة بُت ؾبموع الثمن واؼبثمن 

ه اؼبعاملة أعٍت مبادلة باطلة وأّما أّّنا صحيحة دبعٌت وقوع ؾبموع اؼبثمن يف مقابل بعض الثمن فهو فبا ال أساس لو، ألّف ىذ
ؾبموع اؼبثمن ببعض الثمن فبا دل ينشئها اؼبتعامالف حىت يبضيها الشارع، فلو أمضاىا الشارع فهو إمضاء ؼبا دل يصدر من 
اؼبتعاملُت ودل ينشئاىا أصاًل فكيف يبكن أف يقاؿ إّف حديث نفي الضرر يوجب إمضاء معاملة دل ينشئها اؼبتعامالف وليس 

 عليها.ؽبما اّطالع 

مث ال ىبفى أنّا ال نقوؿ إّف اؼبعاملة الواحدة ال تنحل إذل أجزائها وال تكوف صحيحة يف بعضها وفاسدة يف بعضها اآلخر، فإّف 
ذلك فبا صّرحنا بو مراراً وقلنا إّف اؼبعاملة الواحدة تنحل إذل معاملتُت لو كاف ؽبا جزءاف، وإف كاف ؽبا أجزاء متعّددة فتنحل إذل 

متعددة، فإذا باع ما يبلك وما ال يبلك أو ما يُبلك وما ال يُبلك فتنحل اؼبعاملة إذل بيعُت فتصح يف أحدنبا وتبطل معامالت 
يف اآلخر، إاّلأّنا إذا بطلت يرجع ما يقابلو من الثمن إذل اؼبشًتي كما يرجع بعض اؼبثمن إذل البائع، وليس معناه أّف اؼبعاملة 

عض اؼبثمن فإنو أمر دل ينشئو أحد، ويف اؼبقاـ ال تبطل اؼبعاملة يف نصفها بأف يرجع نصف تقع يف مقابلة ؾبموع الثمن وب
اؼببيع إذل ملك البائع ونصف الثمن إذل ملك اؼبشًتي، بل ىبرج نصف الثمن مثاًل عن ملك البائع ويُدفع إذل اؼبشًتي بال 

ن يف مقابل بعض الثمن وىذا ىو الذي نّدعي ـبالفتو إخراج مقابلو من اؼبثمن عن ملك اؼبشًتي، وعليو فيكوف ؾبموع اؼبثم
 للقواعد الفقهية وأنو فبا ال يثبتو نفي الضرر، ألّنا معاملة جديدة دل يطّلع عليها اؼبتعامالف.



البائع وأّما شراء اؼبريض بأكثر من القيمة السوقية فلو سّلمنا أّف الورثة يتمكنوف من إرجاع اؼبقدار الزائد عن القيمة السوقية من 
  فهو حكم تعّبدي وقع يف

 ٕٜٕ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

مورد. وأّما مسألة كذب البائع يف اؼبراحبة باإلخبار عن رأس مالو فهي يبكن أف تكوف على طبق القاعدة، وذلك ألّف اؼبعاملة 
ئد، فإذا انكشف اػبالؼ فهو ال وقعت فيها على عنواف رأس اؼباؿ الواقعي، ولكنو من باب اػبطأ يف التطبيق طّبقو على الزا

يوجب بطالف اؼبعاملة بل يسًتد اؼبقدار الزائد ربصياًل لذلك العنواف الواقعي، وليس األمر كذلك يف اؼبقاـ، ألّف البيع وقع على 
ؾبموع الدينارين يف مقابل ؾبموع اؼبثمن فكيف يبكن فيها اغبكم بعدـ صحة تلك اؼبعاملة وصحة البيع يف خصوص نصف 

من وؾبموع اؼبثمن، فلو أراد تنظَت اؼبقاـ بتلك اؼبسألة لكاف عليو أف يقوؿ: إذا باع مالو بعنواف القيمة السوقية واقعاً وطّبقها الث
 على دينارين مث انكشف أّنا دينار واحد فال إشكاؿ يف صحة اؼبعاملة واسًتداد الزائد.

من الوجهُت فيدفعو: أّف تغرًن الغابن بال وجو، فبأّي دليل نغرمو، أبدليل االتالؼ أو بدليل اليد أو بغَتنبا   وأّما الوجو الثاين
من األسباب اؼبوجبة للضماف والغرامة، فال طريق شرعي لتغريبو حىت نسّميها بالغرامة خوفاً من أف تكوف من اؽببة اجملانية، ومن 

وصباعة ومنهم  «ٔ»  ء وعدـ قياـ دليل على ضمانو ذىب فخر احملققُت بن بشيىنا أي من جهة عدـ اشتغاؿ ذمة الغا
إذل أّنا ىبة ؾبانية من الغابن وقد أصّروا عليو، ونعم ما صنعوه إذ قد عرفت أّف ذمة الغابن  «ٕ» )قّدس سرّه( شيخنا االستاذ

 يطالب الغابن بتلك الغرامة أفهل تكوف ذمة ء، وفبا يؤيد ذلك: أّف اؼبغبوف لو دل يلتفت إذل غبنو أو دل غَت مشتغلة بشي
 الغابن مشغولة ويكوف ضامناً للزيادة حبسب الواقع.

 فاالنصاؼ أّف رفع الضرر هبذين الوجهُت وإف كاف فبكناً إاّلأّنما ال صحة

______________________________ 
 ٘ٛٗ: ٔ( االيضاح ٔ)

 ٗٔٔ: ٖ( منية الطالب ٕ)
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ؽبما كما عرفت، فاؼبتعُّت على تقدير جرياف حديث نفي الضرر يف اؼبقاـ ىو اغبكم جبواز فسخ اؼبعاملة بدعوى أّف اغبديث 
 يوجب رفع وجوب الوفاء بالعقد.



ولكن الصحيح كما ذكرناه يف الدورة اؼبتقدمة أّف اؼبقاـ فبا ال هبري فيو حديث نفي الضرر، ألنو على تقدير جريانو يوجب 
بطالف اؼبعاملة رأساً ال أنو يرفع لزومها، وذلك ألّف اؼبوجب للضرر ىو صحة اؼبعاملة ال لزومها، بل لزومها إلزاـ من الشارع دبا 
فيو الضرر ال أنو بنفسو ضرري، والوجو يف ذلك أّف اؼبعاملة وقعت بُت اؼبثمن والثمن الرخيص، فتلك اؼبعاملة ىي بنفسها 

ف فإنو هبذه اؼبعاملة خرج عن كونو مالكًا أللف دينار وصار مالكًا ػبمسمائة دينار، فيكوف أوجبت نقصاف اؼباؿ للمغبو 
إمضاء تلك اؼبعاملة ضررياً فَتتفع حبديث الضرر فال ؿبالة تقع اؼبعاملة فاسدة، فإذا فرضنا أنو كاف مالكاً عبوىر شبُت وقد باعو 

ؼبعاملة خسر تسعة وتسعُت ديناراً فصحتها وإمضاؤىا يكوف ضررياً، ولزـو بدينار مع أّف قيمتو السوقية مائة دينار، فهو بتلك ا
تلك اؼبعاملة إلزاـ دبا فيو الضرر، وليس يف نفس االلزاـ ضرر بل نفس اؼبعاملة موجبة ػبسرانو وتضّرره وإف أمكنو تداركو بأخذ 

اـ الضررية، وليس معناه تدارؾ الضرر كما اؼبقدار الناقص من اؼبشًتي الغابن، إاّلأّف حديث نفي الضرر يوجب رفع األحك
 بّيناه يف ؿبّلو، وعليو فيوجب رفع صحة اؼبعاملة الغبنية، فتكوف اؼبعامالت اؼبشتملة على الغنب فاسدة.

فاألمر يدور يف اؼبقاـ بُت االلتزاـ ببطالف اؼبعامالت الغبنية، وبُت عدـ جرياف حديث نفي الضرر وااللتزاـ بثبوت اػبيار ألجل 
الشًتاط الضمٍت كما تقدـ، ولكن ال يبكن االلتزاـ ببطالف اؼبعامالت الغبنية باجراء حديث نفي الضرر إّما لالصباع على ا

صحة اؼبعامالت اؼبتضّمنة للغنب، إذ لو كانت تلك اؼبعامالت فاسدة لباف ذلك وظهر لكوّنا من االمور اؼببتلى هبا دائماً حىت 
 حيث كاف اؼبسلموف يتعاملوف ويتغابنوف دبرأى منهم ومسمع. )عليهم السالـ( يف زمن األئمة
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وإّما من جهة عدـ جرياف حديث نفي الضرر يف اؼبعامالت الغبنية ألنو على خالؼ االمتناف باالضافة إذل الغابن، إذ 
ن عاؼبًا بزيادة القيمة السوقية أصاًل فإنو كيف اؼبفروض أنو يوجب فوت منفعتو وىو خالؼ االمتناف سّيما إذا دل يكن الغاب

 يبكن إبطاؿ معاملتو، ويشًتط يف جرياف القاعدة أف ال يكوف جرياّنا على خالؼ االمتناف باالضافة إذل أحد.

وباعبملة: إّما نّدعي عدـ بطالف اؼبعامالت الغبنية ألجل التخصيص باالصباع بأف نلتـز على أّنا ال هبري فيو حديث نفي 
الضرر إاّلأنّا نّدعي اؼبخصص لتلك القاعدة وىو االصباع، وإّما نّدعي عدـ بطالّنا ألجل التخصص بدعوى عدـ جرياف 
اغبديث يف اؼبعامالت الغبنية ألنو على خالؼ االمتناف للغابن، إذف فالبّد من االلتزاـ بصحة اؼبعامالت الغبنية مع اػبيار من 

 تُت.جهة االشًتاط الضمٍت بتساوي القيم

 فاؼبتحّصل: أّف التمسك يف إثبات اػبيار حبديث ال ضرر فبا ال وجو لو.

 «ٔ» «غنب اؼبسًتسل سحت»اليت يستدؿ هبا على ثبوت خيار الغنب: األخبار الواردة يف حكم الغنب دبضموف   ومن الوجوه
 .«ٖ» )قّدس سرّه(  إذل غَت ذلك من األخبار اليت نقلها شيخنا األنصاري «ٕ» «ال يغنب اؼبسًتسل فإّف غبنو ال وبل»أو 



ويبكن أف يقاؿ: إّنا كما ال داللة ؽبا على عدـ جواز الغنب وضعًا إذ اؼبفروض أّنا مشتملة على النهي عن الغنب وال داللة 
  بأف تكوف اؼبعاملة الغبنية من احملّرمات يف فيها على بطالف الغنب بوجو، كذلك ال داللة ؽبا على عدـ جواز اؼبعاملة الغبنية

______________________________ 
 ٔح  ٚٔ/ أبواب اػبيار ب ٖٔ: ٛٔ( الوسائل ٔ)

 ٚح  ٖ/ أبواب آداب التجارة ب ٖ٘ٛ: ٚٔ( الوسائل ٕ)

 ٗٙٔ: ٘( اؼبكاسب ٖ)

 ٜٕ٘، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

لغنب ىو الغنب بالفتح الذي ىو دبعٌت اػبيانة يف الرأي واؼبشاورة، فتكوف األخبار الشريعة اؼبقّدسة، وذلك الحتماؿ أّف اؼبراد با
ناظرة إذل بياف حرمة اػبيانة عند االستشارة بأف ال يغنب اؼبسًتسل ويريو ما ىو ضاّر يف حّقو فإنو خيانة، فال ظهور يف تلك 

حيث إّنا اشتملت على   )قّدس سرّه(  فبا نقلو شيخنا األنصاري الروايات يف النهي عن اؼبعامالت الغبنية أبدًا إاّلالرواية االوذل
وكلمة السحت ظاىرة يف اؼبعامالت اليت يكوف الثمن فيها  «ٔ» «غنب اؼبسًتسل سحت»كلمة سحت ودّلت على أّف 

 «ٖ»  ويف بعض الروايات اجور الفاجرة والرشاء يف اغبكم وكبونبا من السحت «ٕ»  حراماً، ومنو إّف شبن الكلب سحت
وكيف كاف فلها ظهور يف اؼبعاملة اليت يكوف الثمن فيها سحتاً، وعليو فال يبكن ضبلها على الغنب بالفتح يف االستشارة كما 

 ضبلنا غَتىا من األخبار عليها، وظاىر تلك الرواية أّف اؼبعاملة اؼبشتملة على الغنب سحت أي حراـ شديد.

أّف اؼبعامالت الغبنية ؼبّا دل تكن ؿبّرمة على كبو االطالؽ يف الشريعة اؼبقّدسة، فلذا يبكن  )قّدس سرّه(  وذكر شيخنا األنصاري
تصحيح الرواية حبملها على صورة خاصة وىي ما إذا اطّلع عليو اؼبغبوف ورّد اؼبعاملة اؼبغبوف فيها فحينئذ يبكن أف يقاؿ إّف 

لزائد عن القيمة السوقية من السحت فنحمل الرواية عليو، أو نقوؿ إّف اؼبعاملة الغبنية سحت كما يبكن أف يقاؿ إّف اؼبقدار ا
 اؼبراد بتلك الروايات ىو أّف الغابن دبنزلة آكل السحت يف استحقاؽ العقاب على خديعتو فهي تنظَت وتشبيو، ىذا.

 ء من الوجهُت األخَتين اللذين ذكرنبا شيخنا وال ىبفى عدـ سبامية شي

______________________________ 
 ٔح  ٚٔ/ أبواب اػبيار ب ٖٔ: ٛٔ( الوسائل ٔ)

 ٚح  ٘/ أبواب ما يكتسب بو ب ٜٗ: ٚٔ( الوسائل ٕ)



 ٘ح  ٘/ أبواب ما يكتسب بو ب ٖٜ: ٚٔ( الوسائل ٖ)

 ٜٕٙ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

كما أّف نفس االستدالؿ بالرواية يف اؼبقاـ فبا ال وجو لو وذلك ألّف السحت ظاىر يف األمواؿ اؼبأخوذة   )قّدس سرّه(  األنصاري
يف اؼبعامالت على وجو اغبراـ كاجرة الفاجرة وشبن الكلب والرشاء يف اغبكم وىكذا، ويف ىذه الرواية اطلق السحت على 

عاؿ، وال يصح إرادة الثمن من الغنب لعدـ صحة استعماؿ الغنب يف نفس الغنب مع أنو ليس من األمواؿ احملّرمة بل من األف
الثمن ولو ؾبازاً، ودل يطلق السحت على الثمن حىت يستظهر منها اؼبعاملة الغبنية، فال يبكن فيها إرادة اؼباؿ اغبراـ من 

، وهبذا اؼبعٌت صح إطالقو السحت، فيتعُّت أف يراد بالسحت مطلق اغبراـ مااًل كاف أو فعاًل كما ىو أحد معنيي السحت
على الغنب، وعليو فتسقط الرواية عن الداللة على حرمة اؼبعامالت الغبنية الحتماؿ إرادة الغنب بالفتح منها أي اػبيانة يف 

ة مقاـ االستشارة فيكوف حاؿ ىذه الرواية نظَت سائر الروايات اليت أسقطنا داللتها على اغبرمة التكليفية يف اؼبعامالت الغبني
 باحتماؿ إرادة الغنب منها بالفتح.
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  بقي الكالـ يف مسائل

 

اؼبسألة االوذل: قد عرفت يف أوائل البحث أّف ثبوت ىذا اػبيار يتوقف على جهل اؼبغبوف بالقيمة السوقية، فإذا كاف غافاًل عن 
عدـ الزيادة فال ينبغي االشكاؿ يف ثبوت اػبيار لو، بل نبا اؼبقدار القيمة السوقية وغَت ملتفت إليها أصاًل أو كاف معتقدًا 

اؼبتيقن من موارد ثبوت خيار الغنب، سواء كاف اؼبدرؾ يف ذلك ىو االشًتاط الضمٍت العقالئي كما ذكرناه، أـ كاف اؼبدرؾ 
 طمئناف العقالئي.حديث نفي الضرر وىو ظاىر لتخّلف االشًتاط الضمٍت وتضرره بالغنب، ويلحق باالعتقاد اال

وأّما إذا علم بالقيمة السوقية أو اطمأّف هبا ومع ذلك أقدـ على اؼبعاملة فال ينبغي االشكاؿ أيضًا يف عدـ ثبوت اػبيار يف 
ىذه الصورة، كاف اؼبدرؾ ىو االشًتاط الضمٍت أـ كاف حديث نفي الضرر، وذلك ألّف مرجعو إذل إسقاط اػبيار دبعٌت عدـ 

بُت القيمتُت وإذل االقداـ على الضرر، واغبديث ال يشملو حينئذ ألنو على خالؼ االمتناف، إذ ال امتناف يف اشًتاط التساوي 
 إبطاؿ معاملة قصدىا اؼبغبوف باقدامو عليها، وىذا أيضاً ظاىر.



ا بظن غَت معترب، وإمّبا الكالـ فيما إذا شك يف القيمة السوقية أي يف تساوي القيمتُت أو ظّن زيادة القيمة أو ظن نقيصته
 فهل يثبت لو اػبيار يف ىذه الصور فيما إذا كانت القيمة السوقية أكثر أو ال؟

  ردبا يقدـ على اؼبعاملة مع الشك يف القيمة السوقية بال تعليق اللتزامو
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يو على كبو االطالؽ كانت القيمتاف متساويتُت أـ باؼبعاملة على التزاـ الطرؼ اآلخر باػبيار على تقدير عدـ التساوي بل يشًت 
دل تكونا دبعٌت أنو راغب هبذه اؼبعاملة مطلقاً كانت القيمتاف متساويتُت أـ كانتا ـبتلفتُت، ففي ىذه الصورة ال يثبت لو اػبيار، 

ت لو اػبيار على تقدير عدمو،  ؼبا أشرنا إليو سابقاً من أّف مرجع ذلك إذل إسقاط اػبيار دبعٌت عدـ اشًتاط التساوي حيث يثب
 كاف اؼبدرؾ ىو االشًتاط أـ كاف حديث نفي الضرر كما تقدـ.

واخرى يقدـ على اؼبعاملة ال بالغاء االشًتاط بل بتعليق التزامو على التزاـ الطرؼ باػبيار على تقدير عدـ التساوي كما ىو 
شًتاط ال بالغائو كما يف الصورة اؼبتقدمة، ويف ىذه الصورة ال معٌت جعل اػبيار، فيكوف إقدامو إقدامًا على اؼبعاملة هبذا اال

 وجو لسقوط خياره أصاًل.

، فإنو إذا احتمل أف يكوف الشبح اؼبرئي إنسانًا كما  ودعوى: أّف الشاؾ يف إقداماتو يساوي العادل من حيث اؼبدح واللـو
يف ماء ال يعلم بعمقو مع عدـ معرفة الطرؼ السباحة  احتمل أف يكوف غَته ومعو أطلق عليو البندقية فقتلو، أو ألقى شخصاً 

فغرؽ فإّف العقالء يلومونو على فعلو ذلك وإف كاف شاكًا يف كوف الشبح ىو االنساف أو يف عمق اؼباء دبقدار يوجب الغرؽ 
دل هبا من حيث عدـ ثبوت إاّلأّف العقالء يعاملونو معاملة العادل من حيث اللـو والذـّ، فليكن الشاؾ يف القيمة السوقية كالعا

 اػبيار لو.

بأّف الشاؾ يف األمثلة اؼبذكورة وغَتىا من األحكاـ الشرعية وإف كاف موردًا لّلـو والذـ بل للعقاب، إاّلأنو من جهة  مدفوعة:
ن الضرر أّف نفس االحتماؿ يف األحكاـ الشرعية يوجب التنجيز، فإذا شك يف أّف الشبح إنساف فيجب عليو االحتياط فراراً ع

احملتمل الواجب دفعو، ومعو إذا أقدـ عليو فال يكوف معذورًا يف ذلك لوجوب االحتياط عليو، واؼبفروض أّف اؼبورد فبا نعلم 
 بعدـ رضا
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ذلك فال ؿبالة يالـ الشارع فيو باجراء الرباءة أو االستصحاب أو سائر االصوؿ الهبابو االحتياط فيو، ومعو ال مرّخص لو يف 
 ويذـ بل ويعاقب عليو.



وىذا ال يقاس باؼبقاـ فبا ال يكوف االحتماؿ فيو منجزاً مع فرض أنو أقدـ على اؼبعاملة هبذا االشًتاط العقالئي سيما مع العلم 
الشاؾ وكذا الظاف حبكم الغنب وأّف حكمو ىو اػبيار، فإنو كيف يبكن أف يقاؿ إنو أقدـ على إسقاط اػبيار، فالظاىر أّف 

وال يبكننا اؼبساعدة على ما ذىب إليو  «ٔ» )قّدس سرّه(  يثبت ؽبما اػبيار يف ىذه الصورة كما ذىب إليو شيخنا األنصاري
 من عدـ ثبوت اػبيار للشاؾ. «ٕ» )قّدس سرّه( شيخنا االستاذ

اعتقد أّف القيمة السوقية عشرة فاشًتاه بعشرين بزيادة مث إنو إذا اعتقد زيادة القيمة السوقية دبقدار معلـو فأقدـ عليها كما إذا 
عشرة، فإف كاف ذلك مطابقًا للواقع أيضًا بأف كانت القيمة السوقية يف الواقع ىي العشرة فهو فال خيار لو كما مّر وكذلك 

ة السوقية فكيف دبا ىو اغباؿ فيما إذا ظهر أّف القيمة السوقية أكثر من العشرة فإنو قد رضي خبسارة عشرة زائدة عن القيم
أقل منها، كما إذا ظهر أّف القيمة السوقية طبسة عشر فإنو حينئذ خسر طبسة مع أنو رضي خبسارة عشرة فاؼبعاملة صحيحة 

 وال خيار لو، وىذا كّلو ظاىر.

الثمن وبُت ما اعتقده من  وأّما إذا ظهر أّف القيمة السوقية أقل فبا اعتقده يف اؼبعاملة فلها أربعة صور وذلك ألّف التفاوت بُت
القيمة السوقية وأقدـ على خسارتو ردبا يكوف دبقدار يتسامح فيو عادًة، واخرى ال يكوف من اؼبقدار اؼبتسامح فيو، كما أّف 

 الفرؽ بُت القيمة السوقية وما اعتقده من القيمة ردبا يكوف باؼبقدار

______________________________ 
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 اؼبتسامح فيو، واخرى ال يكوف دبقدار يتسامح فيو عادًة، وىذه أربعة صور.

فإف كاف التفاوت بُت الثمن وما اعتقده من القيمة دبقدار يتسامح فيو كما إذا اعتقد أّف القيمة السوقية تسعة فاشًتاه بعشرة 
ما اعتقده من القيمة والقيمة السوقية دبقدار يتسامح بو أيضًا كما إذا ظهر يف اؼبثاؿ أّف القيمة السوقية  وكاف التفاوت بُت

شبانية، والفرؽ بينها وبُت التسعة واحد وىو مورد للمساؿبة، فال إشكاؿ يف ثبوت اػبيار يف ىذه الصورة، ألنو إمبا أقدـ على 
دبقدار ال يتسامح بو، ألّف ما يتسامح بو ىو الواحد يف العشرة وىو الذي قد  خسارة مقدار يتسامح فيو وقد ظهرت اػبسارة

أقدـ عليو، وقد ظهر الفرؽ باثنُت واالثناف يف العشرة فبا ال يتسامح فيو والواحد يف حد نفسو وإف كاف مورداً للمساؿبة إاّلأنو 
وىو فبا ال يتسامح بو، إذ لو لوحظ كل واحد واحد ال يالحظ وحده بل بضمو إذل الواحد الذي أقدـ عليو وؾبموعهما اثناف 



من الدراىم دبفرده فهو وإف كاف مورداً للمساؿبة إاّلأنو يوجب انتفاء الغنب مطلقاً حيث إّف كل جزء من أجزائو فبا يتسامح فيو 
 حىت ينتهي إذل آخره.

ء وىي فبا دل  اػبسارة دبقدار الواحد بشرط شيوبعبارة اخرى: أّف اؼبغبوف إمبا أقدـ على خسارة الواحد بشرط ال، وقد ظهرت 
 يقدـ عليو فال ؿبالة يثبت لو اػبيار.

وإف كاف التفاوت بُت الثمن وما اعتقده من القيمة الذي قد أقدـ على خسارتو دبقدار يتسامح بو عادة كما يف اؼبثاؿ ولكن 
يتسامح بو كما إذا ظهر يف اؼبثاؿ أّف القيمة السوقية طبسة التفاوت بُت ما اعتقده من القيمة والقيمة السوقية كاف بأكثر فبا 

والفرؽ بينها وبُت ما اعتقده أربعة وىي فبا ال يتسامح بو، ففي ىذه الصورة أيضاً ال ينبغي االشكاؿ يف ثبوت اػبيار ألنو إمبا 
 لو اػبيار، وىذا ظاىر. أقدـ على ما يتسامح بو وىو الواحد يف العشرة وقد ظهر التفاوت دبا ال يتسامح بو فيثبت

 وأّما إذا كاف التفاوت بُت الثمن وما اعتقده من القيمة أعٍت مقدار اػبسارة
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اليت أقدـ عليها فبا ال يتسامح بو كما إذا نزؿ بو ضيف فاحتاج إذل شراء الثلج يف وسط الليل ودل يوجد إاّلعند واحد فاشًتاه 
ين مع اعتقاد أّف قيمتو يف السوؽ طبسة عشر فلسًا فقد أقدـ على خسارة طبسة يف عشرين وىي فبا ال منو كل كيلو بعشر 

يتسامح بو، وكاف الفرؽ بُت ما اعتقده وبُت القيمة السوقية دبقدار ال يتسامح فيو كما إذا ظهر أّف قيمة كل كيلو من الثلج يف 
 «ٔ»  مة طبسة وىي أكثر فبّا يتسامح فيو فقد ذكر شيخنا األنصاريالسوؽ عشرة، والفرؽ بينها وبُت ما اعتقده من القي

أنو يثبت لو اػبيار يف ىذه الصورة، والصحيح ىو ما ذكراه، وذلك ألنو إمبا أقدـ على  «ٕ» )قّدس سّرنبا( وشيخنا االستاذ
فال ؿبالة يثبت لو اػبيار، وال خسارة طبسة وقد ظهرت اػبسارة عشرة، فهي فبا دل يقدـ عليو وما أقدـ عليو ىو خسارة طبسة 

وجو لسقوط خياره أبدًا ألّف ما دل يقدـ عليو دبقدار يوجب اػبيار يف حد نفسو، إذ اؼبفروض أنو دبقدار ال يتسامح بو وىو 
 موجب للخيار، وىذا ظاىر.

يتسامح بو كما يف اؼبثاؿ  وإذا كاف التفاوت بُت الثمن وما اعتقده من القيمة أي اؼبقدار الذي أقدـ على خسارتو دبقدار ال
اؼبتقدـ، وكاف الفرؽ بُت القيمة السوقية وبُت ما اعتقده من القيمة دبقدار يتسامح بو عادة كما إذا ظهر أّف كل كيلو من الثلج 

أو  يف السوؽ أربعة عشر فلساً، والفرؽ بينهما وبُت ما اعتقده فلس واحد وىو مورد للمساؿبة عرفاً، فهل يثبت لو اػبيار أيضاً 
 يسقط خياره؟

إذل سقوط اػبيار ؼبا أشرنا إليو يف الصورة اؼبتقدمة من أّف اؼبقدار غَت اؼبتسامح فيو  «ٖ» )قّدس سرّه( ذىب شيخنا االستاذ
 ىو ما أقدـ عليو اؼبغبوف بنفسو وأّما اؼبقدار الزائد أعٍت الفلس الواحد فهو ليس بانفراده موجباً للخيار ألنو فبا
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يتسامح فيو يف العادة، فما يثبت اػبيار أعٍت ما ال يتسامح فيو فقد أقدـ عليو وأما ما دل يقدـ عليو فهو ال يثبت اػبيار ألنو 
 فبا يتسامح فيو عادة.

إذل ثبوت اػبيار يف ىذه الصورة أيضًا واغبق معو، وذلك ألنو وإف أقدـ على ما ال  )قّدس سرّه(  وذىب شيخنا األنصاري
يتسامح فيو إاّلأّف لو مراتب ـبتلفة واؼبفروض أنو أقدـ على بعض مراتبو وىو اػبمسة ودل يقدـ على غَتىا من اؼبراتب كالستة، 

قدـ عليو فال ؿبالة يثبت لو اػبيار وىو ظاىر. فاؼبتحّصل أّف يف صبيع واؼبفروض أّف ما ال يتسامح فيو ظهر ستة وىي فبا دل ي
 الصور األربعة يثبت لو اػبيار.

بقيت صورة خامسة وىي ما إذا كاف ما أقدـ عليو من اػبسارة دبقدار يتسامح بو، وكاف الفرؽ بُت ما اعتقده وبُت القيمة 
دـ عليو وفبّا دل يقدـ عليو أيضاً فبّا يتسامح فيو، وىذا كما إذا اعتقد أّف قيمة الواقعية أيضاً فبا يتسامح فيو، وكاف اجملموع فبا أق

اؼببيع تسعة عشر فاشًتاه بعشرين مث ظهر أّف قيمتو السوقية شبانية عشر وؾبموع ما أقدـ عليو من اػبسارة وىو الفلس الواحد 
احد أيضًا فبا يتسامح فيو، ألّف االثنُت يف العشرين مورد وما دل يقدـ عليو من الفرؽ بُت ما اعتقده والقيمة السوقية وىو الو 

للمساؿبة، ويف ىذه الصورة ال يثبت لو اػبيار ألّف اػبسارة ليست فبا يوجب اػبيار، إاّلأّف ىذه الصورة خارجة عن ؿبل 
 الكالـ.

  الكالـ فيما يعترب من القيمة يف خيار الغنب

 

أّف العربة بالقيمة حاؿ اؼبعاملة وأّنا إذا دل تكن مساوية للقيمة اؼبعاملية حُت اؼبعاملة  «ٔ» )قّدس سرّه(  ذكر شيخنا األنصاري
  فال ؿبالة يثبت لو اػبيار، فلو زادت القيمة السوقية بعد اؼبعاملة وتساوت مع القيمة اؼبعاملية فال تنفع وال يوجب

______________________________ 
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سقوط اػبيار، مث احتمل سقوطو فقّواه من جهة تدارؾ الضرر قبل حصوؿ القبض فهو حينما يقبض اؼباؿ ال يتوجو عليو 
ضرر، بل وكذلك اغباؿ بعد القبض فيما إذا حصل التدارؾ بًتّؽ القيمة السوقية بعد القبض وقبل العلم بالغنب فإنو إذا علم 

عاملية مساوية للقيمة السوقية، وكذلك فيما إذا حصلت الزيادة بعد العلم وقبل الرد، واعبامع أنو ال باغباؿ يرى القيمة اؼب
 يتضرر وال تكوف القيمة اؼبعاملية أكثر من القيمة السوقية.

و أّف اغباؿ يف العقود اليت يتوقف فيها اؼبلك على القبض أظهر من حيث عدـ ثبوت اػبيار، وذلك ألن )قّدس سرّه( وذكر
يبكن أف يقاؿ يف الصورة االوذل بأّف الزيادة حصلت يف ملك اؼبغبوف وىي غَت مربوطة بتساوي القيمة اؼبعاملية مع القيمة 
السوقية، وأّما يف ىذه الصورة فاؼبفروض أنو غَت مالك للماؿ قبل قبضو وعند صَتورتو ملكو ترّقت القيمة وحصل التساوي، 

 يف ملك مالكو األوؿ. ودل يكن حصوؿ الزيادة يف ملكو بل

يف العقود اليت يتوقف فيها اؼبلك على القبض من أّف اؼبلك وإف دل وبصل فيها  )قّدس سرّه( نعم، بناء على ما ذكره العاّلمة
قبل القبض إاّلأّف القبض فيها واجب بعد العقد، وإهباب القبض مع عدـ تساوي القيمتُت ضرري، يثبت اػبيار لثبوت الضرر 

 ض الزائد يف مقابل الناقص، ىذا.بوجوب إقبا

يف اؼبقاـ ؾباؿ، وذلك من جهة  )قّدس سرّه(  وال ىبفى أّف اؼبدرؾ يف خيار الغنب لو كاف ىو قاعدة نفي الضرر لكاف ؼبا أفاده
ّف اؼبفروض أّف القيمة فيما إذا ترّقت بعد العقد أو بعد القبض بل وبعد العلم بالغنب أيضاً ال يتوجو على اؼبغبوف ضرر مارل، أل

، نعم لو كاف فسخو قبل ترّقي القيمة لكاف لو ؾباؿ ألّف  تساوي القيمتُت حينذاؾ وليس ىناؾ ضرر حىت يوجب ارتفاع اللزـو
 اؼبعاملة يف حقو ضررية حينئذ، وأّما بعد حصوؿ الزيادة فال.
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موضوعاهتا وتدور مدارىا حبسب اغبدوث والبقاء، فما داـ الضرر موجوداً على وبعبارة اخرى: األحكاـ الشرعية تابعة لتحقق 
اؼبغبوف فحكمو وىو عدـ لزـو اؼبعاملة كاف ثابتًا لتحقق موضوعو، وأّما إذا ارتفع الضرر فال ؿبالة يرتفع اػبيار أيضًا الرتفاع 

ر يف بعض األزمنة اؼبتقدمة موجبًا للخيار إذل موضوعو، وليس الضرر موضوعًا لو حبسب اغبدوث إذ ال وبتمل أف يكوف الضر 
 يـو القيمة.

 يف اؼبقاـ بناًء على أّف اؼبدرؾ ىو قاعدة نفي الضرر وجو. )قّدس سرّه(  وكيف كاف فلما أفاده



قيمتُت ء، فهل االشًتاط تعّلق بتساوي ال وأّما بناًء على أّف مدركو ىو االشًتاط فالبّد من مالحظة أّف االشًتاط تعّلق بأي شي
حُت اؼبعاملة فقط أو بتساويهما إذل األبد، فبحسب التصوير العقلي يبكن أف يكوف متعّلق االشًتاط ىو تساوي القيمتُت إذل 

ء من ىذه األزمنة يثبت للمغبوف منهما خيار زبّلف  األبد حبيث لو فرضنا القيمة أقل من القيمة السوقية أو أكثر منها يف شي
إذا كانت القيمتاف متساويتُت حاؿ العقد مث ارتفعت أو تنزّلت بعده فيثبت لو اػبيار لعدـ تساوي الشرط، والـز ذلك أنو 

القيمتُت بعد العقد على الفرض، كما أنو إذا كانت القيمتاف ـبتلفتُت حاؿ العقد فيثبت لو اػبيار وإف تساوتا بعد اؼبعاملة 
 لعدـ تساوي القيمتُت حاؿ اؼبعاملة أيضاً، وىذا ظاىر.

نقل االصباع يف الفرع اآليت وىو ما إذا تبّدلت القيمة وترّقت أو تنزّلت بعد العقد  «ٔ» )قّدس سرّه(  إاّل أّف شيخنا األنصاري
مع كوّنما متساويتُت حُت العقد على عدـ ترّتب األثر عليو وأنو ال يوجب اػبيار لو، والـز ذلك عدـ االعتناء بًتّقي القيمة 

 هما حاؿ اؼبعاملة، ويبكن أف يكوف متعّلق االشًتاط ىوأو تنّزؽبا بعد تساوي

______________________________ 
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التساوي حاؿ القبض والزمو عدـ اػبيار فيما إذا كانت القيمتاف ـبتلفتُت حاؿ اؼبعاملة ولكّنهما كانتا متساويتُت حاؿ 
 القبض، ىذا.

والظاىر أّف االشًتاط راجع إذل اشًتاط التساوي بُت القيمتُت حُت اؼببادلة، ألّف اؼبتبادر العريف من اشًتاط التساوي ىو أف 
تكوف القيمتاف عند اؼببادلة متساويتُت ال بعدىا إذل يـو القيامة، ألّف شأف األمواؿ ىو الًتّقي والتنّزؿ يف كل وقت وآف فرّب 

وتاجر آخر ىبسر، وىذا راجع إذل اغبّظ والنصيب وال يتعّلق االشًتاط بتساويهما دائماً، وعليو فإذا   تاجر يربح بعد ذبارتو
كانت القيمتاف متساويتُت وبعد اؼببادلة نزلت أو ترّقت ال يًتّتب عليو أثر كما أنو إذا دل تكن القيمتاف متساويتُت حاؿ 

 اػبيار الثابت لو حُت اؼبعاملة لتخّلف شرطو. اؼبعاملة واؼببادلة مث حصل التساوي ال يوجب ىذا رفع

مث إّف االصباع اؼبّدعى على عدـ اػبيار فيما إذا ترّقت القيمة أو تنزّلت بعد العقد لو كاف إصباعًا تعّبديًا فهو وال كالـ فيو، 
اوي حُت اؼبعاملة، وعليو فاعبمع إاّلأنّا نستبعد التعّبدية يف االصباع ولعّلو من جهة إنتفاء الضرر أو االشًتاط الضمٍت مع التس

بينو وبُت عدـ ثبوت اػبيار فيما إذا تساوت القيمتاف بعد اؼبعاملة وكانتا ـبتلفتُت حينها من اعبمع بُت اؼبتناقضُت، وذلك ؼبا 
ؼببادلة عرفت من أّف االشًتاط راجع إذل اشًتاط التساوي حُت اؼبعاملة، والـز ذلك ثبوت اػبيار عند اختالؼ القيمتُت حاؿ ا

ولو تساوت بعدىا لتخّلف شرطو الضمٍت وىو اشًتاط التساوي حُت اؼبعاملة، وعليو فما معٌت عدـ ثبوت اػبيار عند تساوي 
القيمتُت بعد اؼبعاملة، وىذا خبالؼ الصورة اؼبّدعى عليها االصباع لعدـ زبّلف الشرط فيها، إذ اؼبفروض تساوي القيمتُت فيها 



ينهما صبع بُت متنافيُت حىت بناًء على أّف اؼبدرؾ يف ثبوت اػبيار ىو قاعدة نفي الضرر، وذلك ألّف حاؿ اؼبعاملة، فاعبمع ب
 الضرر وإف كاف ينتفي عند تساوي القيمتُت بعد اؼبعاملة إاّلأّف الـز ذلك ثبوت اػبيار يف الصورة اؼبّدعى فيها

 ٖٙٓ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

اؼبغبوف باختالؼ القيمتُت بعد العقد بآف، فما وجو سقوط اػبيار حينئذ، فاؼبسألتاف من واٍد االصباع على عدـ اػبيار لتضّرر 
الفرؽ بينهما. نعم لو كاف االصباع تعّبدياً ؼبا كاف يف اعبمع بينهما  «ٔ» )قّدس سرّه( واحد وإف كاف يظهر من شيخنا االستاذ

 أّف مدركو ىو االشًتاط الضمٍت أو قاعدة الضرر وكبونبا، فراجع.ؿبذور، إاّلأّنك عرفت البعد يف كونو تعّبدياً، الحتماؿ 

 القوؿ يف ثبوت خيار الغنب عند علم الوكيل بالقيمة

 

ء آخر، بل يبيع  الوكيل تارًة يكوف وكياًل يف ؾبرد إنشاء الصيغة فقط، وال يعترب يف مثلو العلم بالعوضُت وال دبقدارنبا وال بشي
ـو وإف دل يعلم هبما بوجو، ومثلو ال يثبت لو اػبيار ألنو نظَت اآللة للموّكل فكأّف اؼبوّكل هبري العقد األمر اؼبعلـو باألمر اؼبعل

بلساف غَته، وعليو فاؼبناط جبهل اؼبوّكل بالقيمة فإذا كاف جاىاًل فيثبت لو اػبيار كما أنو إذا كاف عاؼبًا هبا فال يثبت يف حقو 
 كما مّر.

االطالؽ حىت يف الفسخ واالرجاع فيثبت اػبيار للوكيل عند جهلو بالقيمة، وكذا فيما إذا كاف واخرى يكوف وكياًل على كبو 
وكياًل يف ؾبرد اؼبعاملة فقط بال وكالة لو يف فسخها وإرجاعها فإنو إذا كاف جاىاًل بالقيمة يثبت اػبيار ولكن ؼبوّكلو ال لنفسو، 

ء ولو  نت وكالتهما شاملة لتلك اغبالة أيضاً كما إذا وّكل أحداً يف شراء شيوأّما عند علمهما بالقيمة ومعرفتهما بالغنب فإف كا
مع علمو بالغنب فمعاملتهما صحيحة إاّل أنو ال خيار للموّكل يف البُت، ألنو قد أسقط خياره بتوكيل الوكيل على كبو االطالؽ 

 ال يثبت لو اػبيار.حىت يف صورة علمو بالغنب، وباعبملة أّف علمو كعلم اؼبوّكل بالغنب ومعو 

______________________________ 
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وأّما إذا كاف الوكيل جاىاًل فقد عرفت ثبوت اػبيار للموّكل إذا كاف الوكيل وكياًل يف خصوص البيع فقط، وللوكيل فيما إذا  
أيضاً، إاّلفيما إذا كاف الوكيل وكياًل يف خصوص البيع وكاف اؼبوّكل عاؼبًا ببيع وكيلو كاف وكياًل عامًا حىت يف فسخ اؼبعاملة 



فيها إذل عدـ ثبوت اػبيار  «ٔ» )قّدس سرّه(  جاىاًل بالقيمة وكونو مغبونًا يف تلك اؼبعاملة، فإنو ذىب شيخنا األنصاري
 وجب لسقوط خياره، ىذا.للموّكل لعلمو بالغنب وعدـ ردعو الوكيل، فتقريره لو لعدـ ردعو م

وذىب إذل عدـ سقوط خيار اؼبوّكل يف ىذا اغباؿ سّيما إذا كاف عاؼبًا حبكم  «ٕ» )قّدس سرّه( وقد خالفو شيخنا االستاذ
ألّف اؼبدرؾ إذا كاف ىو االشًتاط الضمٍت فلفرض أّف الوكيل جبهلو اشًتط  )قّدس سرّه(  الغنب وأنو يوجب اػبيار لو، واغبق معو

ي بُت القيمتُت فال ؿبالة يثبت للموّكل اػبيار ولو مع علم اؼبوّكل بأّف وكيلو قد اشًتط اػبيار والتساوي بُت القيمتُت، التساو 
ألّف علم شخص آخر باشًتاط البائع الوكيل ال يبنع عن ثبوت اػبيار لو عند زبّلف شرطو، كما أّف اغباؿ كذلك فيما إذا كاف 

علمو باغباؿ ال يوجب إقدامو على الضرر مع علمو بثبوت اػبيار لو عند معاملة الوكيل،  اؼبدرؾ ىو قاعدة نفي الضرر ألفّ 
 لتمّكنو من الفسخ بعدىا على تقدير كوّنا ضررية، وباعبملة أّف تقريره لعّلو من جهة سبّكنو من الفسخ بعد اؼبعاملة.

  القوؿ يف االختالؼ بُت الغابن واؼبغبوف

 

  وزيادة القيمة عن القيمة السوقية حاؿ اؼبعاملة بطريقإذا ثبت جهل اؼبغبوف 

______________________________ 
 ٛٙٔ: ٘( اؼبكاسب ٔ)
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 شرعي أو باعًتاؼ الغابن فال كالـ.

الغابن واؼبغبوف فاّدعى اؼبغبوف اػبيار وأنكره الغابن ء من االعًتاؼ والطريق الشرعي واختلف  وأّما إذا دل يثبت األمراف بشي
 فهذا يتصّور على وجهُت:

أف ىبتلفا يف أصل زيادة القيمة عن القيمة السوقية حاؿ اؼبعاملة فاّدعى اؼبغبوف ذلك وأنكره الغابن بدعوى أّف القيمة   أحدنبا:
كانت متساوية للقيمة السوقية حاؿ اؼبعاملة وإمبا حصلت الزيادة بعد اؼبعاملة فال غنب، أو بدعوى أّف الزيادة كانت قبل 

 انتا متساويتُت، وكيف كاف فيختلفاف يف أصل حصوؿ الغنب وعدمو.اؼبعاملة ولكّنهما حُت اؼبعاملة ك



أف يتفقا يف أصل الغنب ويعًتفا بزيادة القيمة عن القيمة السوقية حُت اؼبعاملة إاّلأّف الغابن اّدعى علم اؼبغبوف باغباؿ  وثانيهما:
 إليو بعد ذلك إف شاء اللَّو تعاذل. وينكره اؼبغبوف ويّدعي جهلو بالزيادة، وىناؾ وجو ثالث لالختالؼ لعّلنا نشَت

يف تصوير كوف  «ٔ» )قّدس سرّه(  أّما إذا اتّفقا على حصوؿ الغنب واختلفا يف علم اؼبغبوف وجهلو فقد ذكر شيخنا األنصاري
 اؼبغبوف منكراً حينئذ وجهاً، مث ذكر وجهاً ثانياً وجعلو مّدعياً ومع ذلك قّدـ قولو مع اليمُت.

 فملّخصو: أّف موضوع اػبيار مركب من أمرين أحدنبا البيع بالزيادة عن القيمة السوقية وىذا حاصل أّما ما ذكره أّواًل 
بالوجداف حسب الفرض، وثانيهما عدـ علم اؼبغبوف بالزيادة وىذا يبكن ربصيلو باستصحاب عدمو وبو يتم كال جزأي 

قولو مع اليمُت، وىذا األصل أعٍت استصحاب عدـ  اؼبوضوع، وحيث إّف قوؿ اؼبغبوف مطابق لؤلصل فيكوف منكرًا ويقّدـ
 العلم حاكم على أصالة اللزـو يف اؼبعاملة ألنو أصل موضوعي ينّقح اػبيار، ىذا ما أفاده يف الوجو األوؿ.

______________________________ 
(ٔ) 
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و إذا بنينا على عدـ جرياف استصحاب عدـ العلم وقلنا إّف اؼبغبوف مدّع للخيار، فال ؿبيص وأّما الوجو الثاين: فقد ذكر فيو أن
من تقدًن قولو على قوؿ الغابن أيضًا مع اليمُت، وذلك ألّف إقامة البّينة على جهلو غَت متيّسرة فدعواه فبا ال يبكن إثباتو هبا 

و مع اليمُت، وال يبكن مطالبتو بالبّينة، إذ ال يبكن إقامتها على االمور وال يعلم إاّلمن قبلو، ويف مثلو ال مناص من تقدًن قول
القائمة بنفس اؼبّدعي اليت ال تعرؼ إاّلمن قبلو، كما ال يبكن إحالؼ الغابن على علم اؼبغبوف باغباؿ، ألّف الغابن كالبّينة ال 

ابن أّف اؼبغبوف عادل باغباؿ فيما أنو جاىل بعلم يبكن أف يكوف عاؼبًا باألوصاؼ القائمة بنفس اؼبّدعي، إذ كيف يعرؼ الغ
  اؼبغبوف فال يصح حلفو عليو، فال طريق إاّلاألخذ بقوؿ ذلك اؼبّدعي مع اليمُت، ىذا ملّخص ما أفاده شيخنا األنصاري

 من الوجهُت. )قّدس سرّه(

إمكاف العلم بعلم شخص آخر أو جبهلو، وللمناقشة فيما أفاده فيهما ؾباؿ واسع، أّما فيما ذكره يف الوجو الثاين فلوضوح 
وىذا كعلم كل أحد جبهلنا بقيمة الفرش واعبواىر، مضافًا إذل أنو ال دليل على قبوؿ قوؿ اؼبّدعي فيما إذا دل يبكن إقامة البّينة 

 البّينة عليو.على دعواه، وإاّل فالزمو قبوؿ دعوى مّدعي الفساد فيما إذا عقد يف ؿبل خاؿ عن الناس حبيث ال يبكنو إقامة 



وأّما ما أفاده من عدـ إحالؼ الغابن على علم اؼبغبوف من أجل عدـ علم الغابن بعلم اؼبغبوف أو جبهلو، ففيو: أنو ال مانع من 
أف يكوف أحد الصديقُت أو اؼبعاشرين عاؼبًا بعلم اآلخر أو جبهلو باغباؿ، فال ؿبذور يف إحالؼ الغابن على علم اؼبغبوف. 

 أفاده يف الوجو الثاين فبنوع حبسب الصغرى والكربى كما عرفت.وكيف كاف فما 

وأّما ما أفاده يف الوجو األوؿ، ففيو: أّف األوذل أف يعرّب بعدـ االقداـ بداًل عن عدـ العلم، وذلك ؼبا أشرنا إليو سابقًا من أّف 
 العلم وعدمو ليسا موضوعُت لؤلثر
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وإمبا األثر مًتّتب على عدـ إقداـ اؼبغبوف على الضرر وإقدامو عليو، وتوضيح ذلك: أّف اؼبقتضي ػبيار الغنب يف ذلك اػبيار، 
إمبا ىو االشًتاط االرتكازي بعدـ الزيادة عن القيمة السوقية، ومقتضى ذلك ثبوت اػبيار للمغبوف مطلقًا كاف ملتفتًا ؽبذا 

 كونو ارتكازياً، ومرجعو إذل أنو لو التفت الشًتط، فاشًتاطو ذلك موجود يف االشًتاط أـ كاف غافاًل عنو، وذلك ألنو معٌت
خزانة نفسو، والزمو ثبوت اػبيار لو مطلقاً، وال يبنع عن ذلك إاّلإقداـ اؼبغبوف على الضرر فإنو حينئذ يرفع ذلك االشًتاط 

على الضرر أـ دل يقدـ عليو، فمقتضى  الضمٍت االرتكازي ويبنع عن ثبوت اػبيار، فإذا شككنا يف أّف اؼبغبوف أقدـ
استصحاب عدمو أنو دل يقدـ على الضرر وهبذا االستصحاب نثبت اػبيار، ألّف صدور اؼبعاملة وكوّنا غبنية مورد لالتّفاؽ 

عاً واعبزء اآلخر وىو عدـ اؼبانع يثبت باألصل فيًتّتب عليو أثره وىو اػبيار، وال معٌت الستصحاب عدـ العلم ألنو ليس موضو 
 لؤلثر، نعم العلم من مبادئ االقداـ ومقّدماتو ال أنو بنفسو يًتّتب عليو األثر، ىذا.

كما يبكن أف يقاؿ: إّف اؼبعاملة مع عدـ ثبوت االقداـ على الضرر ؿبكومة باػبيار عند العقالء وقد أمضاىا الشارع فال 
 حاجة لؤلصل، ىذا كّلو فيما إذا دل يكن اؼبغبوف من أىل اػبربة.

أّما إذا كاف من أىل االطالع واػبربة بالقيمة السوقية فال يبكن قبوؿ دعواه اعبهل بالقيمة، وذلك ؼبا ثبت يف ؿبّلو من أّف من و 
شرائط صحة الدعوى أف تكوف عقالئية، ومن الضروري أّف دعوى أىل االّطالع عدـ االّطالع على القيمة مناقض للفرض، 

 تكوف دعوى عقالئية، نعم لو اّدعى غفلتو عن القيمة السوقية وزيادهتا فهي دعوى أعٍت فرض كونو من أىل االّطالع فال
إاّلأّنا دعوى على خالؼ األصل، إذ األصل عدـ الغفلة وهبذا ننفي  )عليو السالـ(  عقالئية المكاف الغفلة من غَت اؼبعصـو

 الغفلة فنحكم بعدـ اػبيار، ىذا.
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اؿ: بأّف الوجو يف عدـ قبوؿ قولو إمّبا ىو تقدًن الظاىر على األصل وكونو مّدعيًا ؼبخالفة دعواه للظاىر، إاّلأنو ليس  وردبا يق
إاّل كل مدّع ؿبتاجاً إذل إقامة البّينة بل ردبا يقبل قولو مع اليمُت كما إذا تعّسر عليو إقامة البّينة على مّدعاه، ألنو فبّا ال يعرؼ 

 اعبهة ال مانع من تقدًن قولو مع اليمُت لتعّسر إقامة البّينة على غفلتو، ىذا. من قبلو، وبتلك

بوجو فيو خلط، وذلك ألّف يف اؼبقاـ أمراف: أحدنبا كربى قبوؿ قوؿ كل مدّع  «ٔ»  وقد أجاب عن ذلك شيخنا األنصاري
بأّف  )قّدس سرّه(  يتعّسر عليو إقامة البّينة على مّدعاه. وىذه الكربى ىي اليت ناقشناىا سابقاً، وأورد عليها شيخنا األنصاري

ع العقد يف بّر أو حبر خاٍؿ عن الناس. وثانيهما: كربى الكربى غَت مسّلمة، ألّف الزمها قبوؿ قوؿ مّدعي الفساد فيما إذا أوق
قبوؿ قوؿ كل من ال يعرؼ ذلك القوؿ إاّلمن قبلو، وىذه الكربى غَت الكربى اؼبتقدمة ألّف معناىا أّف كل قوؿ بطبعو ال يبكن 

مع إمكاف إقامتها عليو بطبعو ويف  معرفتو إاّلمن قبل قائلو ومّدعيو البّد من قبولو، ال كل ما تعّسر إقامة البّينة عليو يف مورد
رواية حّد نفسو إاّلأنو ؼبا وقع يف مكاف خاٍؿ عن الناس اتّفاقاً ال يبكنو إقامة البّينة عليو، ولكّنها أيضاً فبّا دل ترد يف آية وال يف 

ثة ال يف صبيع اؼبوارد، وإاّل وإمبا ثبتت يف خصوص إخبار اؼبرأة بانقضاء عّدهتا ودبا يف رضبها وبعادهتا ألّنن مصّدقات يف الثال
 فالزمو قبوؿ قوؿ مّدعي العدالة والتقى ألنو فبا ال يعرؼ إاّلمن قبلو، ىذا أّواًل.

وثانياً: أّف تطبيق تلك الكربى على اؼبقاـ غَت صحيح، وذلك ؼبا عرفت من إمكاف االّطالع على جهل شخص آخر أو 
 علمو.

  اػبيار وىذا خبالؼ غَت أىل فاؼبتحّصل: أّف أىل اػبربة ال يثبت يف حقو

______________________________ 
 ٜٙٔ: ٘( اؼبكاسب ٔ)
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اػبربة كما تقّدـ، ألّف أصالة عدـ االقداـ على الضرر تثبت اػبيار يف حقو فيقّدـ قولو مع اليمُت، كما يبكنو إحالؼ الغابن 
اؼبغبوف من أىل االّطالع فيحلف على عدـ علمو بغفلتو وبو ذبري أصالة عدمها ووبكم بعدـ على علمو باغباؿ فيما إذا كاف 

اػبيار وليس ىذا من اليمُت اؼبردودة ألّنا إمبا تكوف فيما دل يوافق األصل وقد عرفت أّف عدـ غفلتو يوافق لؤلصل وال مانع 
 الختالؼ.من أف وبلف على عدـ علمو، ىذا سباـ الكالـ يف ىذه الصورة من ا

وأّما الصورة االخرى من اختالفهما فتفصيل الكالـ فيها: أّف اختالفهما تارًة يف القيمة السوقية مع االتّفاؽ على مقدار الثمن، 
وىذا كثَتاً ما يّتفق فيما قّل وجوده يف اػبارج كما يف اعبواىر وبعض األجناس القيمية الراقية، ويف أمثاؿ ذلك يّتفق االختالؼ 



مة السوقية كما إذا اّدعى البائع أّف ىذا اعبوىر يسوى يف السوؽ بثمانُت دينارًا واّدعى اؼبشًتي أنو يسوى أربعُت مع يف القي
 االتّفاؽ على مقدار الثمن يف اؼبعاملة.

بل واخرى ىبتلفاف يف الثمن مع االتّفاؽ على القيمة السوقية كما يف األجناس كثَتة الوجود فإّف قيمتها السوقية ال تق
االختالؼ المكاف اؼبراجعة إذل السوؽ وىذا كما إذا اختلفا يف أّف الثمن عشرة أو طبسة عشر مع اتّفاقهما على أّف قيمتو 

 السوقية عشرة، فاّدعى اؼبغبوف أّنك بعتو خبمسة عشر وقاؿ الغابن بل بعتو بعشرة فال غنب.

أّف قيمة ذلك اؼباؿ قبل شهر عشرة واختلفا يف قيمتو حُت اؼبعاملة وثالثة ىبتلفاف يف التغَّت وعدمو، وىذا كما إذا اتّفقا على 
فاّدعى اؼبغبوف أّف قيمتو دل تتغَّت حاؿ اؼبعاملة فلي اػبيار ألّنك بعتو خبمسة عشر وقيمتو عشرة، واّدعى الغابن أّّنا تغَّتت 

فعاًل عشرة واختلفا يف قيمتو السابقة حاؿ  وترّقت القيمة حاؿ اؼبعاملة وصارت طبسة عشر فال غنب، أو اتّفقا على أّف قيمتو
  اؼبعاملة فاّدعى أحدنبا اػبيار من
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جهة أنو اشًتاه خبمسة عشر مع أّف قيمتو فعاًل عشرة وكذلك قيمتو السابقة ودل تتغَّت قيمتو ودل تتنّزؿ بعد اؼبعاملة، وأنكره 
كانت طبسة عشر مث تنزّلت القيمة وصارت عشرة فعاًل فال غنب، ويف ىاتُت الصورتُت   اآلخر واّدعى أّف قيمتو حاؿ اؼبعاملة

و اؼبغبوف يّدعي عدـ التغَّت حبسب الزيادة أو النقيصة والغابن يّدعي التغَّت، وردبا يكوف اؼبغبوف مّدعياً التغَّت والغابن يّدعي عدم
الفعل أيضًا عشرة ولكن اؼبغبوف اّدعى التغَّت وأّف قيمتو حاؿ اؼبعاملة  وىذا كما إذا اشًتاه اؼبغبوف بعشرة وفرضنا أّف قيمتو ب

كانت أقل من عشرة وحيث باعو أو اشًتاه بعشرة فلو اػبيار للغنب والغابن اّدعى عدـ التغَّت وأّف قيمتو من االبتداء عشرة ال 
 أّّنا ترّقت بعد اؼبعاملة فال غنب وال خيار.

يبكن الرجوع يف تلك الصور إذل أصالة عدـ التغَّت، ألّنا ال تثبت وقوع اؼبعاملة على القيمة  إذا عرفت ىذه الصور فنقوؿ: ال
 اؼبتساوية وعدـ الزيادة عن القيمة السوقية فال يًتّتب عليها أثر.

 حيث سبسك يف إثبات عدـ اػبيار يف اؼبقاـ وتقدًن قوؿ «ٔ» )قّدس سرّه(  ومن ذلك يظهر ما يف كالـ شيخنا األنصاري
مّدعي عدـ الغنب بأصالة عدـ التغَّت واالشكاؿ فيو من جهتُت: إحدانبا ما عرفتو من أّف األصل مثبت وال يثبت بو وقوع 
العقد على اؼبتساوي وعدـ الزائد. وثانيتهما: أّف أصالة عدـ التغَّت على تقدير جرياّنا ال ذبري يف صبيع الصور اؼبتقّدمة، ؼبا 

لصورتُت األّولتُت غَت راجع إذل التغَّت بل ردبا يّتفقاف على عدمو أو وجوده، وإمبا اختالفهما من عرفت من أّف االختالؼ يف ا
ناحية االختالؼ يف القيمة السوقية أو يف الثمن فال ؾبرى ألصالة عدـ التغَّت فيهما، كما أّنا على تقدير جرياّنا ال تثبت 

  عدـ اػبيار، إذ قد عرفت أفّ 



______________________________ 
 ٜٙٔ: ٘( اؼبكاسب ٔ)
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اؼبغبوف تارًة ىو الذي يّدعي عدـ التغَّت فتكوف أصالة عدمو موجبة للخيار فال تنفع يف تقدًن قوؿ مّدعي عدـ الغنب دائماً، 
 ىذا.

ماذا يريد بأصالة  )قّدس سرّه(  استدّؿ على تقدًن قوؿ مّدعي عدـ الغنب بأصالة اللزـو ولكن دل يعلم أنو )قّدس سرّه(  مث إنو
، فإف أراد من ذلك التمسك بعمومات إذل آخر اآلية، وغَتنبا فبا اعتمد عليو  «اَلتَْأُكُلوا أَْمَواَلُكمْ » و «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  اللزـو

، ففيو: أّف التمسك هبا يف اؼبقاـ من باب التمسك بالعاـ يف الشبهات اؼبصداقية، ألّف اؼبعاملة على تقدير   يف اغبكم باللزـو
كوّنا غبنية خارجة عن تلك العمومات، فاؼبعاملة مرّددة بُت أف تكوف داخلة ربت اؼبخصص أو ربت العمومات ومعو ال 

.  يبكن التمسك بعمومات اللزـو

وىو استصحاب بقاء ملكية اؼباؿ للمغبوف بعد فسخو حيث إنو كاف ملكو قبل ذلك  وإف أراد منها االستصحاب اغبكمي
قطعًا ونشك يف بقائو وارتفاعو بفسخو فاألصل عدـ زوالو، فهذا االستصحاب على تقدير القوؿ جبرياف االستصحاب يف 

ؾباؿ لذلك االستصحاب أيضاً، وتوضيحو: األحكاـ الكّلية وإف كاف ال بأس بو إاّلأنو بناًء على ما سلكناه يف معٌت اػبيار ال 
أّنك عرفت أّف معٌت جعل اػبيار عبارة عن ربديد دائرة اؼبلكية وتضييقها إذل زماف الفسخ، فكأنو أنشأ اؼبلكية اؼبوقتة واؼبقّيدة 

وأّما اؼبلكية بأزيد  إذل زماف الفسخ، وعليو فنقوؿ يف اؼبقاـ إّف اؼبغبوف قد أنشأ اؼبلكية إذل ذلك الزماف أي إذل زماف الفسخ،
من ذلك الزماف أي اؼبلكية بعد زماف الفسخ فمشكوكة من االبتداء واألصل عدـ جعلها وعدـ إنشائها وعليو فال يبكن 

 من الوجهُت يف اؼبقاـ بل تبقى تلك الصور على حاؽبا من اػبالؼ. )قّدس سرّه(  اؼبساعدة على ما أفاده شيخنا األنصاري

الشرط الضمٍت االرتكازي إذا كاف واقعاً على تساوي القيمتُت بأف يشًتط اؼبتعاقداف تساوي كل واحد  إفّ  فالتحقيق أف يقاؿ:
 من اؼبالُت حبسب القيمة
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ملة بُت السوقية كما عرّبنا هبذه العبارة يف بعض عباراتنا السابقة، فاألصل مع مّدعي الغنب واػبيار، ألّف اؼبفروض وقوع اؼبعا
اؼبالُت ونشك يف شرطها الذي ىو أمر وجودي وىو وقوعها على اؼبالُت اؼبتساويُت حبسب القيمة واألصل عدـ وقوع اؼبعاملة 
على اؼبتساويُت فال لزـو حبكم االستصحاب، إذ التساوي واؼبعاملة الواقعة عليو أمراف وجودياف مسبوقاف بالعدـ فاألصل عدـ 

 ة اؼبتساوية للقيمة السوقية.وقوع اؼبعاملة على القيم



وأّما إذا كاف االشًتاط الضمٍت متعّلقًا دبا ىو اؼبتعارؼ بُت الناس واؼبرتكز يف األذىاف وىو عدـ اػبديعة والزيادة، فكأّنما 
يشًتطاف عدـ اػبديعة وعدـ الزيادة يف الثمن والقيمة فلذا ترى أنو يقوؿ لصاحبو ال يكن بيعك أو شراؤؾ ىذا بأزيد من 
قيمتو، واؼبراد باػبديعة ىو صورهتا إذ ال يعترب يف خيار الغنب اػبديعة بل يثبت ولو مع جهل الغابن باغباؿ، وعليو فإذا تعامال 
وشككنا يف حصوؿ ىذا الشرط وىو عدـ اػبديعة وعدـ الزيادة فاألصل مع من يّدعي اللزـو ألصالة عدـ وقوع البيع على 

، وىذا الوجو الثاين ىو األرجح ألنو اؼبوافق للمتعارؼ واؼبرتكز يف األذىاف من الغنب، ويؤيّد اػبديعة والزيادة وأصالة عدمهما
ذلك عنواف الفقهاء حيث عنونوه خبيار الغنب أي خيار الزيادة واػبديعة، وعليو ففي صبيع الصور اؼبتقدمة كبكم بلزـو اؼبعاملة 

 سباـ الكالـ يف اؼبسألة االوذل. وعدـ وقوع البيع على القيمة الزائدة أو اػبديعة، ىذا

 اؼبسألة الثانية

 

أّف األصحاب اشًتطوا يف ثبوت ىذا اػبيار أف يكوف التفاوت بُت القيمتُت أزيد فبا يتسامح فيو عادة، وىذا االشًتاط فبا ال 
  التساوي أو عدـغبار عليو سّيما على مسلكنا من كوف خيار الغنب ثابتاً باالشًتاط الضمٍت، ألّنم إمبا يشًتطوف 
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 الزيادة دبا ال يتسامح فيو، وأّما اؼبقدار اؼبتسامح فيو عرفًا فالظاىر أنو ال يعد غبنًا وزيادة موجبة للخيار، وىذا على إصبالو فبا
 ال خالؼ فيو.

أّف  «ٔ» تسامح فيو، وقد نقل عن بعض العامةوإمبا الكالـ يف ربديد مقداره وأّف أّي مقدار فبا يتسامح فيو وأي مقدار ال ي
التفاوت بالثلث مورد للتسامح وال يثبت بو اػبيار، فإذا اشًتى ما يسوى ستة بثمانية فال يثبت لو اػبيار ألّف الزيادة بالثلث، 

 «ٕ»  األنصاري وىذا التحديد فبا ال إشكاؿ يف سقوطو، إذ كيف ال تكوف الزيادة بثلث الثمن موجبة للغنب، وقد ذكر شيخنا
 بل ورّجح حصوؿ الغنب بزيادة اػبمس، ىذا.

والظاىر أنو ال يبكن تقدير الغنب بالكسور اؼبتعارفة أعٍت الثلث والربع واػبمس، وذلك ألّف اػبمس مثاًل أو الثلث يف بعض 
زيادة بكثَت، مثاًل إذا اشًتى ما اؼبوارد ال يوجب الغنب أي الزيادة دبا ال يتسامح فيو لقّلتو، ويف بعض اؼبوارد االخر يوجب ال

يسوى بثالثة أفلس بأربعة فقد اشًتاه بزيادة فلس واحد وىو الثلث إاّلأنو ليس فبا يوجب الغنب واػبيار لقّلتو، وأّما إذا اشًتى 
يتسامح  ما يسوى بثالثة آالؼ دينار بأربعة آالؼ فقد زاد بثلث الثمن وىو األلف مع أنو من أظهر مصاديق الزيادة اليت ال

فيها، وكّلما فرضنا العدد أزيد تصَت الزيادة يف الغنب أوضح فإذا اشًتى شيئًا خبمسة عشر ألف دينار وىو يسوى باثنيت عشر 
ألف دينار فقد زاد ربع القيمة وىو ثالثة آالؼ، ومن الظاىر أنو فبا ال يتسامح فيو بل ردبا يكوف الواحد يف اؼبائة موجباً 



مورد اؼبساؿبة وىذا كما إذا اشًتى ملكًا دبليوف وعشرة آالؼ دينار مث ظهر أّف قيمتو ىو اؼبليوف وقد زاد للزيادة اػبارجة عن 
  عشرة آالؼ

______________________________ 
 ٓٚ: ٔٔ( كما ُحكي عن مالك، راجع التذكرة ٔ)

 ٓٚٔ: ٘( اؼبكاسب ٕ)
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الواحد إذل اؼبائة، مع أنو من أظهر مصاديق ما ال يتسامح فيو. وباعبملة فال يبكن تقدير ذلك ونسبتها إذل مليوف نسبة 
 بالكسور اؼبتعارفة أو األعشار، وعليو فلنا ثالثة مقامات:

ثة نشك فتارًة نقطع ونعلم بأّف الزائد فبا يتسامح فيو فال غنب فيو. واخرى نعلم بأنو فبا ال يتسامح فيو فيثبت فيو اػبيار. وثال
يف أّف اؼبقدار الزائد ىل ىو فبا يتسامح فيو أو ال يتسامح فيو فهل وبكم يف ىذه الصورة باػبيار أو أّف اؼبعاملة الزمة حينئذ؟ 
، بدعوى أّف الشبهة  فردبا يقاؿ بعدـ صحة التمسك يف مثل ذلك بعمـو قاعدة نفي الضرر وال بالعمومات اؼبقتضية للزـو

 لضرر فبا يتسامح فيو حىت ال تشملو القاعدة أو أنو فبا ال يتسامح فيو فالقاعدة تشملو.مصداقية وال ندري أّف ا

إاّل أّف ذلك فبا ال أساس لو، وليست الشبهة مصداقية يف اؼبقاـ، وإمبا الشك يف خروج اؼبقدار الزائد عّما نعلم خبروجو ومن 
وج مثل العشرة يف اػبمسُت وأّنا ضرر ال يتسامح فيو، فهي قبيل الشك بُت األقل واألكثر يف اؼبخصص، وذلك ألنّا نعلم خبر 

، ولكنا نشك يف أّف اػبمسة يف اػبمسُت أيضاً  فبا تشملو قاعدة نفي الضرر قطعًا فتكوف العشرة خارجة عن اغبكم باللزـو
شك يف خروج اؼبقدار خارجة عن اللزـو أو ال ألجل الشك يف أّنا فبا يتسامح فيو عند العقالء أو فبا ال يتسامح فيو، فال

 الزائد عّما نعلم خبروجو ومن باب الشك يف خروج األقل أو األكثر.

وكيف كاف، فليست الشبهة مصداقية ألّف الشبهة اؼبصداقية إمبا تتحقق فيما إذا علمنا دبقدار اػبارج وشككنا يف مورد أنو من 
ؼبشكوؾ مستلزماً لتخصيص زائد على التخصيص الوارد على األفراد اػبارجة أو الباقية ربت العاـ حبيث ال يكوف خروج ذلك ا

العاـ، ولكنك خبَت بأّف الشك يف اؼبقاـ من جهة الشك يف مقدار اػبارج وأّف اؼبقدار الزائد عّما نعلم خبروجو أيضاً خارج عن 
، أو أنو ليس خبارج عنو فيكوف زبصيص العمـو منحصراً   باؼبقدار العمـو وىو مستلـز لتخصيص زائد على العمـو
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اؼبعلـو دوف الزائد، وباعبملة الشك يف اؼبقاـ من قبيل الشك بُت األقل واألكثر فهل هبوز الرجوع فيو إذل قاعدة نفي الضرر 
؟  وهبا نثبت اػبيار، أو أّف اؼبرجع ىو أصالة اللزـو

أصالة ثبوت اػبيار ألّف اؼبفروض أّف موارد الضرر خارجة عن أّف اؼبرجع حينئذ  «ٔ» )قّدس سرّه(  ذكر شيخنا األنصاري
، وإمبا خرجنا عن ىذا العمـو فيما إذا كاف الضرر فبا يتسامح فيو الناس، وحيث إّف الضرر متحقق يف اؼبقاـ ودل  اغبكم باللزـو

معو، إذ دل يثبت أّف الضرر فبا  يعلم أنو فبا يتسامح فيو فنتمسك بعمـو ما دّؿ على اػبيار عند الضرر وعدـ اغبكم باللزـو
، ألّف اؼبقدار  ، مث عدؿ عن ذلك واحتمل الرجوع إذل أصالة اللزـو يتسامح فيو حىت وبكم بعدـ اػبروج عن عمومات اللزـو
اػبارج عن عمومات اللزـو ىو الضرر اؼبتفاحش أو الضرر الذي يناقش فيو أي الضرر الكثَت ال مطلق الضرر، ودل يثبت بعد 

، ىذا.أّف ال  ضرر كثَت، فما داـ دل يثبت اؼبخصص نتمسك بالعمـو

والظاىر أّف الصحيح على مسلكو ومسلك غَته فبن اعتمد يف خيار الغنب على قاعدة نفي الضرر ىو االحتماؿ األوؿ دوف 
اؼبتفاحش وغَته ودل االحتماؿ الثاين الذي عدؿ إليو والوجو يف ذلك: أّف اػبارج عن عمومات اللزـو مطلق الضرر أعم من 

تقّيد أدلّة نفي الضرر بالضرر الكثَت، وإمبا دل نقل باػبيار فيما إذا كاف الضرر فبا يتسامح فيو العقالء ويقدموف عليو من أجل 
أّف مشوؿ قاعدة نفي الضرر لو على خالؼ االمتناف حيث إّنم قد أقدموا على ذلك الضرر فاغبكم بارتفاعو فبا ال امتناف 

أّف ذلك زبصيص ثاٍف ليّب وارد على اؼبخصص، فكما أّف أدلّة نفي الضرر خّصصت اللزـو دبوارد عدـ الضرر كذلك فيو، إاّل 
  خّصصنا ىذا اؼبخصص دبوارد عدـ

______________________________ 
 ٓٚٔ: ٘( اؼبكاسب ٔ)
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فإذا شككنا يف مورد يف أّف الضرر ىل ىو فبّا يقدـ عليو العقالء أو ال، فال إقداـ العقالء على ضرر أنفسهم من جهة قّلتو، 
ؿبالة يكوف اؼبخصص الوارد على اؼبخصص األوؿ مشكوكًا ومع الشك يف اؼبخصص الثاين يكوف عمـو اؼبخصص األوؿ 

ؿ فإذا دل يثبت زبصيصو ؿبّكمًا ومعو ال يبكن الرجوع إذل عمـو العاـ، إذ الشك إمبا ىو يف زبصيص عمـو اؼبخصص األو 
. وكيف كاف فليس اػبارج عن عمومات  فنتمسك بعمومو أي بعمـو اؼبخصص األوؿ ال ؿبالة وكبكم باػبيار وعدـ اللزـو
اللزـو خصوص الضرر اؼبتفاحش وإمبا خرج عنو مطلق الضرر ودبا أنو متحقق يف اؼبقاـ فنتمسك بعمـو اؼبخصص ال ؿبالة، 

 م.ىذا كّلو بناًء على مسلكه



وأّما بناًء على ما سلكناه من أّف اؼبدرؾ يف خيار الغنب ىو االشًتاط الضمٍت أعٍت اشًتاط التساوي وعدـ الزيادة عن القيمة 
السوقية من طرؼ اؼبشًتي واشًتاط عدـ النقيصة من طرؼ البائع، فالظاىر أّف اؼبرجع ىو عمومات اللزـو وذلك ألّف 

 كشف عن االطالؽ وعدـ التقييد يف مقاـ الثبوت واالعتبار النفساين.االطالؽ يف مقاـ االثبات والكالـ ي

وتوضيحو: أّف اؼبعاملة يف مقاـ االثبات مطلقة وليست مقّيدة باشًتاط التساوي باللفظ وىذا ظاىر، فنستكشف أّف اؼبعاملة 
ا فبا نشك يف كونو فبا يتسامح حبسب الواقع ومقاـ الثبوت مطلقة وغَت مقّيدة بعدـ زيادة مثل اػبمسة يف اػبمسُت وغَتى

فيو، واالعتماد على القرينة اؼبقامية واالرتكاز إمبا يتم باالضافة إذل اشًتاط عدـ الزيادة دبقدار ال يتسامح فيو، وأّما عدـ 
يشك يف  اشًتاط الزيادة دبقدار يشك يف أنو فبا يتسامح فيو فال، لعدـ صالحية االرتكاز للقرينية على اشًتاط مثلو أي مثل ما

أنو فبا يتسامح فيو، وال يسوغ لو االعتماد يف تقييد اعتباره النفساين على ما ال صالحية لو للقرينية والتقييد، نعم لو صالحية 
  القرينية والتقييد باالضافة إذل ما ال يتسامح فيو. إذف فاؼبعاملة باالضافة إذل ما نشك يف أنو فبا يتسامح فيو مطلقة يف مقاـ

 ٕٖٓ، ص: ٔ يارات، جمكاسب اػب

االثبات فنتمسك باالطالؽ يف الكالـ وبو نستكشف أّف اعتباره النفساين أيضًا مطلق وغَت مقّيد بعدـ الزيادة دبا يشك يف  
كونو فبا يتسامح فيو، إذ لو كاف اعتباره مقّيداً بذلك لكاف عليو البياف ونصب القرينة على ذلك، وحيث دل ينصب قرينة عليو 

  اعتباره مطلق، وعليو فيحكم عليو باللزـو وعدـ اػبيار، وىذا من موارد الفرؽ والثمرة بُت مسلكنا ومسلك الشيخ فيعلم أفّ 
 .)قّدس سرّه(

قد فّرقوا بُت العبادات واؼبعامالت وذىبوا إذل أّف الضرر يف  )قّدس اللَّو أسرارىم( وملّخصو: أّف الفقهاء ء بقي يف اؼبقاـ شي
ّف اؼبعاملة إذا كانت بنوعها ضررية فيحكم عليها بعدـ اللزـو وإف دل تكن ضررية باالضافة إذل شخص اؼبعامالت نوعي، وأ

اؼبتعاملُت، وأّما يف العبادات فقالوا إّف اؼبدار على الضرر الشخصي دوف النوعي، ومن ىنا قالوا بوجوب شراء اؼباء للوضوء 
 من يتضرر بذلك فال وهبب عليو التيمم حينئذ. بأضعاؼ قيمتو باالضافة إذل من ال يتضرر بذلك، وأّما

إذا كاف اؼبدار على الضرر اؼبارل يف باب الوضوء فال هبب شراء اؼباء  «ٔ»  وبعبارة اخرى كما أشار إليو شيخنا األنصاري
 لؤلغنياء للوضوء إذا كاف بأضعاؼ قيمتو باالضافة إذل صبيع الناس، ألّف دفع أضعاؼ قيمة اؼباء ضرر مارل على كل أحد حىت

الذين ال يعتنوف بأمثاؿ تلك القيمة من اؼباؿ إاّلأنو نقص يف اؼباؿ ال ؿبالة، وأّما إذا كاف اؼبدار على الضرر اغبارل فحينئذ يفرؽ 
يف وجوب الشراء بأضعاؼ قيمة اؼباء بُت من يكوف ذلك ضررًا حبالو وموجبًا لنفاد قوتو أو مسكنو فال هبب عليو الشراء، 

يكوف ذلك مضرّاً حبالو وإف كاف مضرّاً دبالو ال ؿبالة إاّل أنو إذا دفعو إذل مالك اؼباء ؼبا بقي وأفراد عائلتو جياعاً وال وبُت من ال 
 يبرض باغبرارة أو الربودة فيجب عليو الشراء، إاّلأّنم ذىبوا إذل الثاين وقالوا إّف اؼبدار على الضرر



______________________________ 
 ٔٚٔ: ٘اؼبكاسب ( ٔ)

 ٕٖٔ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

اغبارل يف الوضوء كما أنو شخصي يف غَته من العبادات، ومن ىنا إذا فرضنا أّف التوضؤ يوجب اؼبرض عبميع من يف البلد 
حبسب النوع  إاّلرجاًل واحدًا فإنو غبرارة مزاجو ال يتضرر بالوضوء وال يبرض، فال ؿبالة كبكم عليو بالوجوب وإف كاف الوضوء

ضرريًا حسب الفرض، وىذا خبالؼ اؼبعامالت فإّف اؼبدار عندىم على الضرر النوعي، فإذا كانت اؼبعاملة بنوعها ضررية 
 فيحكموف فيها بعدـ اللزـو وإف دل تكن كذلك باالضافة إذل شخص اؼبتعاملُت، ىذا.

اـ فبا ال إشكاؿ يف دوراف اغبكم مدار فعليتها كما ىو والذي ينبغي أف يقاؿ: إّف الضرر واغبرج وغَتنبا من موضوعات األحك
مقتضى القضايا اغبقيقية، وال وبتمل أف يكوف اغبكم فعليًا من دوف أف يكوف موضوعو أيضًا فعليًا ومتحققاً، فإذا حكم 

ة وجوب الشارع بوجوب الصالة عند الزواؿ وقاؿ: إذا زالت الشمس فقد وجب الطهور والصالة، فالزمو أف يتوقف فعلي
الصالة يف حق أحد على فعلية زواؿ الشمس يف حقو، وال يبكن أف يقاؿ بوجوب الصالة يف حقو فيما إذا دل يتحقق الزواؿ 
يف حقو، فلذا ال ؾباؿ للحكم بوجوب صالة الظهر ألىل العراؽ قبل ثالثة ساعات من الزواؿ من جهة فعلية الزواؿ ألىل 

 حقق قبل ثالثة ساعات من الزواؿ يف العراؽ.اؽبند حينئذ، إذ الزواؿ يف اؽبند يت

وباعبملة: أّف فعلية كل حكم يف حق أحد يتوقف على فعلية موضوعو باالضافة إذل ذلك الشخص كما ىو مقتضى كوف 
القضية حقيقية، وعليو فاألحكاـ اؼبًتتّبة على الضرر أو اغبرج إمبا تصَت فعلية فيما إذا صار الضرر فعليًا يف حق ذلك 

 ص، وىذا من دوف فرؽ بُت العبادات واؼبعامالت.الشخ

مث ال إشكاؿ يف أّف الضرر اؼبارل ضرر باالضافة إذل صبيع الناس غنيًا كاف أـ مفلساً، ألنو باألخرة نقص يف اؼباؿ والضرر عبارة 
  من اغبكم بعدـعن النقص يف اؼباؿ أو يف العرض أو يف النفس، وعليو فالبّد يف مثل شراء ماء الوضوء بأضعاؼ قيمتو 

 ٕٕٖ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

الوجوب باالضافة إذل اعبميع ألنو حكم ضرري على اعبميع، وإمبا خرجنا عن ذلك يف مسألة الوضوء وشراء اؼباء بأضعاؼ 
تو ولو الوارد يف إلغاء الضرر اؼبارل يف باب شراء ماء الوضوء، فيجب شراء اؼباء ولو بأضعاؼ قيم «ٔ»  قيمتو من جهة النص

مع كونو مضرّاً باؼباؿ ال ؿبالة، فوجود الضرر اؼبارل كعدمو ألنو ساقط حبسب النص، وحينئذ فنبقى كبن وغَت الضرر اؼبارل من 
اؼبضرّات فالبّد من مالحظة األشخاص لنرى أنو ىل تتضّرر بغَت اؼباؿ من سائر اعبهات عند دفع أضعاؼ قيمة اؼباء كمن لو 

 تبقى لو نفقتو ويبقى عيالو جياعًا أو ال يتمكن من ربصيل اؼبكاف فيناـ يف الرّب فيمرض للحرارة أو دفع أضعاؼ قيمة اؼباء ال



الربودة، أو أنو ال يتضرر بغَت اؼباؿ، فعلى األوؿ كبكم بعدـ وجوب الشراء وعلى الثاين كبكم بالوجوب، وكيف كاف فالضرر 
غَته من االضرار، فيكوف ذلك النص ـبصصًا لعمـو قاعدة نفي  اؼبارل ساقط عن االعتبار يف باب الوضوء واؼبدار على

 الضرر.

أنو يبكن أف يلتـز بعدـ الضرر اؼبارل يف العبادات من جهة تداركو باألجر  «ٕ» )قّدس سرّه(  وقد ذكر شيخنا األنصاري
ذلك من الضرر وإاّل فتكوف صبيع  العظيم واؼبثوبة الكثَتة، إذ ال إشكاؿ يف أّف من دفع مااًل وأخذ شيئًا يف مقابلو ال يعدّ 

اؼبعامالت ضررية حيث تدفع فيها األمواؿ ويؤخذ ما يقابلها، وعليو فمسألة شراء ماء الوضوء زبرج عن عمـو قاعدة نفي 
 الضرر بالتخصص دوف التخصيص، إذ ال ضرر حينئذ يف دفع أضعاؼ قيمة اؼباء، ىذا.

 ات:وال ىبفى أنو ال يبكن اؼبساعدة على ذلك من جه

  أّف الـز ذلك عدـ االعتناء بالضرر اؼبارل يف صبيع أبواب العبادات االوذل:

______________________________ 
 ٕٙ/ أبواب التيمم ب ٜٖٛ: ٖ( الوسائل ٔ)

 ٔٚٔ: ٘( اؼبكاسب ٕ)

 ٖٕٖ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

اؼباؿ إذا اشتغل مالكو بالصالة قياماً أو إذل القبلة، فإّف الـز والظاىر أّّنم ال يلتزموف بذلك، فإذا فرضنا أّف ىناؾ سارقاً يسرؽ 
ىذا الكالـ أف وبكم بوجوب الصالة عليو قائمًا ومستقبل القبلة وال يعتٌت بتضّرره وسرقة السارؽ، ألّف ما يعطيو اللَّو من 

 األجر لصالتو يقابل الضرر الوارد عليو، وىذا فبا ال يبكن االلتزاـ بو.

ا لو قلنا بعدـ صدؽ الضرر عند تداركو باألجر يف مقابلو، فهو إمبا يتوقف على إحراز تداركو باألجر ومن أخربنا أنّ  الثانية:
بثبوت األجر يف موارد الضرر يف العبادات، إذ الضرر إمبا ينفي اغبكم وأّما ثبوت األجر على ربّمل الضرر فال دليل عليو، نعم 

لشارع باتياف ما فيو الضرر كما يف شراء اؼباء يف الوضوء ألمكن استفادة األجر من ذلك لو كاف يف موارد الضرر أمر من قبل ا
األمر دبا فيو الضرر، وأّما أف نلتـز بوجوب ربّمل الضرر يف صبيع موارد العبادات بدعوى أّف فيو أجرًا فهو وبتاج إذل دليل وال 

 دليل عليو يف غَت مسألة شراء اؼباء.

إف كاف تقييد حديث ال ضرر بالضرر غَت اؼبتدارؾ فهو كما ذكرناه يف ؿبّلو بال موجب، إذ أّي دليل دّؿ  أّف اؼبّدعى الثالثة:
على تقييد الضرر بذلك، بل البّد من أف يؤخذ باطالقو ويقاؿ بشمولو عبميع أكباء الضرر وأقسامو. وإف كاف اؼبّدعى عدـ 



إمبا يتم فيما إذا كاف التدارؾ من جنس الضرر، وىذا كما  -ال نسّلمومع أنّا  -صدؽ الضرر على الضرر اؼبتدارؾ فهو لو سّلم
إذا أتلف شخص ماؿ غَته فحكم عليو الشارع بضماف مثلو أو قيمتو، فحينئٍذ ال يصدؽ الضرر، وأّما تداركو بغَت جنسو فهو 

األجر والثواب الذي ىو من غَت ال يبنع عن صدؽ الضرر. وعليو فتدارؾ الضرر اؼبارل يف الوضوء أو يف غَته من العبادات ب
 ء بالعرفاف. جنس اؼباؿ ال يبنع عن صدؽ الضرر عليو، فدعوى عدـ صدؽ الضرر على مثلو أشبو شي

فاؼبتحّصل: أنو ال وجو الخراج العبادات عن الضرر، بل العبادات واؼبعامالت صبيعها على حّد سواء وعند ربقق الضرر فيهما 
 باالضافة إذل أحد فال

 ٕٖٗ، ص: ٔ ػبيارات، جمكاسب ا

ؿبالة يرتفع اغبكم باالضافة إليو مااًل كاف الضرر أو غَته إاّليف مسألة شراء اؼباء فإّنا خارجة بالنص فيالحظ فيها الضرر من 
 غَت ناحية اؼباؿ.

ضوع ء منها وبكم بتحقق حكمو كاف اؼبو  وكيف كاف فالبّد من مالحظة كل حكم وكل واحد من اؼبوضوعات فعند ربقق شي
ىو الضرر أو أمراً آخر، وعليو فالبّد من أف يكوف الضرر شخصياً يف كل واحد من العبادات واؼبعامالت، نعم ال مانع من أف 

لوال أف أشق » )صّلى اللَّو عليو وآلو(  يكوف الضرر أو اغبرج النوعي مثاًل حكمة يف تشريع بعض األحكاـ وىذا كما يف قولو
حيث إّف عدـ تشريع وجوب السواؾ مستند إذل حكمة اغبرج النوعي، وما ورد يف اغبديد  «ٔ» «على اّميت ألمرهتم بالسواؾ

من أّف اغبكم بطهارتو من جهة أّف اغبكم بنجاستو يوجب اغبرج نوعاً فًتى أّف اغبرج أو الضرر نوعاً كاف من اؼبصاحل واغبكم 
لبحث يف اؼبقاـ فيما إذا كاف الضرر أو اغبرج موضوعاً الداعية إذل حكم الشارع بالطهارة أو عدـ تشريعو الوجوب، إاّلأّف ا

للحكم وحينئذ نّدعي أّف فعلية ذلك اغبكم اؼبًتّتب على الضرر يدور مدار فعلية الضرر يف حق كل واحد من اؼبكّلفُت، وىذا 
 غَت باب كوف الضرر أو اغبرج حكمة يف ترتيب األحكاـ على موضوعاهتا.

عن الروضة واؼبسالك يف أقساـ الغنب، أّف اؼبغبوف إّما أف يكوف ىو البائع  «ٕ» قّدس سرّه()  نقل شيخنا األنصاري إشكاؿ:
أو اؼبشًتي أو كالنبا، وقد وقع االشكاؿ يف تصوير الغنب من كال الطرفُت، فذىب بعضهم إذل استحالة ذلك من جهة أّف 

 آخر إذل امكانو، وما ذكروا يف تصويره وجوه: الثمن ال يبكن أف يكوف أقل من القيمة السوقية وأكثر منها، وذىب بعض

______________________________ 
 ٗح  ٖ/ أبواب السواؾ ب ٚٔ: ٕ( الوسائل ٔ)

 ٕٚٔ: ٘( اؼبكاسب ٕ)



 ٕٖ٘، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

أربعة توامُت مع أّف قيمتو من أّف ذلك إمبا يتصور فيما إذا باع متاعو ب «ٕ» )قّدس سرّه(  عن احملقق القّمي «ٔ»  ما نقلو منها:
يف السوؽ طبسة، واشًتط البائع على اؼبشًتي أف يعطي بدؿ أربعة توامُت شبانية دنانَت ألّنا مساوية لؤلربعة حينذاؾ، مع أّف 
شبانية دنانَت تسوى يف السوؽ خبمسة توامُت، وحينئذ يكوف البائع مغبونًا ألنو باع مالو بأربعة واغباؿ أنو يسوى خبمسة، 

يكوف اؼبشًتي أيضًا مغبونًا من جهة أنو أعطى شبانية دنانَت يف مقابلة أربعة توامُت واغباؿ أّنا تسوى خبمسة توامُت فكالنبا و 
 مغبوناف.

بأّف اؼبناط يف الضرر يف اؼبعاملة مالحظة اؼببيع جبميع قيوده وشروطو منها  )قّدس سرّه(  عن ذلك شيخنا األنصاري  وقد أجاب
 النقد والنسيئة، فإّف اؼباؿ إذا بيع بقيمة معّينة نقداً ردبا يكوف موجبًا للضرر، وأّما إذا بيع بتلك القيمة نسيئة فال تكوف ضررية،

كوف ضررية وأّما معها فتكوف نافعة، وكيف كاف فالبّد من ومنها شروط الفعل فإّف اؼبعاملة بدوف شرط مثل اػبياطة ردبا ت
مالحظة ؾبموع الثمن واػبصوصيات والشروط، فإذا الحظنا اؼبتاع بشرط تبديل األربعة إذل شبانية دنانَت فال نرى فيها ضرراً وال 

عامالت إّما أف تكوف جزءاً غبنًا على البائع بوجو فيكوف اؼبغبوف ىو اؼبشًتي فقط، مث أوضح ذلك بأّف الشروط يف ضمن اؼب
فتكوف اؼبعاملة اؼبشروط فيها معاملة واحدة فالبّد فيها من مالحظة ؾبموع الثمن والشرط والفرض أّف قيمة ؾبموعهما ال 
تنقص عن القيمة السوقية فإّما ال غنب فيها ألحد أصاًل، وإّما ىي غبنية ألحدنبا خاّصة، وإّما أف يكوف االشًتاط معاملة 

  ة كما ذكره بعضهم من أّف الشرط التزاـ يف ضمن التزاـ، وحينئذ البّد من مالحظة كلمستقلّ 

______________________________ 
 ( ]ما نقلو الشيخ عن احملقق ىبتلف عن اؼبذكور ىنا فالحظ[ٔ)

 ٛٗ، اؼبسألة ٓٙ -ٜ٘: ٕ، جامع الشتات ٕٚٔ: ٘( اؼبكاسب ٕ)

 ٕٖٙ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

اؼبعاملتُت واؼبفروض أّف معاملة الشرط غبنية للمشًتي خاصة واؼبعاملة االوذل غبنية للبائع فقط، فليس ىناؾ معاملة  واحد من
 واحدة غبنية لكل واحد من البائع واؼبشًتي.

بأنقص ما ذكره بعضهم من فرض ذلك فيما إذا باع شيئُت يف معاملة واحدة أحدنبا بأزيد من قيمتو السوقية وثانيهما  ومنها:
منها كما إذا باع ؾبموع الرسائل واؼبكاسب بثالثة دنانَت على أف يكوف شبن الرسائل نصف دينار واغباؿ أنو يسوى بدينار، 
وشبن اؼبكاسب دينارين ونصفاً واغباؿ أنو يسوى بدينارين، ففي ىذه اؼبعاملة الواحدة البائع مغبوف يف الرسائل واؼبشًتي مغبوف 

 يف اؼبكاسب.



يظهر فبا ذكرناه يف الوجو السابق وىو أّف ىذه اؼبعاملة الواحدة حبسب الصورة إّما أف تنحل إذل معاملتُت  عن ذلك:واعبواب 
مستقّلتُت يف اغبقيقة وإمبا صبعا حبسب اللفظ فقط، فحينئذ ىناؾ بيعاف والبائع يف أحد البيعُت مغبوف كما أّف اؼبشًتي يف 

حد يكوف كل من البائع واؼبشًتي فيو مغبوناً، وإّما أف تكوف معاملة واحدة حقيقة البيع اآلخر مغبوف، وليس ىناؾ بيع وا
وحينئذ فال غنب أصاًل، ألّف ؾبموع الرسائل واؼبكاسب حبسب القيمة السوقية يسوى بثالثة دنانَت، دينار لؤلوؿ وديناراف للثاين 

قيمة أحدنبا نصف دينار واآلخر دينارين ونصفاً  حسب الفرض، والفرض أنو باعهما بتلك القيمة أيضاً، غاية األمر فرض
 وؾبموعهما ثالثة دنانَت فاؼبتحّصل أنو ال غنب يف اؼبعاملة حينئذ فلو كاف فهو ألحدنبا ال لكليهما.

ما ذكره بعض آخر من تصوير ذلك فيما إذا كاف قيمة اؼباؿ ـبتلفة يف مكانُت ونفرضهما داخل البلد وخارجو كما إذا  ومنها:
العسكر وحصل الغالء خارج البلد وفرضنا أّف قيمة الطعاـ يف البلد ديناراف ويف خارج البلد أربعة دنانَت وقد اشًتى  حواىا

واحد من أىل البلد طعامًا فبن ىو خارج البلد بثالثة دنانَت اليت ىي حد متوسط بُت قيميت اػبارج والداخل، فإّف البائع يف 
 تلك اؼبعاملة مغبوف حبسب قيمة
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مكانو وىو خارج البلد، ألّف قيمة الطعاـ فيو أربعة دنانَت وقد باعو بثالثة، كما أّف اؼبشًتي فيها مغبوف ألّف قيمتو حبسب 
 مكاف نفسو وىو داخل البلد أكثر إذ اؼبفروض أّف قيمتو يف داخل البلد ديناراف، وكذا يبكن فرض ذلك حبسب البلدين.

ء، فإف كاف اؼببيع ىو الطعاـ خارج البلد فاؼبغبوف حينئذ ىو البائع فقط وإمبا  أّف اؼببيع حينئذ أي شي ب عن ذلك:واعبوا
تنزّلت قيمتو بنقل اؼبشًتي إيّاه إذل مكاف الرخص، وإف كاف اؼببيع ىو الطعاـ داخل البلد فاؼبشًتي ىو اؼبغبوف فليس ىناؾ 

 اؼبتبايعُت. معاملة واحدة غبنية باالضافة إذل كال

وقد صّور الغنب من اعبانبُت يف اغبكم الظاىري كما إذا باع متاعو بقيمة فتداعيا  «ٔ» ما ذكره يف مفتاح الكرامة ومنها:
واّدعى البائع أّف قيمتو السوقية أكثر واّدعى اؼبشًتي أّف قيمتو السوقية أقل ودل يتمكنا من الرجوع إذل السوؽ، أو إذا باع فرساً 

أّف فرسو يسوى بعبدين مع عدـ التمّكن من اؼبراجعة إذل  بعبد فاّدعى مالك العبد أنو يسوى بفرسُت واّدعى مالك الفرس
السوؽ كما إذا وقعت اؼبعاملة يف الرّب، فإذا تداعيا فيتحالفاف ؼبا ذكرنا سابقًا من أّف منكر الغنب ىو الذي يوافق قولو األصل 

 فيحلف كل واحد منهما وبذلك يثبت الغنب لكل واحد منهما، كذا ذكره.

 الـ يف الغنب الواقعي باالضافة إذل اؼبتبايعُت دوف الغنب الظاىري.أّف الك وفيو أّواًل:



أّف ثبوت الغنب حبلف كل واحد منهما إمبا يبتٍت على ما تقدـ من أّف اؼبّدعي إذا دل يتمكن من إقامة البّينة على مّدعاه  وثانياً:
بو مّدعاه، وحينئذ إذا حلف كل واحد منهما على  خصوصًا يف أمثاؿ اؼبقاـ فبا ال يعلم إاّل من قبل اؼبتبايعُت إذا حلف يثبت

  غبنو فال ؿبالة يثبت بو غبنو، ولكّنك عرفت فساد ىذا اؼببٌت وأنو دل يقم دليل

______________________________ 
 ٜٙٛ: ٓٔ( مفتاح الكرامة ٔ)
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سبكنو من إقامة البّينة على مّدعاه، بل اغبلف متوجو إذل منكر على أّف حلف اؼبّدعي يوجب ثبوت مّدعاه على تقدير عدـ 
 الغنب فبما أّنما ينكراف غنب اآلخر فيحلف كل منهما على عدـ غنب اآلخر وبو يرتفع غبنهما وال يثبت اػبيار ؽبما.

ن زيادة القيمة واػبديعة يف واؼبتحّصل: أّف تصوير الغنب من اعبانبُت غَت فبكن، نعم ال مانع من تصوير الغنب باؼبعٌت األعم م
اعبانبُت، وىذا كما إذا شاىد العُت يف زماف ورأى أّنا ظبينة تسوى بأربعة دنانَت مث اشًتاىا بتلك القيمة واغباؿ أّنا تسوى يف 

سوؽ السوؽ خبمسة دنانَت إاّلأّنا ظهرت غَت ظبينة، أو أّف البائع أخربه بوزف اؼببيع مث ظهر أنو أنقص مع أنو يسوى يف ال
بأكثر فبا اشًتاه، فإنو يوجب غنب البائع ألّف اؼبفروض أنو باعو بأقل من القيمة السوقية، كما يوجب غنب اؼبشًتي ألنو ُخدع 

 واعطي اؼبهزوؿ بدؿ السمُت أو الناقص عوض الكامل، فلكل واحد منهما اػبيار حينئذ.

ـ لنا يف األلفاظ أّف اؼبدرؾ ؽبذا اػبيار إف كاف ىو ما ذكرناه والذي ينبغي أف يقاؿ بعد إلغاء لفظة الغنب من البُت إذ ال كال
من اشًتاط التساوي ضمنًا حبسب االرتكاز فيستحيل حصوؿ الغنب لكال اؼبتبايعُت، إذ ال يعقل أف تكوف القيمة زائدة عن 

لمتبائعُت يف معاملة واحدة، القيمة السوقية وناقصة عنها، وأّما إذا كاف اؼبدرؾ ىو قاعدة نفي الضرر فيمكن تصوير الضرر ل
وىذا كما إذا باع خشبًا واشًتط عليو اؼبشًتي أف يكوف ذلك اػبشب من أخشاب داره مث ظهر أّف قيمة اػبشب يف السوؽ 
أقل، فإّف البائع يتضرر حينئذ من جهة أّف العمل بالشرط يوجب خراب داره وىدمها حىت ىبرج منها اػبشب اؼبوضوع يف 

اؼبشًتي وىذا أمر ضرري وىو ظاىر، ومثل ىذا االشًتاط من الشروط غَت اؼبقابلة باؼباؿ عرفاً، فإّف اػبشب سقفها ويدفعو إذل 
ال يفرؽ عند العقالء بُت أف يكوف خشب داره أو يكوف من سائر األخشاب فال يوجب ذلك زيادة يف الثمن، إاّلأّف العمل 

 هبذا االشًتاط
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ّرر البائع وىو ظاىر، كما أّف اؼبعاملة ضررية للمشًتي إذ اؼبفروض أّف قيمة اػبشب يف السوؽ أقل فال ؿبالة يثبت موجب لتض
 ؽبما اػبيار.



  القوؿ يف مبدأ خيار الغنب

 

قد وقع اػبالؼ يف أّف ظهور الغنب شرط شرعي يف حدوث اػبيار أو أنو كاشف عقلي عن حدوثو حُت العقد، دبعٌت أّف 
ىل يثبت من زماف العقد حىت يكوف العلم بالغنب كاشفًا وطريقًا إذل ثبوتو من االبتداء، أو أنو يثبت من زماف العلم اػبيار 

بالغنب فلو موضوعية وىو شرط يف ثبوتو وال خيار قبلو، وكلمات األصحاب ـبتلفة يف اؼبقاـ فمنهم من ذىب إذل ثبوتو من 
للجمع بُت كلماهتم وضبل   «ٔ» )قّدس سرّه(  بالغنب، وقد تصّدى شيخنا األنصارياالبتداء ومنهم من قاؿ حبدوثو حُت العلم 

كالـ القائلُت حبدوثو من االبتداء على إرادة ثبوت اغبق الواقعي، وضبل كالـ القائلُت حبدوثو من حُت العلم بالغنب على إرادة 
إذل بياف اآلثار اجملعولة للخيار وقّسمها إذل  ّدس سرّه()ق  السلطنة الفعلية اليت هبا يقتدر على الفسخ أو االمضاء، مث تعّرض

 قسمُت قسم يًتّتب عليو من زماف العقد وقسم يًتّتب عليو من حُت العلم بالغنب، ىذا.

وال ىبفى أنّا ذكرنا سابقاً أّف اػبيار معناه اغبق والسلطنة واؼبعرّب عنها دبلك فسخ العقد، وال معٌت للخيار إاّلذلك، وعليو فمن 
قاؿ بثبوت اػبيار من حُت العقد فال ؿبالة يلتـز بثبوت السلطنة الفعلية وملك الفسخ من زماف العقد، كما أّف من ذىب إذل 
ثبوتو من حُت العلم بالغنب يلتـز بثبوت تلك السلطنة واؼبلك من زماف العلم بالغنب، وحينئذ فال يبقى ؾباؿ للجمع بُت  

 ق الواقعي والثانية على إرادة السلطنة، إذ قد عرفت أّف معٌت اػبيار ليس إاّلالسلطنةكلماهتم حبمل االوذل على إرادة اغب

______________________________ 
 ٛٚٔ -ٙٚٔ: ٘( اؼبكاسب ٔ)
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العلم بالغنب كما واؼبلك على الفسخ فما معٌت إرادة اغبق دوف السلطنة، نعم إعماؿ تلك السلطنة ال ؿبالة يتوقف على 
يتوقف على العلم باػبيار يف مثل خياري اجمللس أو اغبيواف، وىذا ال ينايف ثبوت السلطنة من حُت العقد كما يف خياري 

 اجمللس واغبيواف اؼبتقّدمُت.

ما: يف اآلثار فاؼبهم ىو التكّلم يف مقامُت: أحدنبا يف أّف اػبيار ىل يثبت من حُت العقد أو من زماف العلم بالغنب. وثانيه
 اؼبًتتّبة على ىذا اػبيار وأّنا ىل تًتّتب عليو من حُت العقد أو من زماف العلم بالغنب.

 فملّخص الكالـ فيو أّف العمدة يف مدرؾ ىذا اػبيار أمراف: أّما اؼبقاـ األوؿ:



اؼبتأخرين. وثانيهما: ما ذكرناه ولعّلو اؼبعروؼ بُت  )قّدس سرّه(  أحدنبا: قاعدة نفي الضرر كما سبسك هبا شيخنا األنصاري
من الشرط الضمٍت االرتكازي بتقريب أّف كاًل من اؼبتبايعُت حسب ارتكازه يشًتط التساوي على اآلخر، فالبائع يشًتط عدـ 
 النقيصة يف الثمن واؼبشًتي يشًتط عدـ الزيادة فيو، وىذاف الوجهاف نبا العمدة يف ىذا اػبيار، ومقتضى كليهما ثبوت اػبيار

 من االبتداء.

أّما قاعدة نفي الضرر فؤلّنا تنفي الضرر الواقعي سواء علم بو الشخص أـ دل يلتفت إليو أصاًل، وال ينبغي االشكاؿ يف أّف 
 لزـو اؼبعاملة الغبنية ضرر على اؼبغبوف من االبتداء وعلمو وجهلو ال يرفع الضرر الواقعي.

غبنية فاقدة للتساوي من االبتداء والشرط متخّلف فيها من حُت العقد، فالـز وأّما االشًتاط الضمٍت فؤلجل أّف اؼبعاملة ال
ذلك أف يكوف اػبيار ثابتًا للمغبوف من حُت العقد واؼبعاملة ال من زماف العلم بالغنب، غاية األمر أّف إعماؿ سلطنتو يتوقف 

 على العلم بالغنب واػبيار نظَت العلم باػبيار يف خياري اجمللس واغبيواف.

  وباعبملة: أّف اؼبوضوع للخيار بناًء على ىذين الوجهُت إمبا يصَت فعلياً حُت
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ربقق العقد وبفعلية اؼبوضوع يكوف اغبكم أيضاً فعلياً، إذ ال معٌت لفعلية الضرر والتخّلف حُت العقد وعدـ فعلية حكمهما يف 
 م بالغنب، وعليو فالبّد من فعلية اغبكم أعٍت اػبيار حُت العقد وىو ظاىر.ذلك الزماف وكونو فعلياً بعد زماف العل

نعم، لو استندنا يف ىذا اػبيار إذل غَت الوجهُت اؼبتقّدمُت واعتمدنا فيو على الرواية النبوية الواردة يف تلّقي الركباف اؼبشتملة 
 )صّلى اللَّو عليو وآلو(  علم بالغنب بتقريب أّف اؼبراد بقولوعلى أّنم باػبيار إذا دخلوا السوؽ فظاىرىا ثبوت اػبيار من حُت ال

ليس ىو تعليق اػبيار على خصوص الدخوؿ بالسوؽ بأف يكوف للدخوؿ يف السوؽ  «ٔ» «إّنم باػبيار إذا دخلوا السوؽ»
اّل فالـز ذلك أف ال وإ «ٕ» )قّدس سرّه(  موضوعية يف ثبوت اػبيار كما ذىب إليو اغبّلي على ما نقلو عنو شيخنا األنصاري

وبكم ؽبم باػبيار فيما إذا علموا بالقيمة السوقية قبل دخوؿ السوؽ وظهر أّنم مغبونوف، مع أنو فبا ال يبكن اؼبساعدة عليو، 
إذ الظاىر من الرواية أّف الدخوؿ بالسوؽ من باب االنكشاؼ وظهور الغنب، فكأّف معناىا أّنم باػبيار إذا تبُّت غبنهم وظهر 

مغبونوف، وعليو فيكوف ظاىر الرواية دلياًل على أّف اػبيار إمبا ىو من زماف ظهور الغنب ال ؿبالة، وكذلك اغباؿ إذا كاف أّنم 
 اؼبدرؾ ىو االصباع فإّف اؼبقدار اؼبتيّقن منو ىو اػبيار بعد ظهور الغنب.

ا االمامية، وال يبكن اقببار ضعفها لعدـ اعتماد واعبواب عن ذلك أّواًل: أّف الرواية ضعيفة السند وال أثر منها يف كتب أصحابن
 األصحاب عليها يف خيار الغنب، ألّنم إمبا سبسكوا يف إثباتو بالوجهُت اؼبتقدمُت وغَتنبا من الوجوه.



  وثانياً: أّف الرواية ضعيفة حبسب الداللة أيضاً، وذلك ألّف اؼبراد بظهور الغنب

______________________________ 
 ٖٕٛتقّدـ زبرهبو يف الصفحة ( ٔ)

 ٜٙ: ٔٔ، التذكرة ٚٚٔ: ٘( اؼبكاسب ٕ)
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وتبّينو ليس ىو التبُّت دبا أنو موضوع يف اغبكم باػبيار، بل إمبا اخذ من باب الطريقية إذل الغنب الواقعي، واستعماؿ التبُّت 
ُكُلوا َواْشَربُوا َحىتَّ »  ت العرفية وموجود يف الكتاب العزيز أيضًا وىو قولو تعاذلواالنكشاؼ وإرادة الطريقية منها كثَت يف احملاورا

َ َلُكْم اػْبَْيُط اأْلَبْػَيُض ِمْن اػْبَْيِط اأْلَْسَوِد ِمْن اْلَفْجرِ  مع أّف التبُّت ال موضوعية لو يف حرمة األكل وإمبا اخذ طريقاً  «ٔ» «يَػَتَبُتَّ
ع يف حرمة األكل. وأّما االصباع فهو مدركي وليس حبّجة. فاؼبتحّصل أنو ال ينبغي االشكاؿ يف أّف إذل واقع الفجر وىو اؼبوضو 

 اػبيار وبدث من زماف العقد ال من زماف ظهور الغنب.

ينتقل  فنقوؿ: إّف من صبلة اآلثار إرث ىذا اػبيار فيما إذا مات مورّثو قبل أف يعلم بالغنب، فعلى ما ذكرناه  وأّما اؼبقاـ الثاين
اػبيار إذل وارثو لعمـو ما تركو اؼبيت فلوارثو ومنها حق اػبيار، نعم بناء على أّف اػبيار وبدث حُت العلم بالغنب ال يبكن 
اغبكم بانتقاؿ اػبيار للوارث ألنو بعد دل يثبت يف حق مورّثو، إذ اؼبفروض أنو مات قبل ظهور غبنو فلم يثبت لو حق حىت 

 ينتقل إذل وارثو.

ومنها: جواز التصرؼ للغابن قبل انكشاؼ الغنب للمغبوف، فردبا يقاؿ إّف جواز التصرفات للغابن يف تلك اؼبدة قبل علم 
اؼبغبوف بالغنب يدؿ على أّف اػبيار وبدث من حُت العلم بالغنب، إذ لو كاف ثابتًا من حُت العقد ؼبا جاز ؼبن عليو اػبيار أف 

وذلك ألّف اؼبعروؼ عدـ جواز التصرؼ ؼبن عليو اػبيار يف مّدة اػبيار، فحيث حكموا جبواز  يتصرؼ يف اؼباؿ يف زماف اػبيار،
 تصرفات الغابن يف اؼبقاـ قبل ظهور الغنب فمنو يستكشف أّف اػبيار وبدث من حُت العلم بالغنب.

عدـ جواز التصرؼ ؼبن عليو اػبيار وفيو: أّف ىذا االستكشاؼ إمبا يصح فيما إذا كانت اؼبسألتاف كلتانبا إصباعيتُت: إحدانبا 
 يف زمن اػبيار، وثانيتهما:

______________________________ 
 ٚٛٔ: ٕ( البقرة ٔ)
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جواز التصرؼ للغابن قبل علم اؼبغبوف بالغنب، فإذا كانت كلتا اؼبسألتُت إصباعية فيمكننا استكشاؼ أّف اػبيار من حُت العلم 
بالغنب بًتتيب قياس استثنائي بتقريب أنو لو كاف اػبيار ثابتًا من حُت العقد ؼبا جاز للغابن أف يتصرؼ يف اؼباؿ قبل العلم 
 بالغنب، ولكن التصرؼ للغابن قبل العلم بالغنب جائز، فليس اػبيار ثابتاً من حُت العقد بل إمبا وبدث من زماف العلم بالغنب.

هما خالفيتاف، وليس عدـ جواز التصرؼ ؼبن عليو اػبيار أمرًا اتّفاقيًا بل ىي مسألة خالفية، فمنهم من إاّل أّف اؼبسألتُت كلتي
ذىب إذل عدـ اعبواز مطلقاً ومنهم من قاؿ جبوازه كذلك ومنهم من فّصل بُت البيع اػبياري اؼبشروط برد مثل الثمن فال هبوز 

ل العلم بالغنب ليس أمرًا مسّلمًا عندىم وإمبا ذىب إليو بعض األصحاب وبُت غَته فيجوز، كما أّف جواز التصرؼ للغابن قب
ومع ذلك كيف يصح استكشاؼ أّف اػبيار من زماف العلم بالغنب من ؾبرد جواز التصرؼ للغابن قبل العلم بالغنب، ولعّل من 

حُت العقد، ولكنو ال يرى عدـ  ذىب إذل ذلك يرى أّف اػبيار من حُت العلم بالغنب كما وبتمل أف يقوؿ بثبوت اػبيار من
جواز التصرؼ ؼبن عليو اػبيار يف زمن اػبيار بل يرى جوازه، وكيف كاف فمع ىذا االختالؼ ال يبكننا استكشاؼ أّف اػبيار 

 وبدث من زماف العلم بالغنب من ؾبرد فتوى بعضهم جبواز تصرؼ الغابن قبل علم اؼبغبوف بالغنب.

بعدـ اعبواز يف اؼبسألة االوذل وىي جواز التصرؼ ؼبن عليو اػبيار يف زمن اػبيار، وذلك  نعم، االنصاؼ أنو ال وجو للحكم
ألّف اػبيار ليس حقًا متعّلقًا بالعُت وإمبا ىو حق تعّلق بالعقد، والعُت ملك من عليو اػبيار فلو أف يتصرؼ يف ملكو حىت 

يع اؼبشروط برد الثمن للعلم اػبارجي فيو بأّف بناء اؼبتعاملُت باتالفو، فإذا فسخ صاحب اػبيار فَتجع إذل بدلو إاّليف مثل الب
 على عدـ التصرؼ يف العُت بنقلها وبيعها، بل البّد من إرجاع نفس العُت عند رد مثل الثمن، إذ ألجل التحّفظ على بقاء

 ٖٖٗ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

قاـ من أف وبكم جبواز تصرفات الغابن يف اؼباؿ قبل ظهور الغنب العُت أقدـ على البيع بشرط رّد الثمن، وعليو فال مانع يف اؼب
 مع البناء على أّف اػبيار وبدث من زماف العقد.

ومنها: تلف اؼببيع قبل ظهور الغنب فإّف ظاىر األصحاب أّف تلفو من اؼبغبوف فلو كاف اػبيار ثابتًا من حُت العقد لكاف الالـز 
اقهم على أّف تلف اؼببيع يف زمن اػبيار فبن ال خيار لو، فمن حكمهم بأّف التلف من أف يكوف تلف اؼببيع من الغابن التّف

 اؼبغبوف يستكشف أّف اػبيار وبدث بعد العلم بالغنب حىت ال يكوف اؼبغبوف يف زماف التلف فبن لو اػبيار، ىذا.

 لساف دليل، وإمبا ورد ذلك يف خصوص ولكّنك عرفت سابقًا أّف كوف التلف يف زماف اػبيار فبن ال خيار لو فبّا دل يرد يف
خياري اغبيواف وشرط أياـ معدودة، فإف تعّدينا منهما إذل كل خيار فالـز ذلك أف كبكم يف اؼبقاـ أيضًا بأّف تلف اؼببيع قبل 

يف غَته من العلم بالغنب من الغابن ألنو ليس لو خيار، وإف دل نتعد منهما إذل غَتنبا فال كبكم بذلك ال يف خيار الغنب وال 
اػبيارات إاّليف خياري اغبيواف والشرط. وباعبملة على تقدير صحة التعّدي منهما إذل سائر اػبيارات نلتـز يف اؼبقاـ بأّف تلف 

 اؼببيع من الغابن وىذا فبا ال ؿبذور فيو.



)قّدس   كره شيخنا األنصاريفاؼبتحّصل: أّف صبيع آثار اػبيار تًتّتب على العقد من حُت صدوره، فمنو يظهر االشكاؿ فيما ذ 
يف اؼبقاـ من أّف بعض اآلثار يًتّتب عليو بعد العلم بالغنب وبعضها اآلخر يًتّتب عليو من حُت صدوره وذلك ؼبا  «ٔ» سرّه(

 مّر من أّّنا بأصبعها تًتّتب عليو من حُت صدوره، ىذا.

  يفوقد بقي من اآلثار تصّرؼ اؼبغبوف قبل ظهور الغنب وىل يكوف تصرفو 

______________________________ 
 ٛٚٔ: ٘( اؼبكاسب ٔ)
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اؼباؿ مسقطًا للخيار أو ال؟ فإف قلنا بأّف التصرؼ مسقط تعّبدي كما التزمنا بذلك يف خصوص التصرؼ يف خيار اغبيواف 
إف دل يقصد بو سقوطو ودل يكن راضيًا بو، فال ؿبالة حيث قلنا إّف تقبيل اعبارية وكبوه موجب لسقوط خيار اغبيواف تعّبدًا و 

 نلتـز يف اؼبقاـ أيضاً بسقوط خيار الغنب بتصرفات اؼبغبوف قبل العلم بالغنب.

وأّما إذا قلنا باسقاطو بالتصرفات من باب أّنا تكشف عن رضا اؼبتصرؼ بالبيع ال من باب التعّبد كما ىو كذلك يف غَت 
قوؿ بسقوط اػبيار يف اؼبقاـ بتصرؼ اؼبغبوف قبل ظهور الغنب، والوجو فيو أنو مع اعبهل بالغنب ال خيار اغبيواف، فال يبكن ال

 يكوف تصرفو كاشفاً عن رضاه بالغنب فال يسقط بو خياره، ىذا.

لرؤية مث إّف ما ذكرناه يف الغنب من ترّتب اآلثار وربقق اػبيار من زمن العقد يأيت يف كّل خيار ثابت باالشًتاط كخياري ا
والعيب من حيث اػبيار ال من حيث أخذ األرش فإنو ثابت باألخبار، وأّما نفس خياري العيب والرؤية فهما ثابتاف 
باالشًتاط الضمٍت من دوف حاجة إذل األخبار، فإذا اشًتى شيئًا برؤيتو السابقة ودل يكن اؼببيع باقيًا على ما رآه اؼبشًتي فال 

العقد ألنو مشروط ببقاء العُت على ما كانت عليو فبتخّلفو يثبت لو اػبيار وإف دل يعلم بو ؿبالة يثبت لو اػبيار من حُت 
 اؼبشًتي، ىذا.

  الكالـ يف مسقطات خيار الغنب

 

مث إّف شيخنا األنصاري تكّلم بعد ذلك يف امور منها: إسقاط ىذا اػبيار، ولو أربعة صور: وذلك ألنو إما أف يسقطو قبل 
وإّما بعد العلم بالغنب، وعلى كال التقديرين تارًة يسقطو بال عوض واخرى يسقطو مع العوض على وجو العلم بالغنب 



اؼبصاغبة، أّما إذا أسقطو قبل العلم بالغنب فال ينبغي االشكاؿ يف صحتو بناء على ما سلكناه من ثبوت اػبيار بالعقد ولو قبل 
 ظهور الغنب، فهو إمبا أسقط خياره الثابت.

 ٖٖٙ، ص: ٔ ػبيارات، جمكاسب ا

وردبا يناقش يف ذلك: بأنو مع اعبهل بالغنب وعدـ علمو بو كيف يُنشئ السقوط أو كيف يتصاحل عليو مع أنو ال يدري 
بغبنيتو، ومعو ال يتحقق منو االنشاء على وجو اعبـز إاّلعلى كبو التعليق بأف يسقط خياره على تقدير ثبوتو لو حبسب الواقع 

 على ىذا التقدير، والتعليق يف العقود وااليقاعات مبطل واالسقاط من االيقاعات.أو يتصاحل عليو 

واعبواب عنها: ىو ما أشرنا إليو سابقاً من أّف التعليق على بعض االحتماالت جائز فيما إذا كاف اؼبعّلق عليو فبا يتوقف صحة 
ا زوجتو فيقوؿ أنِت طالق على تقدير كونك زوجيت فإّف العقد أو االيقاع عليو عقاًل أو شرعًا فلو أف يطّلق امرأة وبتمل أّن

ء على ما ىو معّلق عليو واقعًا وال مانع عنو أبداً، ومن الظاىر  الطالؽ من دوف اؼبزاوجة مستحيل وىو من باب تعليق الشي
 ىذه اعبهة.أّف إسقاط اػبيار أيضاً من دوف أف يثبت لو خيار غَت معقوؿ، فتعليقو عليو صحيح وال إشكاؿ فيو من 

 «ٔ» )قّدس سرّه(  وأّما بناًء على أّف اػبيار يثبت بعد ظهور الغنب فهل إسقاطو قبل العلم بو صحيح؟ ذكر شيخنا األنصاري
 أّف إسقاطو حينئذ أيضاً فبا ال مانع عنو لثبوت اؼبقتضي للخيار ومعو يصح إسقاطو.

ريب إف شاء اللَّو تعاذل فهو، وإاّل فما أفاده ال يرفع االشكاؿ، فإّف إف رجع إذل ما سنبّينو عن ق )قّدس سرّه(  وىذا الذي أفاده
ء وربققو إمبا ىي بتحقق كل من مقتضيو وشرائطو وعدـ مانعو، وأّما ؾبرد وجود اؼبقتضي فإنو ال أثر لو يف وجود  فعلية الشي

 يوجب خروج ذلك عن كونو من اؼبسّبب، ومعو ال يتحقق خيار يف اؼبقاـ حىت يصح إسقاطو من جهة وجود مقتضيو، وال
 إسقاط ما دل هبب.

 فالصحيح يف اعبواب أف يقاؿ: إنو ال مانع من إنشاء االسقاط فعاًل ؼبا

______________________________ 
 ٕٛٔ: ٘( اؼبكاسب ٔ)
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عنو أبداً، نعم يف مثل اؼبعامالت البيعية وكبوىا  سيثبت لو من اػبيار يف ظرفو نظَت الواجب اؼبشروط وىذا أمر فبكن ال مانع
ال هبري ذلك ألنو على خالؼ اؼبتعارؼ وبعضها مورد للنهي، ولوالنبا عباز أف يبيع فعاًل ما سيشًتيو بعد مّدة، إاّلأنّو مورد 

يأيت بعد ذلك يف ظرفو، للنهي وـبالف للمتعارؼ، وىذا خبالؼ االسقاط فإنو فبا ال مانع عنو فعاًل وإف كاف الساقط أمرًا س



ودل يرد دليل لفظي على عدـ جواز إسقاط ما دل هبب حىت يؤخذ باطالقو، ولعّل مدركو ىو عدـ تعارؼ ذلك يف البيع وكونو 
موردًا للنهي يف بعض اؼبوارد االخر، وكيف كاف فلو كاف لو دليل فهو ليس إاّل االصباع وىو غَت متحقق يف اؼبقاـ قطعاً. 

عدـ إسقاط ما دل هبب ليس برىاناً عقليًا حىت ال يبكن زبصيصو وإمبا ىو أمر إصباعي مدركو ما عرفت وىو غَت وباعبملة أّف 
 متحقق يف اؼبقاـ، وىذا ىو الصحيح يف اعبواب ولعل ذلك فبا ال إشكاؿ فيو.

ظهر أنو طبسوف، فهل يسقط وإمبا الكالـ فيما إذا أسقط خياره احملتمل بتخّيل أّف الغنب على تقدير ربققو طبس دراىم مث 
خياره بذلك أو أنو يسقط دبقدار ما زبّيلو دوف اؼبقدار الزائد؟ وتفصيل الكالـ يف ذلك أنو ردبا يسقط خياره بتخّيل أنو كذا مث 

 يظهر أّف ما أسقطو مطابق للواقع أيضاً وأّف الغنب بذلك اؼبقدار، وىذا فبا ال إشكاؿ فيو.

خيار اجمللس مث باف أّف خياره خيار اغبيواف، وىذا أيضاً فبا ال إشكاؿ يف عدـ سقوطو بو ألّف  واخرى يسقط خياره بتخّيل أنّو
 ما أسقطو غَت ثابت وما ىو ثابت دل يتعّلق بو االسقاط.

بالغاً وثالثة يسقط خياره بتخّيل أنو طبسة دراىم مث يظهر أّف غبنو طبسوف درنباً، وكذا لو أسقط خياره بالغاً ما بلغ فإنو دبعٌت 
إذل ما بلغ دبقدار طبسة دراىم مثاًل ال دبقدار طبسُت كما ىو ظاىر، فهل ىذا من قبيل التقييد دبعٌت أنو قّيد إسقاط خياره دبا 

 إذا كاف الغنب دبقدار طبسة دراىم حىت ال يسقط فيما إذا ظهر أزيد
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 ب البطالف؟منو، أو أنو من باب الداعي وزبّلفو ال يوج

فردبا يقاؿ: بعدـ سقوط خياره إاّليف مقدار طبسة دراىم دوف غَتىا قياسًا لو بباب االبراء يف الدين فإنو إذا كاف ألحد على 
أحد بضعة دراىم فأبرأ ذمة اؼبديوف بتخّيل أّنا طبسة دراىم مث ظهر أّف ذمتو مشغولة بألف درىم أو أقل، فإنو ال إشكاؿ 

الدين عن ذمة اؼبديوف إاّلدبقدار طبسة دراىم وكذلك يف اؼبقاـ فيكوف االسقاط بتخّيل كذا راجعًا إذل عندىم يف عدـ سقوط 
 باب التقييد، ىذا.

وال ىبفى عليك الفرؽ بُت الدين واؼبقاـ فإنو اكبالرل وينحل إذل ديوف كثَتة حسب تعداد الدراىم فبا لو مالية، فإذا قلنا إّف 
ناه أّف عليو طبسُت ديناً، وعليو فإذا قصد واعترب يف نفسو أبرأ ذمة اؼبديوف عن كذا مقدار فال ؿبالة عليو دين طبسُت درنباً فمع

يكوف الساقط عن ذمتو ذلك اؼبقدار، ألّف اغبكم يف غَت التداعي والتحاكم مًتّتب على قصده واعتباره فكأنو أّدى من دينو  
ؼبقاـ أعٍت شرط التساوي أو شرط عدـ الزيادة فإنو أمر واحد ال تعدد فيو، كذا مقدار فيبقى الباقي يف ذمتو، وأّما الشرط يف ا

فإّف القيمة السوقية إذا كانت ـبتلفة عن القيمة اؼبعاملية فهو متصف بالزيادة وعدـ التساوي كاف الزائد واحداً أو اثناف أو مائة 
القيمة بواحد مث شرط عدـ الزيادة باثنُت وىكذا، أو ألف، فشرطو واحد ال أنو ينحل إذل شروط متعددة بأف شرط عدـ زيادة 



بل إمبا اشًتط شرطًا واحدًا وىو التساوي أو عدـ الزيادة وىو إمبا أسقط شرطو، ودبا أنو أمر واحد فال ؿبالة يسقط وال يبقى 
 لو بعد ذلك شرط.

عدد، فال ؿبالة يكوف اؼبقاـ داخاًل يف باب فاؼبتحصل: أّف باب التقييد يف اؼبقاـ غَت معقوؿ، ألّف الشرط أمر واحد ال يقبل الت
الدواعي فكأنو أسقط خياره بداعي أّف غّلتو كذا مقدار مث تبُّت أنو أزيد وىو ال يوجب البطالف، نعم ال مانع من تعليق 

 إسقاطو بكوف الغنب دبقدار طبسة دراىم مثاًل حبيث لو كاف مقداره أزيد منها

 ٜٖٖ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

وشيخنا  «ٔ»  وف متعّلقًا لالسقاط، فال يتعُّت كونو من قبيل الدواعي بعد بطالف التقييد كما ذكره شيخنا األنصاريال يك
بل يبكن على وجو التعليق، بل ىذا أمر متعارؼ عند العرؼ فًتى أنو إذا اشًتى شيئاً وبتمل فيو  «ٕ» )قّدس سّرنبا( االستاذ

الغنب بدرىم أو بدرنبُت يقوؿ ال مانع منو لو كاف الغنب هبذا اؼبقدار، وبطالف التعليق يف العقود وااليقاعات إمبا ىو من جهة 
و يف إسقاط اػبيار قبل العلم بالغنب أو بعده بال عوض سواء قلنا بأّف االصباع واالصباع غَت متحقق يف اؼبقاـ قطعًا ىذا كلّ 

 اػبيار يتحقق من حُت العقد أو بعد ظهور الغنب.

 وأّما إذا أسقطو مع العوض على وجو اؼبصاغبة قبل العلم بالغنب أو بعده فالكالـ فيو من جهتُت:

، فإّف اؼبصاغبة مع العوض كالبيع  بد وأف يقع يف مقابل شيأّف اؼباؿ يف اؼبصاغبة فيما إذا كانت مع العوض ال إحدانبا: ء معلـو
يف صورة اؼبصاغبة فالبّد فيها من عوض ومعّوض، واؼبعّوض أعٍت خيار الغنب غَت معلـو يف اؼبقاـ فيما إذا كانت اؼبصاغبة قبل 

غ للمتصاحل التصرؼ يف ماؿ اؼبصاغبة العلم بالغنب، إذ وبتمل أف ال يكوف لو خيار لعدـ غبنو، ومع ىذا االحتماؿ كيف يسو 
.  الحتماؿ أنو من أكل اؼباؿ بالباطل وبال عوض وىو ؿبرـّ

وىذا االحتماؿ ال دافع لو، ودعوى أّف اؼباؿ يف اؼبصاغبة يف مقابل احتماؿ اػبيار، مدفوعة بأّف االحتماؿ كما ىو ثابت قبل 
االحتماؿ وال أثر يًتتب عليو حىت تكوف اؼبصاغبة عليو بلحاظ اؼبصاغبة كذلك باٍؽ بعده، وال معٌت للمصاغبة على عدـ 

 آثاره، ألّف األثر مًتّتب على واقع الغنب ال احتمالو، وعليو فاؼبتعُّت وإف عرّب شيخنا

______________________________ 
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 ٖٓٔ: ٖ( منية الطالب ٕ)
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باألوذل أف تكوف اؼبصاغبة على اػبيار احملتمل مع العوض يف ضمن معاملة ولو بزيادة الثمن كما إذا قاؿ:  «ٔ»  األنصاري
بعتك ىذا الكتاب بدينار على أف تصاغبٍت على خيارؾ على تقدير ثبوتو بكذا، أو بشرط أف يسقط خيارؾ على تقدير 

 وجوده أو تسقط خيارؾ على تقدير ربققو، ىذا.

التفصيل يف ذلك بُت ما إذا كاف طرؼ اؼبصاغبة واؼبعّوض نفس اغبّق واػبيار وما إذا كاف طرفها إسقاط  ولكن الصحيح ىو
اػبيار ال نفس اػبيار، وتوضيح ذلك: أّف اؼبصاغبة تارًة تقع على نفس اػبيار كما إذا تصاغبا على أف ال يكوف لو خيار يف 

حالة انتظارية، وىذه ىي اليت قلنا إّف نتيجة اؼبصاغبة مع العوض فيها  مقابل كذا مقدار من اؼباؿ حبيث يسقط حّقو بذلك بال
ىي البيع وحكمنا ببطالف اؼبصاغبة حينئذ لعدـ العلم بوجود اؼبعّوض الذي ىو اغبق واػبيار، وإف كانت اؼبصاغبة عليو أو بيعو 

 صحيحاً فيما إذا كاف معلـو الوجود من أجل أّف اغبق من األمواؿ.

ؼبصاغبة واقعة على فعل من أفعاؿ َمن لو اػبيار حبيث يًتّتب على فعلو سقوط اػبيار وىو إسقاطو، ألّف واخرى تكوف ا
االسقاط فعل من األفعاؿ فتكوف اؼبصاغبة واقعة على إسقاطو يف مقابل كذا، ونتيجة ىذه اؼبصاغبة ىي االهبار فكأنّو 

جرد ىذه اؼبصاغبة بل لسقوطو حالة انتظارية وىي إسقاط األجَت استأجره على ىذا العمل أعٍت االسقاط، وال يسقط اػبيار دب
بعد اؼبصاغبة، نعم يبلك اؼبتصاحل ىذا الفعل على من لو اػبيار ولو مطالبتو بو بعد اؼبصاغبة، وبعد ما وىف من لو اػبيار دبا 

اؼبعّوض فيها كما أّف إجارتو وجب عليو من االسقاط يًتّتب عليو سقوط اػبيار، وىذه اؼبصاغبة صحيحة ؼبعلومية العوض و 
 صحيحة، فإّف االسقاط من األعماؿ بأف يسقط حقو على تقدير ثبوتو فانو عمل وشبرتو عدـ تشويش البائع بعد

______________________________ 
 ٕٛٔ: ٘( اؼبكاسب ٔ)
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ّف االسقاط دبا ىو فعل من األفعاؿ قابل للمصاغبة عليو ولبذؿ ذلك واطمئنانو على بيعو ولو دل يكن يف الواقع لو حق، فإ
اؼباؿ يف مقابلو، ال دبا أنو موجب لسقوط اػبيار بو حىت يتوقف على ثبوت اػبيار، فلذا لو دل نشًتط يف صحة االجارة ترّتب 

 تلك اؼبصاغبة معلـو فال مانع األثر عليها لصحت إجارتو جملرد ىذا العمل دبا ىو ىو أعٍت بو االسقاط، وحيث إّف اؼبعوض يف
من صحة اؼبصاغبة، وىذه اؼبصاغبة واقعة على الفعل، نظَت ما ذكرناه يف اؼبعاطاة من أنو ردبا تكوف اؼببادلة واقعة بُت فعلُت 

ل اؼباؿ بأف يكوف سبليك ىذا يف مقابل سبليك اآلخر حبيث بعد اؼبعاملة هبب عليو سبليك مالو وهبذا التمليك بعد اؼبعاملة ينتق
 «ٔ»  إذل اآلخر، ال بنفس اؼبعاملة كما ذكرناه يف اؼبصاغبة يف اؼبقاـ، إاّلأّف غرضنا االشكاؿ على ما أفاده شيخنا األنصاري

 من وقوع اؼبصاغبة على نفس اغبق وقد عرفت عدـ صحتها.



ٌت أنو يصاغبو بكذا بلغ غبنو ما بلغ ولو  أّف اؼبصاغبة على خيار الغنب مع العوض تارًة تكوف على كبو العمـو دبع اعبهة الثانية:
كاف يف الواقع الوؼ الدنانَت وحينئذ فال إشكاؿ يف سقوطو بتلك اؼبصاغبة كاف أقل أـ كاف أكثر. واخرى يصاحل اػبيار بكذا 

، وىذا أيضاً بزعم أّف الغنب خسمة دنانَت ال على كبو االطالؽ ولو بلغ ما بلغ مث يظهر يف الواقع أّف غبنو أيضًا طبسة دنانَت
 ال إشكاؿ يف إسقاطو اػبيار.

وثالثة يصاحل اػبيار بكذا باعتقاد أنو طبسة مث يظهر أّف غبنو حبسب الواقع أكثر فهل يسقط خياره حينئذ بذلك أو ال؟ فيو 
 .«ٕ» )قّدس سرّه(  احتماالت ثالث على ما ذكره شيخنا األنصاري

 بطالف اؼبصاغبة وعدـ سقوط اػبيار كبطالف االسقاط يف االسقاط األّوؿ:

______________________________ 
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عدـ حصوؿ اجملاين بدعوى أّف اؼبصاغبة على خياره بكذا معّلقة حبسب الواقع على أف يكوف غبنو طبسة دنانَت، واؼبفروض 
اؼبعّلق عليو، فال تتحقق اؼبصاغبة النتفاء شرطها اؼبعّلق عليو، فتبطل اؼبصاغبة ويكوف خياره باقيًا على حالو كما ذكرناه يف 

 االسقاط اجملاين بعينو.

ليق وىذا االحتماؿ ضعيف، ألّف تعليق اؼبصاغبة على كوف الغنب كذا مقدارًا أمر خارج عن األذىاف العامية، وال يقاس تع
 اؼبصاغبة على تعليق االسقاط يف االسقاط اجملاين كما ال ىبفى.

لزـو اؼبصاغبة وصحتها وسقوط اػبيار هبا من جهة أّف اػبيار حق واحد واؼبفروض أنو أسقطو بتخّيل أّف غبنو كذا،  الثاين:
 ين.واعتقاده من قبيل الدواعي وزبّلفها ال يوجب البطالف كما أشرنا إليو يف االسقاط اجملا

 وسيأيت أّف ىذا االحتماؿ أيضاً ضعيف.

 الذي ىو الصحيح وأمر مرتبط بُت االحتمالُت واالفراط والتفريط:  الثالث

ىو أف يقاؿ إّف اؼبصاغبة يف تلك الصورة صحيحة إاّلأّنا خيارية عند ظهور الغنب بأكثر فبا اعتقده، وذلك ألّف اػبيار كما 
وقد اشًتط يف ضمن اؼبصاغبة حسب االشًتاط االرتكازي أف ال يكوف الغنب أزيد من عرفتو حق واحد وقد صاحل عليو بكذا، 



طبسة دنانَت نظَت اشًتاط عدـ الزيادة يف أصل اؼبعاملة، وحينئذ إذا ظهر الغنب أكثر فقد زبّلف شرطو االرتكازي فهو يتمكن 
رؽ فيو بُت البيع وغَته من اؼبعامالت، وزبّلف من أف يلتـز بالصلح ويتمسك خبياره، وذلك ألّف االشًتاط االرتكازي ال يف

ذلك الشرط يوجب التمكن من رفع اليد عن اؼبصاغبة وعدـ رفع اليد عن اػبيار اؼبتصاحل عليو، وعليو ففي اؼبقاـ نلتـز بصحة 
 الو.اؼبصاغبة، إاّلأّف الغنب إذا ظهر أكثر يتمكن اؼبغبوف من رفع اليد عن اؼبصاغبة فيكوف خياره باقياً على ح
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 وىذا الوجو ىو الصحيح، ومنو يظهر بطالف الوجهُت السابقُت، ىذا سباـ الكالـ يف اؼبسقط األوؿ.

 اشًتاط سقوط اػبيار يف منت العقد. ومن اؼبسقطات وىو اؼبسقط الثاين:

منت العقد يف خياري اجمللس واغبيواف فال وقد تعّرض شيخنا األنصاري لالشكاالت الواردة على اشًتاط سقوط اػبيار يف 
نعيدىا، وقد ذكرناىا مع أجوبتها ىناؾ فلَتاجع، وعمدهتا ىي مسألة إسقاط ما دل هبب بتقريب أّف يف زماف االسقاط ال 

 خيار ويف زماف اػبيار ال إسقاط، وقد عرفت اعبواب عنو دبا ال مزيد عليو.

ف كاف ىو االصباع أو الرواية أعٍت النبوي الوارد يف تلّقي الركباف أو قاعدة ال ضرر  وال ىبفى عليك أّف اؼبدرؾ يف خيار الغنب إ
كاف لتلك اؼبناقشة وجو، ألّف خيار الغنب حينئذ يكوف نظَت غَته من اػبيارات ثابتًا جبعل الشارع، وحينئذ يبكن أف يناقش 

 ؼبناقشات.عند شرط سقوطو يف ضمن العقد بأنو من إسقاط ما دل هبب أو غَته من ا

وأّما بناًء على أّف مدركو ىو االشًتاط الضمٍت االرتكازي كما ذكرناه فال يتوجو على اشًتاط إسقاطو إيراد، وذلك ألّف خيار 
الغنب حينئذ يغاير سائر اػبيارات من جهة أنو إمبا يثبت جبعل نفس اؼبتعاقدين واشًتاطهما بال جعل من الشارع، فإذا اشًتطا 

عقد فمعناه أّّنما دل يشًتطا عدـ الزيادة أو عدـ النقيصة، وعدـ االشًتاط واعبعل ليس إسقاطاً ؼبا دل هبب سقوطو يف ضمن ال
 فال يتوجو عليو إشكاؿ، فال مناقشة يف اشًتاط السقوط من تلك الناحية.

بلغ غرري، ألنو أقدـ ولكنو مورد لالشكاؿ من جهة اخرى، وىي أّف إسقاط خياره على كبو االطالؽ ولو بلغ الغنب إذل ما 
 على معاملة ال يعلم دبقدار مالية
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اؼببيع فيها، فيكوف اشًتاط سقوطو على كبو االطالؽ غررياً، كما أّف اشًتاط سقوط خيار الرؤية غرري من جهة أّف معناه رفع 
 .«ٔ»  يف الدروس )قّدس سرّه( رري كما ذكره الشهيداليد عن أوصاؼ اؼببيع اليت رآىا سابقاً والبيع بال تلك األوصاؼ غ



بأّف اؼبعاملة يف نفسها لو كانت غررية فخيار الغنب ال يوجب ارتفاعو، ألّف اػبيار  «ٕ»  وأجاب عن ذلك شيخنا األنصاري
وقد تقّدـ الكالـ  حكم شرعي وىو ال يرفع الغرر، وإف دل تكن اؼبعاملة غررية فوجود اػبيار وعدمو ال يوجب كوّنا غررية ىذا،

يف ذلك عند التكّلم يف الغرر وأنو ىل يرتفع باػبيار أو ال وذكرنا ىناؾ أّف اػبيارات اليت ىي ؾبعوالت للشارع وأحكاـ من 
قبلو كخياري اجمللس واغبيواف وكبونبا وإف كاف ؽبذا الكالـ فيها وجو، إاّلأّف اػبيارات الثابتة جبعل اؼبتعاقدين كخيار الشرط 

 فهي فبا يرفع الغرر الذي ىو دبعٌت اػبطر فإنو يف أّي مورد رأى اػبطر فيو فيفسخ اؼبعاملة حيث إّنما بنفسهما جعال والغنب
 ذاؾ اػبيار فلماذا ال يكوف اػبيار رافعاً للغرر.

 عن إيراد الغرر غَت صحيح، إاّلأّف أصل إشكاؿ الغرر أيضاً ليس بوارد، وذلك: )قّدس سرّه(  فما أجاب بو

ألّف الغرر دبعٌت اػبطر على ما فّسروه إمبا يتحقق يف موردين: أحدنبا عند اعبهل بأصل وجود اؼببيع كما إذا باع ما يف   اًل:أوّ 
ء. وثانيهما: عند اعبهل بأوصافو اليت هبا زبتلف الرغبات ومنها رغبة نفس  كيسو وىو غَت معلـو ولعّلو ال يوجد فيو شي

 ال يدري أنو فرس أو دجاجة، أو اشًتى فلزاً ال اؼبشًتي كما إذا اشًتى حيواناً 

______________________________ 
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ء رفع يده  يدري أنو ذىب أو رصاص، فإّف اؼبعاملة يف أمثاؿ ذلك خطرية، ألنو ال يعلم دبا دخل يف ملكو ويف مقابل أي شي
 مالو.عن 

وأّما إذا كانت األوصاؼ اؼبقّومة ؼبالية اؼببيع اؼبوجبة الختالؼ الرغبات معلومة وكاف أصل وجود اؼببيع أيضًا معلومًا للمتبائعُت 
وقد أقدما على بيعو بكذا مقدار من الثمن نفرضو مائة دينار، فال تكوف اؼبعاملة غررية وإف دل يعلما بالقيمة السوقية، وذلك 

السوقية واؼبالية حبسب السوؽ أمر اعتباري، وال وجو لكوف اؼبعاملة عند اعبهل باألمر االعتباري غررية حيث إّف  ألّف القيمة
معناه اعبهل بأّف غَتي ىل يشًتي ذلك هبذه القيمة أو ال، وؾبرد اعبهل بذلك مع العلم بأصل اؼببيع وأوصافو اليت باختالفها 

يوجب الغرر وإاّل لكانت اؼبعاملة فيما إذا دل تكن ىناؾ سوؽ باطلة كاؼبعاملة يف زبتلف الرغبات ومنها رغبة اؼبشًتي ال 
الصحاري واعبباؿ اليت ال سوؽ فيها وال مشًتي سواه، أو فرضنا أّف االنساف العاقل يف العادل منحصر باؼبتبايعُت أفهل تكوف 

 تلك القيمة أو ال.اؼبعاملة غررية حينئذ من أجل اعبهالة بأّف اؼببيع ىل يشًتيو غَتنا ب



وبعبارة واضحة: أّف اعبهل بأصل وجود اؼببيع أو اعبهل بأوصافو الدخيلة يف الرغبات يوجب اعبهالة دبا ينتقل إليو يف مقابل ما 
يبذلو ولو مع اكبصار االنساف العاقل باؼبتبايعُت أو فيما ليس ىناؾ سوؽ كالصحاري، فإنو مع اعبهل هبما ال يدري أّف ما 

لكو ماذا أفهل ىو فبّا يرغب إليو أو فبا ال يرغب إليو، أو أنو موجود أو غَت موجود، وىذا يوجب اػبطر، خبالؼ دخل يف م
اعبهل دبجرد القيمة السوقية ومقدار مالية اؼباؿ عند غَتنبا مع العلم بأصل الوجود وأوصافو الدخيلة يف زيادة الرغبة فإنو ال 

ابل ما يبذلو وال يبقى يف البُت إاّلؾبرد عدـ العلم بأّف غَته يشًتيو هبذه القيمة أو ال، يبنع عن العلم دبا دخل يف ملكو يف مق
 وىذا ال يشًتط يف صحة اؼبعاملة وإاّل ؼبا صحت اؼبعاملة يف الصحاري وعند فرض اكبصار االنساف هبما، ىذا كّلو.
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و كاف دخياًل يف صحة اؼبعامالت للـز اشًتاط العلم بالقيمة السوقية يف بيع السلم بأف مضافًا إذل أّف العلم بالقيمة السوقية ل
يقاؿ إّف اؼبتبايعُت البّد من أف يعلما بقيمة اؼببيع يف ظرؼ تسليمو عند بيعو قباًل الحتماؿ أف تكوف القيمة السوقية بعد سنة 

  العقالء.ضعف القيمة الفعلية، وىذا فبا دل يقل بو أحد من الفقهاء وال

ىب أّف العلم بالقيمة السوقية شرط يف صحة اؼبعاملة وأّف اعبهل هبا يوجب الغرر، إاّلأّف النسبة بُت إسقاط اػبيار  وثانياً:
والغرر عمـو من وجو، فلعّلو عند إسقاطو مطمئن بعدـ زيادة القيمة السوقية أو نقيصتها عن الثمن، فمجرد االسقاط ال 

ىت تكوف اؼبعاملة خطرية وغررية، وؾبرد كوف القيمة السوقية أكثر حبسب الواقع ال يوجب أف تكوف يوجب اعبهل بالقيمة ح
 اؼبعاملة غررية، ؼبا ذكرناه يف ؿبّلو من أّف اؼبناط يف الغرر ىو اغبالة الوجدانية حاؿ البيع، فإذا دل وبتمل اػبطر يف حاؿ اؼبعاملة

السوقية أكثر، وكيف كاف فليس إسقاط اػبيار مالزماً للغرر بل النسبة بينهما  فهي ليست غررية ولو ظهر بعد ذلك أّف القيمة
 عمـو من وجو.

وفبا ذكرناه يف اؼبقاـ يظهر اعبواب عن إشكاؿ الغرر عند إسقاط خيار الرؤية، فإّف إسقاط اػبيار ال يالـز رفع اليد عن 
ة اؼبّدة وعدـ الفصل الطويل بُت زماف الرؤية وزماف اؼبعاملة، أو األوصاؼ اؼبرئية بل لعّلو مطمئن ببقاء اؼببيع على أوصافو لقلّ 
 من جهة العلم ببقائو على حالو، ومعو ال تكوف اؼبعاملة غررية.

فالظاىر أّف إسقاط اػبيار يف الغنب والرؤية فبا ال يوجب الغرر، بل يبكن إسقاط خيار العيب أيضًا فإنو إذا باعو أمة مبتالة 
اللَّو منو ومن نظائره حبيث ال يبكن االستفادة منها وال التداين إليها وال التكّلم معها الحتماؿ سراية السّل منها بالسل أعاذنا 

واشًتط على اؼبشًتي سقوط اػبيار وقبلو اؼبشًتي وأسقط خياره واشًتاىا دبا ىي عليها من األوصاؼ كائنة ما كانت 
  الة السالمة إذا قلنا إّنا أصل عقالئي، فهل تكوف اؼبعاملة غررية مع أنو حُتباطمئناف منو بصحة األمة أو باعتماده على أص
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 البيع ال وبتمل اػبطر.

وباعبملة: ال وجو لدعوى الغرر عند إسقاط اػبيار أبداً فيصح إسقاط اػبيار، ألّف تساوي القيمتُت يف خيار الغنب أو الصحة 
مصححًا للمعاملة حىت تبطل اؼبعاملة بعدمهما وإسقاطهما، وإمبا ثبتا من جهة االشًتاط الضمٍت  يف خيار العيب ليسا

االرتكازي وبو قلنا بثبوت اػبيار عند زبّلفو، فإذا بٌت اؼبتعامالف على اؼبعاملة ولو مع كوف اؼببيع معيوبًا أو القيمة السوقية غَت 
 ال يثبت ؽبما اػبيار حينئذ عند زبّلفو، وىذا ظاىر.متساوية فال ؿبالة يسقطاف شرطهما االرتكازي ف

 الثالث من اؼبسقطات: تصرؼ اؼبغبوف فيما انتقل إليو.

وقد ذكروا أنو من اؼبسقطات فيما إذا كاف بعد العلم بالغنب، وأّما قبل العلم بو فال يكوف التصرؼ مسقطًا للخيار، على 
مطلقًا مسقط ؽبما كاف قبل العلم أـ بعده، وعليو فيقع الكالـ يف  خالؼ خياري التدليس والعيب حيث إّف التصرؼ فيهما

وجو التفصيل يف ىذا اػبيار بُت كوف التصرؼ قبل العلم بالغنب وكونو بعده فنقوؿ: إف أرادوا من ذلك أف التصرؼ بعد العلم 
الؼ ما إذا كاف التصرؼ قبل العلم بالغنب كاشف عن رضاه بالعقد وطريق إذل التزامو بو الراجع إذل إسقاطو اػبيار، وىذا خب

بو فإنو ال كاشفية لو عن الرضا وال يرجع إذل إسقاط اػبيار، فهذا التفصيل متُت وذلك ؼبا عرفت من أّف إسقاط اػبيار من 
أحد اؼبسقطات وال يفرؽ يف االسقاط بُت اللفظي منو وغَته، فكما أّف اللفظ يكفي يف إسقاط اػبيار فكذلك الفعل يكشف 

ضاه بالعقد وإسقاطو اػبيار وىذا ظاىر، إاّلأّف ذلك ىبتص بالتصرفات اليت ؽبا ظهور نوعي يف إسقاط اػبيار كما إذا عن ر 
 تصرؼ فيو بداعي إسقاطو.

وأّما إذا أراد التصرؼ فيو من غَت إرادة إسقاط خياره بل بانياً على رّده بعد ذلك التصرؼ كما إذا كاف اؼببيع غبافاً وكاف اؽبواء 
  غاية الربودة فأراد االنتفاع بو لياًل مث يرّده إذل مالكو ّناراً، أو ركب الدابة يف طريق رّدىا إذل مالكها، فإفّ يف 
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التصرؼ يف ىذه اؼبقامات ال يكشف عن إسقاط اػبيار وال عن رضا اؼبتصرؼ بالعقد، فال يكوف موجباً لسقوط اػبيار حينئذ 
عد العلم بالغنب، كما أّف التصرؼ قبل العلم بالغنب يبكن أف يكوف مسقطاً لو، وذلك ؼبا ذكرناه يف االسقاط من أّف ولو كاف ب

إسقاط اػبيار قبل العلم بثبوتو على وجو التعليق والتقدير يوجب سقوطو وعليو فإذا تصرؼ يف اؼببيع بانيًا على االلتزاـ بالعقد 
 الة يكوف ذلك كاشفاً عن رضاه بالعقد وإسقاطو اػبيار على وجو التعليق.على تقدير ثبوت الغنب لو فال ؿب

أنو ال موضوعية ؼبا قبل العلم وبعده بأف يكوف نفس عنواف التصرؼ قبل العلم غَت موجب  فاؼبتحّصل من صبيع ذلك:
للسقوط ويكوف عنواف التصرؼ بعد العلم موجبًا لو، بل نبا طريقاف حبسب العادة إذل الرضا واالسقاط وعدمهما، فلذا ذكرنا 

اػبيار دبجرد كوف التصرؼ بعد العلم، أو عدـ  أنو يف موارد عدـ الطريقية والكشف عن االسقاط والرضا ال وجو لسقوط



سقوطو ألجل أّف التصرؼ قبل العلم ودل يرد دليل على أّف التصرؼ بعد العلم دبا ىو ىو موجب لسقوط اػبيار كما ورد ذلك 
ما ذكروه  يف خيار العيب وأّف التصرؼ يف اؼبعيوب يسقط اػبيار وتنتهي النوبة إذل األرش كاف ذلك قبل العلم أـ بعده. نعم

يف خيار التدليس من سقوطو بالتصرؼ مطلقًا ال دليل عليو، ؼبا مر من أّف عنواف التصرؼ دل يدؿ دليل على كونو موجباً 
لسقوط اػبيار فال موضوعية لو يف ذلك، وال يوجب السقوط إاّلفيما إذا رجع إذل االسقاط وكاف كاشفًا نوعيًا عن رضا 

 اؼبتصرؼ بالعقد.

وصباعة، ومن  «ٔ»  رناه: أّف اؼبدرؾ يف خيار الغنب إما ىو قاعدة ال ضرر كما سبسك هبا شيخنا األنصاريوالوجو فيما ذك
  الظاىر أّف مقتضاىا ثبوت اػبيار للمغبوف قبل التصرؼ وبعده، فإّف تصرفو فيو ال يرفع الضرر فال يكوف العقد الزماً عليو

______________________________ 
 ٔٙٔ: ٘( اؼبكاسب ٔ)
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ألّف اغبكم بلزومو ضرري، والـز ذلك أف ال يوجب التصرؼ سقوط اػبيار بناًء على أّف مدركو قاعدة نفي الضرر، نعم لو 
أقدـ على اؼبعاملة مع العلم بالغنب ال تشملو تلك القاعدة، ألّنا على خالؼ االمتناف حينئذ، إذ اؼبفروض أنو بنفسو أقدـ 

ضرره فاغبكم برفعو على خالؼ االمتناف، وأّما يف غَت صورة االقداـ فقد عرفت أنو ال مانع من مشوؿ القاعدة ؼبا بعد  على
التصرؼ ومقتضاىا عدـ لزـو اؼبعاملة بذاؾ التصرؼ. وباعبملة يف غَت موارد االقداـ على الضرر من االبتداء كما إذا أقدـ 

ب االستدامة كما إذا تصرؼ يف اؼببيع بقصد إسقاط خياره، ال مانع من مشوؿ حديث على اؼبعاملة مع العلم بالغنب أو حبس
 نفي الضرر، تصرؼ فيما انتقل إليو أـ دل يتصرؼ فيو.

وإّما مدركو ما ذكرناه من االشًتاط الضمٍت أعٍت اشًتاط تساوي القيمتُت، وىذا أيضًا غَت قاصر الشموؿ ؼبا بعد التصرؼ، 
اط الضمٍت يوجب اػبيار سواء تصرؼ معو فيما انتقل إليو أـ دل يتصرؼ فيو والزمو عدـ سقوط وذلك ألّف زبّلف االشًت 

اػبيار دبجرد التصرؼ يف اؼباؿ، والفرؽ بُت ما ذكرناه وسابقو بعد مشوؿ كل واحد منهما ؼبا بعد التصرؼ، أّف اػبيار يف األوؿ 
 اطهما الضمٍت.ؾبعوؿ شرعي ويف الثاين ؾبعوؿ من قبل اؼبتبايعُت حسب اشًت 

وباعبملة: أنو ال وجو لرفع اليد عن اػبيار اجملعوؿ شرعًا أو عند اؼبتبايعُت دبجرد التصرؼ، اللهم إاّلأف يدّؿ دليل على أّف 
 التصرؼ مسقط للخيار كما دّؿ يف خيار اغبيواف وىو مفقود، ومع فقده ال يبكن رفع اليد عن اجملعوؿ.



صباع وقلنا إنو اؼبدرؾ يف خيار الغنب فاؼبقدار اؼبتيّقن منو ىو اػبيار قبل التصرؼ وأّما بعد نعم، لو اعتمدنا يف اؼبقاـ على اال
التصرؼ فيو فال إصباع على اػبيار وعدـ لزـو العقد، وحينئذ فيقع الكالـ يف جرياف استصحاب اػبيار الثابت باالصباع قبل 

  أّف الشكالتصرؼ فيما إذا شككنا يف بقائو بعد التصرؼ فيو وعدمو، و 
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 حينئذ من قبيل الشك يف الرفع أو أنو من الشك يف الدفع.

أّف التصرؼ وعدمو ىل نبا من العناوين اؼبقّومة ؼبوضوع اػبيار وعدمو نظَت عنواف اؼبسافر واغباضر واالجتهاد  وتوضيح ذلك:
والعدالة، أو أّنما من قبيل اغباالت الطارئة على موضوع اػبيار، فردبا يتوىم أّف التصرؼ وعدمو من العناوين اؼبقّومة نظَت 

متحدين يف الواقع ال ؿبالة، ألف اؼبسافر ىو ذلك الشخص قبل ساعة كما أّف اغباضر  عنواف اؼبسافر واغباضر فاّنما وإف كانا
ىو ذلك الشخص بعد ساعة، واألحكاـ أيضاً مًتتبة على نفس ذلك الشخص كوجوب القصر أو التماـ، إاّلأنو مع ذلك إذا 

اؼبسافر مدخلية يف وجوب القصر كما أّف  القي خطاب هبب القصر على اؼبسافر إذل العرؼ، فال ؿبالة يستفاد منو أّف لعنواف
لعنواف اغباضر دخالة يف وجوب التماـ، وكذلك فيما إذا قيل قّلد اجملتهد أو صّل خلف العادؿ، فإّف ظاىره أّف عنواف اجملتهد 

تهد والعادؿ أو العادؿ سباـ اؼبوضوع ولو دخل يف وجوب التقليد واالئتماـ، فإّف االئتماـ أو التقليد وإف كاف على ذات اجمل
 إاّلأّف لذلك العنواف أعٍت عنواين االجتهاد والتقليد مدخلية يف جوازنبا.

وعدـ التصرؼ أيضًا من ىذا القبيل فإّف اػبيار مًتّتب على اؼبعاملة الغبنية اليت دل يتصرؼ اؼبغبوف فيها فيما انتقل إليو، فلعدـ 
تصحاب اػبيار يف اؼبقاـ بعد تصرؼ اؼبغبوف فإنو حينئذ يشبو التصرؼ دخالة يف ربقق اػبيار وعليو فال يبكن جرياف اس

القياس ويكوف من قبيل إسراء حكم من موضوع إذل موضوع آخر، الرتفاع موضوع اغبكم بواسطة التصرؼ، كما ال يبكن 
استصحاب وجوب القصر يف من كاف مسافرًا مث حضر قبل خروج وقت الصالة، أو استصحاب وجوب التماـ يف صورة 

عكس الرتفاع موضوع السفر واغبضر يف اؼبسألتُت. وكذا يف من زاؿ اجتهاده أو عدالتو فإنو ال يبكن يف مثلو استصحاب ال
جواز تقليده أو ائتمامو الرتفاع موضوعيهما نعم لو قلنا بأّف عدـ التصرؼ من قبيل اغباالت ال اؼبقّومات دل يكن ذلك مانعاً 

  عن

 ٖٔ٘، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

من قولو: إاّلأف يقاؿ إّف الشك يف الرفع  )قّدس سرّه(  رياف استصحاب اػبيار يف اؼبقاـ، ولعّل ىذا ىو مراد شيخنا األنصاريج
 ىذا. «ٕ» )قّدس سرّه( كما جـز بو شيخنا االستاذ  «ٔ»  ال الدفع فيستصحب فتأّمل



نبا من حاالتو، وذلك ألّف سباـ اؼبوضوع للخيار  والظاىر أّف عدـ التصرؼ والتصرؼ ليسا من مقّومات موضوع اػبيار وإمبا
ء آخر أبداً، وعليو فال مانع من استصحاب اػبيار بعد التصرؼ فيما إذا شككنا يف بقائو  ىو الغنب وال مدخلية يف ثبوتو لشي

ا هبري فيما ثبت من أّف االستصحاب كم «ٖ»  وارتفاعو فيما إذا كاف اؼبدرؾ فيو ىو االصباع بناًء على ما ذكرناه يف ؿبلو
 باألدلة اللفظية كذلك هبري فيما ثبت بالدليل الليّب وىو االصباع.

من عدـ جرياف االستصحاب يف األحكاـ الكّلية وحينئذ فال هبري استصحاب بقاء  «ٗ»  اللهّم إاّلأف يقاؿ دبا ذكرناه يف ؿبلو
لك الدليل ىو اللزـو يف اؼبقاـ، وذلك ألّف االطالقات اػبيار بعد التصرؼ، وعليو فالبّد من الرجوع إذل دليل آخر ومقتضى ذ

والعمومات الواردة يف أبواب اؼبعامالت تقتضي اللزـو مطلقاً، وقد خرجت عنها اؼبعاملة الغبنية اليت دل يتصرؼ اؼبغبوف فيها 
عدـ جواز الفسخ بعد فيما انتقل إليو، فإّف حكمها اعبواز، فإذا تصرؼ فيو اؼبغبوف فمقتضى تلك العمومات ىو اللزـو و 

 التصرؼ فيما إذا كاف مدرؾ اػبيار ىو االصباع.

  عّدوا من صبلة اؼبسقطات تصرؼ اؼبشًتي اؼبغبوف الرابع من اؼبسقطات:

______________________________ 
 ٘ٛٔ: ٘( اؼبكاسب ٔ)

 ٖ٘ٔ: ٖ( منية الطالب ٕ)

 ٖٙ(: ٛٗ)موسوعة اإلماـ اػبوئي  ٖ( مصباح االصوؿ ٖ)

 ٕٗ(: ٛٗ)موسوعة اإلماـ اػبوئي  ٖمصباح االصوؿ ( ٗ)
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أسنده  «ٔ» )قّدس سرّه(  قبل العلم بالغنب تصرفًا ـبرجًا عن اؼبلك، وقد اشتهر ذلك بُت اؼبتأخرين بل إّف شيخنا األنصاري
ىلك السلعة أو تصرؼ فيها سقط الرد، والوجو إذل الشيخ أيضًا حيث إنو ذكر يف خيار اؼبشًتي مراحبة عند كذب البائع لو 

وكيف   «ٕ» يف إسناد ذلك إذل الشيخ ىو ارّباد خيار البيع مراحبة مع خيار الغنب على ما ذكره احملقق الثاين يف جامع اؼبقاصد
الكالـ فبا ال  كاف فسقوط اػبيار بتصرؼ اؼبغبوف تصرفاً ـبرجاً عن اؼبلك قبل العلم بالغنب ىو اؼبشهور عند األصحاب، وىذا

إشكاؿ فيو بناًء على أّف مدرؾ ىذا اػبيار ىو االصباع ألنو دليل ليّب يقتصر فيو على اؼبقدار اؼبتيّقن وىو زماف عدـ تصرؼ 
 اؼبغبوف يف اؼببيع تصرفاً ـبرجاً عن اؼبلك، وأّما بعد تصرفو فال إصباع على ثبوت اػبيار.

 الضمٍت كما سلكناه فال ؾباؿ ؽبذا الكالـ.وأّما إذا كاف مدركو دليل ال ضرر أو الشرط 



أّما بناًء على الشرط الضمٍت فؤلّف اؼبفروض زبّلف ذلك الشرط وعدـ تساوي القيمتُت، وبذلك يثبت لو اػبيار سواء تصرؼ 
كالـ يف اؼباؿ أـ دل يتصرؼ، اللهم إاّل أف يقـو إصباع على سقوط اػبيار عند تصرؼ اؼبغبوف يف اؼباؿ كما ردبا يظهر من  

حيث ذكر يف آخر كالمو أّف تصرؼ اؼبغبوف ال يبنع خياره إف دل يكن اغبكم إصباعياً،  «ٖ» )قّدس سرّه(  الشهيد الثاين
وحينئذ يبكن أف يرفع اليد عن حق اؼبشًتي الثابت لو بتخّلف شرطو بذلك االصباع، إاّلأّف انعقاد إصباع على سقوط خيار 

  جاً عن اؼبلك غَت ؿبتمل احتمااًل عقالئياً، ألفّ اؼبشًتي عند تصرفو فيو تصرفاً ـبر 

______________________________ 
 ٚٛٔ: ٘( اؼبكاسب ٔ)

 ٖٛٔ: ٗ( جامع اؼبقاصد ٕ)
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ذىبوا إذل سقوط اػبيار عند تصرؼ اؼبشًتي القدماء دل يتعّرضوا ؽبذه اؼبسألة ومن تعّرض منهم أو من اؼبتأخرين غبكمها فإمبا 
 بدليل آخر ودل يثبت إصباع تعّبدي على السقوط، وىذا ظاىر.

وأّما دليل ال ضرر فإنو كما عرفت ينفي اللزـو من جهة أنو ضرري على اؼبشًتي بال نظر فيو إذل بقاء العُت وعدمو ولزـو 
لك ضرري بعد تصرفو، فال وجو لسقوط خياره وصَتورة اؼبعاملة اؼبعاملة، كما أنو ضرري قبل تصرؼ اؼبشًتي يف اؼباؿ كذ

 الزمة بعد تصرؼ اؼبشًتي يف اؼباؿ.

 نعم، ردبا يتوىم عدـ جرياف دليل ال ضرر بعد التصرؼ بوجهُت:

وىو ناظر إذل نفي اؼبقتضي عبرياف دليل ال ضرر بتقريب أّف دليل ال ضرر ال يشمل موارد إقداـ اؼبشًتي على ضرر  أحدنبا:
 نفسو، وتصرفو يف اؼباؿ إقداـ منو على ضرره ولو حاؿ اعبهل بالغنب، ومعو ال هبري الدليل ألنو على خالؼ االمتناف.

من أّف االقداـ فرع العلم بالضرر ومع اعبهل بغبنو وضرره ال معٌت  «ٔ» )قّدس سرّه( واعبواب عن ذلك: ما ذكره الشهيد
 القدامو على ضرر نفسو.



وىو راجع إذل إبداء اؼبانع عن جرياف دليل ال ضرر ببياف أّف لزـو اؼبعاملة وعدـ سبكن اؼبشًتي من الفسخ بعد  وثانيهما:
كم جبواز فسخ اؼبشًتي أيضًا ضرري على البائع، ألّف الـز ذلك تصرفو وإف كاف ضرريًا عليو، إاّل أّف عدـ لزـو اؼبعاملة واغب

 رجوع بدؿ اؼببيع إذل الغابن وعدـ سبّلكو لعُت مالو وىو ضرر، فبما أّف الضررين متعارضاف فال يشملهما الدليل.

______________________________ 
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بأّف قبوؿ الغابن بدؿ ملكو ليس فيو أي ضرر عليو، إذ اؼببيع إف  «ٔ» )قّدس اللَّو روحو( عنو: ما أشار إليو الشهيدواعبواب 
كاف مثلياً فرّد مثلو إليو ال يوجب الضرر عليو، ألّف اػبصوصيات الفردية يف اؼبثليات ال تقابل باؼباؿ فال تفوتو مالية مالو، كما 

ف رّد بدلو وقيمتو إليو ضررياً، إذ اؼبفروض أنو رفع يده عن خصوصية مالو وكاف بصدد تبديلو فإذا رّد أنو إذا كاف قيميًا ال يكو 
إليو بدلو فال يتوجو إليو ضرر بوجو. نعم ردبا تكوف اػبصوصيات موردًا لؤلغراض الشخصية كما إذا كاف اؼببيع كتابًا فيو خّط 

الضرر عبارة عن النقص يف اؼباؿ وال يصدؽ الضرر على فوت األغراض  جّده اؼبرحـو وقد فاتو ذلك بقبوؿ بدلو، إاّلأفّ 
الشخصية أبداً. إذف ال مانع من بقاء خياره بعد تصرفو يف اؼباؿ بعد وضوح أّف اػبيار يتعّلق بالعقد دوف العُت، فبقاء العُت 

 وزواؽبا ال ربط لو باػبيار ولعّلو ظاىر، ىذا.

بُت البائع واؼبشًتي، فإذا فرضنا أّف البائع مغبوف وقد تصرؼ يف الثمن قبل علمو بالغنب  مث ال ىبفى أنو ال فرؽ فيما ذكرناه
تصرفًا ـبرجًا لو عن اؼبلك فهذا ال يبنع عن خياره بعده وال يوجب ذلك سقوط حقو بوجو. نعم لو كاف اؼبدرؾ يف سقوط 

لبائع اؼبغبوف، ألّف اؼبقدار اؼبتيّقن منو ىو اؼبشًتي دوف خيار اؼبغبوف بالتصرؼ ىو االصباع أمكن الفرؽ بُت اؼبشًتي اؼبغبوف وا
 البائع اؼبغبوف، ولكّنك عرفت أّف انعقاد االصباع على السقوط أمر غَت ؿبتمل.

مث إنو ال فرؽ يف التصرؼ اؼبخرج عن اؼبلك بُت التلف اغبقيقي والتلف اغبكمي، كما ال فرؽ على الثاين بُت خروجو عن 
 ائو على اؼبلك واعبامع عدـ التمكن من الرد كما يظهر من عباراهتم كقوؽبم: ىل يسقط خياره فيماصفة اؼبلكية وبُت بق

______________________________ 
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 ف رّده إذل مالكو.إذا تصرؼ يف اؼببيع تصرفاً يستحيل معو رّده إذل مالكو، وتعليلهم سقوط اػبيار بعدـ إمكا

وكيف كاف، فتارًة يتصرؼ اؼبشًتي اؼبغبوف يف اؼباؿ تصرفًا متلفًا لو حقيقة كما إذا كاف اؼببيع خبزًا فأكلو، واخرى يتصرؼ فيو 
 تصرفاً متلفاً لو حكماً، وىذا على قسمُت:

نفسو، وىذا كما إذا نقلو إذل ملك فإّف إتالفو تارًة يوجب خروجو عن ملك اؼبشًتي ويزيل صفة اؼبملوكية لو مع وجوده يف 
شخص آخر كبيعو منو، أو يزيل صفة اؼبملوكية منو مطلقاً، وىذا كالعتق فإنو ىبرج العبد عن اؼبملوكية للمشًتي وغَته مع ثباتو 

 يف نفسو.

كاالستيالد يف واخرى ال يوجب التصرؼ خروجو عن وصف اؼبملوكية للمشًتي إاّلأنو مع ذلك ال يتمكن من رّده، وىذا  
األمة فإنو ال ىبرجها عن ملك سيدىا إاّلأنو يبنع عن رّدىا وإخراجها عن ملكو، وصبيع ذلك مشًتؾ يف عدـ إمكاف رّد اؼببيع 

 إذل الغابن، فعلى ما ذىب إليو اؼبشهور ال يتمكن اؼبشًتي من الفسخ بعد تلك التصرفات.

عبائز وكبونبا فبا يتمكن اؼبشًتي معو من إرجاعو إذل ملكو ىل يلحق بالتصرفات مث إّف التصرؼ فيو دبثل اؽببة اعبائزة أو البيع ا
أّف  «ٔ» )قّدس سرّه( الالزمة ويبنع عن الفسخ على اؼبشهور أو ال يلحق هبا وال يوجب سقوط خياره؟ ذكر شيخنا االستاذ

ملك اؼبغبوف، وىذا غَت فبكن عند  التصرفات اعبائزة كالالزمة من حيث إّف مقتضى الفسخ إرجاع اؼبلك إذل الغابن من
إخراجو عن ملكو مطلقاً، كاف االخراج الزمًا أـ كاف جائزاً، نعم لو إهباد موضوع الفسخ فيما إذا كاف تصرفو من التصرفات 

 اعبائزة إاّلأنو أمر آخر وىو ال يوجب صحة الفسخ ؼبا

______________________________ 
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 عرفت.

إذل أّف التصرفات اعبائزة حيث ال سبنع عن إرجاع اؼببيع إذل ملك اؼبغبوف ال  «ٔ» )قّدس سرّه(  وذىب شيخنا األنصاري
 توجب سقوط خياره لتمّكنو من رّده إذل مالكو، ىذا.

بال حاجة إذل فسخها وإبطاؽبا قبل ذلك ويبكن أف يقاؿ: إّف فسخ اؼبغبوف حينئذ بنفسو يوجب انفساخ التصرفات اعبائزة 
وتوضيح ذلك: أّف الفسخ عبارة عن إرجاع ماؿ البائع إذل البائع وماؿ اؼبشًتي إذل اؼبشًتي، فإذا أراد اؼبغبوف فسخ اؼبعاملة 

ذا بعينو معٌت فالزمو أف ىبرج اؼببيع عن ملك اؼبشًتي الثاين أو اؼبوىوب لو ويرجعو إذل ملك الغابن ويرجع الثمن إذل ملكو، وى



الفسخ وال إمكاف لو بغَت ذلك النحو فإّف الفسخ بدوف إرجاع ملك البائع إليو فبا ال معٌت لو، نعم البّد من أف يدخل اؼببيع 
 يف ملك اؼبشًتي آناً ما مث منو ينتقل إذل البائع، فالفسخ يالـز رفع اليد عن التصرؼ السابق وإاّل فال يتعّقل لو معًٌت.

  التصرؼ فيو دبثل االجارة فهل سبنع االجارة عن الفسخ أو ال؟بقي الكالـ يف

الظاىر أّف االجارة ال سبنع عن فسخ اؼبشًتي وخياره، لبقاء عُت اؼببيع يف ملكو وسبكنو من إرجاعو إذل الغابن، وإمبا ال يتمكن 
 سبكنو من رّد عينو.من إرجاع منافعها إليو فيضمن لو قيمة اؼبنافع وبدؽبا، وال وجو لسقوط خياره بعد 

واؼبتحّصل إذل ىنا: أّف تصّرؼ اؼبغبوف يف اؼباؿ بأّي كبو من أكباء التصرفات ال يسقط خياره، سواء كاف تصرفو ـبرجًا عن 
اؼبلك أو كاف على كبو آخر، ومن ذلك يظهر أّف إخراج منافع العُت عن اؼبلك باالجارة ال يبنع عن اػبيار بطريق أوذل لتمّكنو 

 العُت حينئذ.من رّد 

______________________________ 
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 بقي الكالـ فيما إذا تغَّتت العُت باالمتزاج أو بنقيصة أو بزيادة عينية أو حكمية.

اف عن الفسخ ويسقطاف اػبيار أو ال؟ أّما التغَّت باالمتزاج فالبحث فيو يقع يف مقامُت: أحدنبا يف أّف اؼبزج واالمتزاج ىل يبنع
وقد ظهر حكم ذلك فبا قّدمناه فإّف التصرؼ اؼبخرج عن اؼبلك ال يسقط اػبيار فكذلك االمتزاج سواء كاف باؼبساوي أو 

 باألعلى أو باألدىن، وسواء امتزج دباؿ اؼبشًتي أو دباؿ غَته.

 نفس ملك الغابن إليو أو رّد بدلو؟ ثانيهما: أّف اؼبغبوف إذا فسخ بعد االمتزاج ىل هبب عليو ردّ 

 فنقوؿ: إّف االمتزاج يوجب الشركة ويف الشركة قوالف:

أّف الشريكُت كل منهما يبلك كل نصف متصور يف اؼباؿ حسب انقساماتو غَت اؼبتناىية على القوؿ بعدـ اعبزء الذي  أحدنبا:
إمبا النقص والقصور يف اؼباؿ، ألّف اؼبملوؾ لكل منهما ىو ال يتجّزى، فكل من الشريكُت مستقل يف اؼبالكية وال قصور فيو، و 

نصفو ال صبيعو استقالاًل، وكل واحد من اؼبملوكُت معلـو معُّت يف علم اللَّو تعاذل وإف انضم أحدنبا إذل اآلخر وال يتمّيزاف، 
 فاؼبالكاف مستقالف واؼبملوؾ ناقص وغَت مستقل ألنو نصف اؼباؿ.



مالكاف للماؿ، فهو كما أنو ملك ىذا الشريك ملك للشريك اآلخر، فاؼبملوؾ مستقل وال نقص فيو أّف الشريكُت  وثانيهما:
وإمبا اؼبالك ناقص وغَت مستقل ألّنما دبا نبا مالك واحد ومنّزالف منزلة شخص فارد طرؼ للعلقة اؼبلكية، فكل منهما نصف 

 اؼبالك للماؿ، والقوؿ األوؿ ىو اؼبعروؼ.

متزاج يلحق بالنقل الالـز فيجب رّد البدؿ، وذلك ألنو إذا اشًتى اؼبغبوف زيتاً فمزجو بزيت شخص آخر وعلى كال القولُت اال
  أو اشًتى حنطة أو ماء فمزجهما حبنطة أو ماء شخص آخر، فعلى الوجو األوؿ يف باب الشركة ينتقل نصف زيت
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اء نصف زيت ذلك اؼبالك، ألنو ينتقل إذل ملك اؼبغبوف حينئذ، فيكوف كل واحد اؼبغبوف إذل ملك مالك الزيت اآلخر باز 
منهما مالكًا مستقاًل لنصف ؾبموع اؼبالُت إذ لوال انتقاؿ نصف ملك اؼبغبوف إذل ملك صاحب الزيت وبالعكس ؼبا حصلت 

بأف يقاؿ ببقاء كل من الزيتُت يف ملك مالكهما بال نقل وانتقاؿ  «ٔ» الشركة، وال معٌت للشركة الظاىرية كما ذكره يف العروة
 من أحدنبا إذل اآلخر، فإّف معٌت ذلك عدـ حصوؿ الشركة فال تغفل.

وعليو فإذا فسخ اؼبغبوف فال يتمكن من إرجاع ملك الغابن إليو، إذ اؼبفروض أّف نصفو قد انتقل إذل ملك شخص آخر بنقل 
بقائو على ملكو ال هبوز للغابن أف يطالبو بعُت مالو، فالبّد للمغبوف من أف يرّد قيمة العُت أو  الـز ألجل الشركة، فمع عدـ

 مثلها.

وأّما على الوجو الثاين يف باب الشركة فردبا يتوىم بقاء اؼبملوؾ على حالو إذ اؼبفروض أّف النقص إمبا حصل يف اؼبالكُت ال يف 
 اؼبملوؾ فال مانع من رّده.

لدقيق يقتضي خالفو، وذلك ألنو باألخرة يرجع إذل الوجو السابق فيكوف ملك الغابن الذي ىو مّن من اغبنطة ولكن النظر ا
مثاًل مّنُت بانضمامو إذل مّن من اغبنطة لشخص آخر، وذلك ألّف الفرض أّف ؾبموع اؼبالُت ملك ؽبذا الشريك وملك للشريك 

لة أّف مّن اغبنطة للمغبوف قد زاد باالمتزاج وصار مّنُت، وىذا اجملموع أي الثاين والنقص يف طرؼ اؼبالك دوف اؼبملوؾ. وباعبم
اؼبّناف ملك للمغبوف كما أنو ملك ؼبالك اؼبّن اآلخر، فالنقص يف طرؼ اؼبالك فإنو دبنزلة نصف اؼبالك جملموع اؼبّنُت، ونصفو 

تغَّت ملك الغابن على كبو ال يبكن سبّيزه عن غَته اآلخر ىو الشريك اآلخر، وال نقص يف اؼبملوؾ، فإذا صار اؼبّن مّنُت فقد 
  فال يبكن رّده

______________________________ 
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 فينتقل األمر إذل بدلو، وىذا ظاىر.

ي الغابن حينئذ برّد ذلك الناقص إليو هبب وأّما إذا تغَّت بالنقيصة كما إذا اشًتى فرشًا فتعيب عنده حبرؽ أو خرؽ، فإف رض
على اؼبغبوف أف يدفع إليو نفس ملكو ألّف وصف الصحة حّقو ولو إسقاطو وال هبوز لو االباء إاّلعن دفع مالو خاليًا عن 

 خذه.العيب، وأّما إذا دل يرض بو اؼبالك فال إشكاؿ حينئذ يف وجوب رّد بدلو إليو لتعّذر إرجاع ملك الغابن إليو كما أ

وأّما التغَّت بالزيادة العينية كما إذا اشًتى عبدًا صغَتًا فكرب عنده وصار رجاًل، أو اشًتى أشجارًا صغارًا فغرسها مث كربت يف 
ملكو حىت صارت أشجارًا عظيمة، فهو أيضًا ال يوجب سقوط اػبيار، إاّلأّف الغابن ال يتمكن من مطالبة عُت ملكو لتغَّتىا 

 التها االوذل بل هبب على اؼبغبوف دفع بدؽبا إليو.وعدـ بقائها على ح

وأّما التغَّت بالزيادة اغبكمية كما إذا اشًتى شيئًا مث ترّقت قيمتو السوقية أو ترّقت قيمتو غبصوؿ بعض الكماالت لو كما إذا  
بال حصوؿ تغَّت وزيادة لو يف بدنو، فهو  كاف اؼببيع عبداً عامّيًا مث صار عاؼبًا عند اؼبغبوف باػبياطة أو بالبناية أو بالفقو وكبوىا 

 كما عرفتو ال يسقط اػبيار، إاّلأّف الغابن يتمكن حينئذ من مطالبة نفس ملكو لبقائو على حالو وعدـ تغَّته عّما كاف عليو.

 مث يقع الكالـ يف مسألتُت:

ف باخراجو عن ملكو، فهل يسقط خياره أنو إذا قلنا بسقوط اػبيار بالتصرفات اؼبخرجة عن اؼبلك وتصرؼ فيو اؼبغبو  االوذل:
بذلك مطلقًا حىت أّف اؼباؿ لو عاد إذل ملكو ثانيًا بفسخ أو إرث أو ىبة أو شراء ال يتمكن من الفسخ لسقوط خياره أو أّف 

فال  سقوط خياره موّقت وؿبدود إذل زماف عدـ التمكن من رّد العُت واؼبلك فإذا عاد إليو اؼبلك بالفسخ أو االرث أو غَتنبا
 ؿبالة يتمكن من الفسخ لبقاء خياره.
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أنو ىل هبب على اؼبغبوف أف يدفع العُت بعد عودىا إليو ثانيًا إذل الغابن ألّنا ملكو وإمبا جاز رّد بدؽبا من جهة عدـ  الثانية:
التمكن من رّدىا، فإذا سبّكن منو فال ؿبالة هبب عليو رّدىا إذل مالكها وىو الغابن، أو ال هبب عليو رّدىا إليو ألّنا خرجت 

إذل اؼبغبوف كانتقاؽبا إذل شخص آخر، إذ ال يفرؽ للغابن بُت انتقاؽبا إذل شخص آخر وانتقاؽبا  عن ملكو برّد بدؽبا فرجوعها
 إذل اؼبغبوف ثانياً.



أّما اؼبسألة االوذل: فقد عرفت عدـ سقوط خياره بالتصرؼ اؼبخرج عن اؼبلك من االبتداء، وعلى تقدير تسليم سقوطو باصباع 
اؼبورد اؼبتيقن وىو ما إذا دل يعد إذل اؼبغبوف ثانياً، وأّما إذا رجع اؼبلك إليو بفسخ أو ىبة  أو شهرة وكبونبا فال ؿبالة نقتصر على

 وكبونبا فال إصباع على سقوط خياره، وىذا ظاىر.

والعمدة ىي اؼبسألة الثانية: فهل هبب على اؼبغبوف رّد العُت إذل الغابن بعد ما رجعت إليو ثانياً ألّنا ملكو، أو ال هبب عليو 
رّدىا ألنو ملك جديد وىو كانتقالو إذل شخص ثالث سّيما مع ترّتب األيادي وانتقاؽبا إذل اؼبغبوف بعد اليد الثالثة، أو يفّصل 
بُت ما إذا كاف ملك اؼبغبوف ثانيًا من شؤوف ملكو السابق فيجب عليو رّدىا إذل الغابن ألنو كملكو السابق، وىذا كما إذا 

الو باالقالة أو الفسخ الذي معناه إرجاع اؼبلكية السابقة، وما إذا كاف ملكو ملكًا جديدًا بسبب آخر باعو اؼبغبوف أّواًل مث أز 
غَت السبب األوؿ، وحينئذ فال هبب عليو رّدىا وىذا كما إذا انتقل إليو هببة أو بيع أو إرث وكبوىا، ألنو حينئذ ملك جديد 

 وىو كانتقالو إذل شخص آخر؟

)قّدس  من أّف الزائل العائد كالذي دل يزؿ أو كالذي دل يعد. وذكر شيخنا االستاذ «ٔ» ما عن الشافعية ردبا تبٌت اؼبسألة على
  أّف كالـ الشافعية مطلب «ٕ» سرّه(
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وأشار إليو شيخنا األنصاري: ىو  )قّدس سرّه( علمي دل ينقلو شيخنا األنصاري غبسنو فالبّد من ربقيقو وملّخص ما ذكره ىو
التفصيل بُت رجوعو إليو بفسخ أو إقالة ورجوعو إليو بأسباب جديدة كاالرث والشراء وكبونبا، فإّف اؼبلك عند الفسخ أو 
االقالة كالذي دل يزؿ فإنو من شؤوف ملكو السابق وليس بسبب جديد فكأنو دل يبع ودل ىبرج عن ملكو من االبتداء، وأما 

اغباصل لو بسبب جديد كاالرث واؽببة وكبونبا فهو كالذي دل يعد ألنو ملك آخر جديد غَت مربوط باؼبلكية السابقة اؼبلك 
 وسنشَت إذل تفصيل ذلك عند التكّلم يف تصرؼ الغابن، ىذا كّلو يف تصرؼ اؼبغبوف.

نتقاؿ إذل رّد بدلو لعدـ التمكن من رّد وأّما تصرفات الغابن فإف كاف تصرفو إتالفًا حقيقيًا للماؿ فال إشكاؿ حينئذ يف اال
عينو، وأّما إذا كاف تصرفو بالنقل الالـز أو اعبائز أو بنحو االستيالد اؼبانع عن الرّد مع بقاء اؼباؿ يف ملكو فال ينبغي االشكاؿ 

أجل أّف تصرفو  يف أّف ذلك ال يوجب سقوط خيار اؼبغبوف لعدـ الربط بينهما، وإمبا توىم سقوطو يف تصرفات اؼبغبوف من
 غالباً يكشف عن رضاه بالعقد فيسقط بو خياره، وأّما تصرؼ الغابن فال ربط لو باسقاط خيار اؼبغبوف وىو ظاىر.



 وإمبا الكالـ يف صحة تصرفات الغابن والرجوع إذل بدؿ اؼباؿ أو يف بطالّنا وإرجاعو نفس العُت إذل اؼبغبوف.

ورة فيو ثالثة: أحدىا بطالف التصرفات من االبتداء. وثانيها: بطالّنا من حُت فسخ أّما تصرفو بالنقل الالـز فالوجوه اؼبتص
 اؼبغبوف. وثالثها: صحة التصرفات واالنتقاؿ إذل رّد بدلو.

أّما وجو بطالف تصرفات الغابن من االبتداء فهو أّف اػبيار حق ثابت يف العُت، والغابن إمبا باع متعّلق حّق الغَت ودبا أنو ال 
 على بيع عُت ملك الغَت فال يزيد
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ؿبالة تتوقف صحتو على إجازة اؼبالك ومن لو اغبق الذي ىو اؼبغبوف، كما يتوقف فساده على رّده ألنو من قبيل بيع 
ّقو، وأّما إذا فسخ الفضورل، وعليو فإذا دل يفسخ اؼبغبوف بعد ىذا التصرؼ من الغابن فهو إمضاء عملي وإجازة لبيع متعّلق ح

 فيكوف ذلك رّداً للمعاملة الواقعة على متعّلق حق نفسو وبو يستكشف فساد اؼبعاملة من االبتداء.

أّف اػبيار إمبا تعّلق بالعقد وليس متعّلقو العُت بدليل أنو لو كاف متعّلقًا بالعُت للـز ارتفاع اػبيار بانعداـ العُت لعدـ  وفيو أّواًل:
يار مع انعداـ موضوعو، مع أّف اػبيار ال يرتفع بزواؿ العُت، وىذا يكشف عن أّف اػبيار متعّلق بالعقد معقولية بقاء اػب

ومرجعو إذل حل العقدة بال ربط لو بالعُت كما عليو بناء العقالء نعم إذا ارتفعت العقدة فإف بقي عُت مالو على حالو فهو 
 وإاّل فيطالبو ببدلو.

ق الغَت وبتاج إذل إجازة ذي اػبيار وإمضائو وؾبرد عدـ الرد ال يكفي يف االمضاء، إذ لعّلو دل يلتفت أّف بيع متعّلق ح وثانياً:
 إذل خياره أصاًل، وألجل غفلتو دل يرّد اؼبعاملة ودل يفسخها، وىذا كيف يكوف امضاء ؽبا.

عت يف متعّلق حق الغَت إاّلأّنا ؼبّا  وأّما وجو بطالف تصرفات الغابن من حُت فسخ اؼبغبوف فهو أّف تصرفات الغابن إمبا وق
كانت واقعة يف ملكو فال مانع من صحتها إذل حُت الفسخ، فكأّف اعبمع بُت دليل سلطنة الناس على أمواؽبم ودليل اػبيار 

 الغابن. يقتضي نفوذ تصرفات الغابن ما دل تبلغ حّد اؼبزاضبة غبق اؼبغبوف، وأّما إذا بلغت حد اؼبزاضبة فللمغبوف إبطاؿ تصرفات

وفيو: أّف اػبيار إذا كاف متعّلقاً بالعُت فتصرفات الغابن تكوف فضولية ومتوقّفة على إجازة اؼبغبوف، فإذا دل هبز فتلك التصرفات 
باطلة من االبتداء، وأّما إذا كاف اػبيار متعّلقًا بالعقد فتصرفات الغابن صحيحة لعدـ وقوعها يف متعّلق حق الغَت فال وجو 

 أصاًل.لبطالّنا 
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وإذا ظهر بطالف كال الوجهُت فيتعُّت الوجو الثالث ال ؿبالة وىو أف يقاؿ ليس للمغبوف إبطاؿ تصرفات الغابن بوجو، بل 
خبيار يرجع إليو ببدؿ مالو، والوجو يف ذلك ما سيأيت يف ؿبّلو من أّف تصرفات من عليو اػبيار صحيحة ونافذة ولو مع العلم 

طرفو، وإمبا يستثٌت من ذلك خصوص البيع اؼبشروط برّد مثل الثمن فإّف الغرض فيها ىو التمكن من إرجاع نفس العُت عند 
رّد مثل شبنها فال هبوز للمشًتي أف يتصرؼ فيها بنقلها، وأّما يف غَته فال مانع ؼبن عليو اػبيار أف يتصرؼ يف ملكو بنقلو 

 لو اػبيار فال ؿبالة يرجع إذل بدلو، ىذا كّلو يف تصرفات الغابن الالزمة. وىبتو وكبونبا، فإذا فسخ من

وأّما تصرفاتو اعبائزة فالظاىر أّنا كالتصرفات الالزمة وليس للمغبوف إبطاؽبا، وال تقاس تلك التصرفات اعبائزة من الغابن 
ت اؼبغبوف إّنا إذا كانت جائزة وكاف اختيار إبطاؽبا بتصرفات اؼبغبوف اعبائزة وال يأيت فيها ما ذكرناه ىناؾ حيث قلنا يف تصرفا

وفسخها بيد اؼبغبوف فإذا أراد فسخ اؼبعاملة الواقعة بينو وبُت الغابن والتفت إذل أّف معٌت الفسخ إرجاع ماؿ الغابن إذل الغابن 
 الصادرة من اؼبغبوف.وإرجاع ماؿ نفسو إذل نفسو، يكوف فسخ تلك اؼبعاملة الغبنية بعينو فسخاً للمعاملة اعبائزة 

ولكن ذلك ال هبري يف اؼبقاـ من أجل أّف اختيار فسخ تلك التصرفات بيد اؼبغبوف الذي يريد فسخ اؼبعاملة الغبنية، وأّما يف 
اؼبقاـ فليس اختيار فسخ التصرفات اعبائزة الصادرة من الغابن بيد اؼبغبوف حىت يكوف فسخو اؼبعاملة فسخًا لتلك التصرفات 

من الغابن، ومعٌت كوف تصرفات الغابن جائزة أّنا جائزة للغابن أو لو ولطرفو، ال أّنا جائزة باالضافة إذل اؼبغبوف فال الصادرة 
  يتمكن اؼبغبوف من فسخ تلك التصرفات، فال يبقى يف البُت إاّلإجبار اؼبغبوف وإلزامو الغابن
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إذل ذلك حيث قاؿ: لو كاف الناقل فبا يبكن  «ٔ»  وجو صحيح وإف ذىب يف اؼبسالكعلى فسخ تلك التصرفات وىو بال 
إاّلأنو  «ٕ»  ابطالو كالبيع خبيار الـز بالفسخ فإف امتنع فسخو اغباكم وإف امتنع فسخو اؼبغبوف على ما نقلو يف اؼبكاسب

بأّف فسخ اؼبغبوف للعقد الغبٍت إّما بدخوؿ العُت يف ملكو وإّما بدخوؿ بدؽبا، فعلى  )قّدس سرّه(  أجاب عنو شيخنا األنصاري
األوؿ ال حاجة إذل الفسخ حىت يتكّلم يف الفاسخ وعلى الثاين فال وجو للعدوؿ عّما استحّقو بالفسخ وىو البدؿ إذل نفس 

 العُت.

ة بُت اؼبلك ومالكو فيجب على الغابن ربصيل ملك اؼبغبوف مع فإف قلت: إّف البدؿ ليس بداًل عن اؼبلك وإمّبا ىو بدؿ اغبيلول
 رّد بدؿ اغبيلولة.

إاّلأنو على تقدير القوؿ بو أيضًا فهو  «ٖ»  قلت: قد عرفت يف ؿبّلو أّف بدؿ اغبيلولة فبّا ال أساس لو كما أنكرناه يف ؿبّلو
البدؿ بداًل عن تصّرفاتو وسلطانو يف ملكو على تقدير  ىبتص دبا إذا كاف اؼبلك باقياً على ملك مالكو وىو اؼبغبوف حىت يكوف

عدـ اغبيلولة، وقد عرفت أّف اؼبغبوف إمّبا كاف مالكًا لو قبل اؼبعاملة وأّما بعدىا وخروجو عن ملك الغابن أيضًا فال يستحّق 
  ؿ حيلولتو، ىذا كّلو يفاؼبغبوف إاّلبدلو، وحيث ليس مالكاً للماؿ فال يتم فيو بدؿ اغبيلولة، إذ ال ملك حىت يأخذ بد



______________________________ 
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 تصّرفاتو اعبائرة.

إخراجها عن ملكو كاالستيالد فقد ذكر شيخنا وأّما التصّرفات اليت ال توجب خروجها عن ملك الغابن ولكّنها سبنع عن 
أّف االستيالد وإف كاف مانعاً عن خروج اؼببيع عن ملك الغابن إاّلأّف ذلك فيما إذا دل يسبقو حق  «ٔ» )قّدس سرّه(  األنصاري

 الغَت، ودبا أّف اؼببيع قد تعّلق بو حّق اؼبغبوف فهو يبنع عن تأثَت االستيالد يف عدـ الرّد، ىذا.

أفاده على تقدير سباميتو ىبتص دبا إذا قلنا بتعّلق حق اػبيار بالعُت وحينئذ يبكن أف يقاؿ إّف اؼببيع متعّلق غبق الغَت وىو وما 
يبنع عن تأثَت االستيالد فيو ولكّنك عرفت أّف اػبيار إمبا يتعلق بالعقد، ومقتضى فسخو رجوع اؼبالُت إذل مالكهما مع إمكاف 

ستيالد حاكمًا على وجوب رّدىا ألنّو يبنع عن إخراجها عن ملك الغابن، وبو يتعّذر الرّد فتنتهي الرجوع، وعليو فيكوف اال
 النوبة إذل رّد مثلو، ىذا.

يف أنو إذا خرج اؼبلك عن الغابن بنقل الـز أو جائز مث اتّفق عود اؼباؿ إذل ملكو بفسخ أو ىبة أو إرث أو شراء   بقي الكالـ
دفع العُت إذل اؼبغبوف عند فسخو أو ينتقل إذل بدلو، أو أّف ىناؾ تفصياًل مبنيًا على أّف الزائل فهل هبب على الغابن أف ي

ذىبا  )قّدس سّرنبا( أّف شيخنا األنصاري وشيخنا االستاذ «ٕ» العائد كالذي دل يزؿ أو كالذي دل يعد، وقد أظبعناؾ سابقاً 
الة ال بسبب مغاير لسبب اؼبلك أّواًل فهو كالذي دل يزؿ، وأّما إذا عاد إذل ىذا التفصيل، وأّف اؼبلك إذا رجع إليو بفسخ أو إق

 إليو بأسباب جديدة كاإلرث والشراء واؽببة فهو كالذي دل يعد، وقد وعدناؾ التعّرض إذل ربقيق ىذا الكالـ.

 فنقوؿ: إّف عود اؼباؿ إذل ملك الغابن تارًة قبل فسخ اؼبغبوف واخرى بعد فسخو.

  عود بعد فسخ اؼبغبوف فال وجو الرجاعو إذل اؼبغبوف، ألّف اؼباؿأّما إذا كاف ال

______________________________ 
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إذل البدؿ ال دليل على رجوع قد انتقل إذل بدلو حُت فسخ اؼبعاملة، إذ اؼبفروض عدـ سبّكن الغابن من رّد عينو وبعد انتقالو 
 عُت اؼباؿ إليو إاّلدعوى أّف البدؿ بدؿ اغبيلولة ال بدؿ أصل اؼباؿ، وقد عرفت أّف بدؿ اغبيلولة ال أساس لو، وىذا ظاىر.

 وتبعو شيخنا االستاذ «ٔ» )قّدس سرّه(  وأّما إذا كاف عود اؼباؿ إذل ملك الغابن قبل فسخ اؼبغبوف فقد ذكر شيخنا األنصاري
ما ؿبّصلو: أّف عود اؼبلك إذل الغابن إذا كاف بفسخ اؼبعاملة الواقعة عليو أو باقالتها فال ؿبالة يتلّقاه اؼبغبوف من الغابن،  «ٕ»

ألنو بعينو اؼبلك الذي الذي انتقل إليو من اؼبغبوف وليس بسبب جديد، إذ سببو ليس إاّلاؼبعاملة الواقعة بينو وبُت اؼبغبوف، 
العائد بإبطاؿ اؼبعاملة الواقعة عليو كأنّو دل يزؿ وكأّف اؼبعاملة دل تقع عليو، وأّما إذا عاد إليو بأسباب جديدة كثَتة فاؼبلك الزائل 

أو ىبة أو إرث فال يصّح للمغبوف أف يتلّقاه من الغابن، ألنو ملك آخر جديد وليس ىو اؼبلك اؼبنتقل منو إذل الغابن حىت 
د حصل بأسبابو من االرث واؽببة والشراء، فاؼبلك الزائل العائد بتلك األسباب اعبديدة كأنو يتلّقاه منو، بل ىو ملك جديد ق

 دل يعد، ألنو ملك آخر، ىذا.

من أنو ال فرؽ بُت العود بالفسخ والعود بسائر األسباب، ومقتضى القاعدة  «ٖ» )قّدس سرّه( والصحيح ىو ما ذكره السيد
ألّف اؼببادلة بينهما إمبا وقعت بُت نفسي اؼبالُت ال بُت ملكيتُت، إذ اؼبلكية كما أشرنا إليو رد العُت إذل اؼبغبوف مطلقاً، وذلك 

غَت مرّة أمر اعتباري قائم دبعتربه من الشارع أو العقالء، وال معٌت للمبادلة بُت اعتبارين قائمُت بشخصُت، وإمبا اؼببادلة تقع 
  لواقع طرفاً يف اؼببادلة فلو أف يأخذىا ويطالب الغابن بو، ألنو طرؼبُت اؼبالُت، فإذا فسخ اؼبغبوف ورأى عُت مالو ا

______________________________ 
 ٖٜٔ: ٘( اؼبكاسب ٔ)

 ٗٗٔ: ٖ( منية الطالب ٕ)

  من مبحث اػبيارات ٗٗ( حاشية اؼبكاسب )اليزدي(: ٖ)

 ٖٚٙ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

ملكية جديدة على أي حاؿ حىت فيما إذا كاف العود بالفسخ، ألّف اؼبلكية اغباصلة اؼببادلة، وإف كانت اؼبلكية العائدة إليو 
بالفسخ حينئذ ملكية جديدة وليست ىي اؼبلكية السابقة، ولكن اؼباؿ ؼبّا كاف ىو الطرؼ يف اؼببادلة وقد عاد إذل ملك الغابن 

 جاز للمغبوف مطالبتو بو، ولعّلو ظاىر.



اؿ تصرفًا مغَّتاً للعُت فال ىبلو إّما أف يكوف التغَّت بالنقيصة كما إذا باعو عشرين مًتاً من قماش مث إّف الغابن إذا تصرؼ يف اؼب
وقد أخذ منها الغابن طبسة أمتار فبقي طبسة عشر منها، أو يكوف بالزيادة، أو ال ىذا وال ذاؾ وكاف اؼباؿ باقيًا حبالو بال 

 ّيزه.نقيصة وال زيادة ولكنو امتزج بغَته وال يبكن سب

أّما التصرؼ اؼبوجب للتغَّت بالنقيصة فهو أيضًا إّما أف يكوف نقصًا يف أجزاء العُت بأف يكوف التصرؼ موجبًا لزواؿ نصف 
اؼباؿ أو ثلثو، وإّما أف يكوف نقصًا يف األوصاؼ وىو على ثالثة أقساـ: ألنو إّما أف يكوف نقصًا يوجب األرش بأف يكوف 

الصحة، وإّما أف يكوف موجبًا لزواؿ وصف آخر غَت وصف الصحة ولكنو كاف موجباً التصرؼ موجبًا لذىاب وصف 
الختالؼ قيمة اؼباؿ كوصف الكتابة يف العبد فإّنا ليست بوصف الصحة إاّلأّنا توجب اختالؼ قيمة العبد وىو ظاىر وإّما 

تها وىذا ككوف العبد اؼببيع حُت اؼبعاملة فّبن أف يكوف النقص والتغَّت بزواؿ وصف ال مدخلية لو يف زيادة القيمة وال يف نقيص
ء الفالين وقد زاؿ منو ذلك الوصف عند الغابن، أو كاف الثوب الواقع شبنًا أصفر اللوف حُت اؼبعاملة مث صبغو  وبب الشي

ناحية القيمة أبداً، ىذه  الغابن بلوف آخر ال يوجب تفاوتاً يف القيمة، فإّف الوصف يف اؼبثالُت متغَّت إاّل أنو ال يوجب تفاوتاً يف
 ىي أقساـ النقيصة اؼبتصّورة يف اؼبقاـ.

أّما النقص بزواؿ القسم الثالث من األوصاؼ أعٍت الوصف غَت الدخيل يف قيمة اؼباؿ كزواؿ وصف اغبّب ألمر كذا، أو 
  وصف البياض اؼبتبّدؿ بالسواد من دوف
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اؼباؿ، فالظاىر أنو خارج عن ؿبل الكالـ، ألّف وجوده وعدمو على حّد سواء، وال يكوف النقص  فرؽ بُت الوصفُت يف قيمة
 بزوالو مغَّتاً للعُت وال لقيمتها، فوجوده كعدمو فبا ال يًتّتب عليو أثر.

يف دخولو  كما أّف النقص إذا كاف من قبيل القسم األوؿ أعٍت بو زواؿ بعض أجزاء العُت كذىاب نصفو أو ثلثو فال إشكاؿ
يف ؿبل الكالـ وكونو موجباً لرّده قيمة اؼبقدار الناقص عند فسخ اؼبغبوف، وىاتاف الصورتاف ال إشكاؿ فيهما من حيث الوجود 

 والعدـ.

وإمبا الكالـ يف القسمُت اؼبتوسطُت ونبا زواؿ وصف الصحة وزواؿ وصف كماؿ آخر غَت الصحة، فقد ذكر شيخنا 
أّف الناقص إذا كاف ىو الصحة فيأخذ اؼبشًتي أي اؼبغبوف عُت مالو مع األرش، ألّف الفائت  «ٔ» )قّدس سرّه(  األنصاري

 وىو وصف الصحة مضموف جبزء من العوض فإذا رّد سباـ العوض وجب رّد ؾبموع اؼبعّوض، فيتدارؾ الفائت منو ببدلو.



تفاوت قيمة اؼباؿ كما مثّلنا بوصف الكتابة يف وأّما إذا كاف الناقص وصفًا آخر غَت موجب لؤلرش إاّلأنو كاف دخياًل يف 
ء آخر للوصف الفائت، ألّف األوصاؼ ال تقابل باؼباؿ عند اؼبعاملة، وإمبا ىي  العبد، فيأخذ اؼبغبوف عُت مالو بال أخذ شي

 توجب زيادة قيمة اؼباؿ.

ووجد العُت قد استؤجرت فإمبا يأخذ عُت مالو وذكر أّف االجارة أيضًا من ىذا القبيل فإذا فسخ اؼبغبوف  )قّدس سرّه(  مث ترّقى
بعد انقضاء مّدة االجارة، وليس لو مطالبة الغابن باجرة مثل منافعها يف مدة االجارة، ألّف اؼبنافع اؼبنتقلة إذل اؼبستأجر 

 باالجارة من األوصاؼ وىي ال تقابل باؼباؿ عند اؼبعاملة حىت يأخذ عوضها

______________________________ 
 ٜٗٔ: ٘( اؼبكاسب ٔ)
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بالفسخ، والغابن إمبا آجرىا وىي ملكو، ومنافع اؼبملوؾ فبلوكة، فال هبب عليو دفع ما يقابلها إذل اؼبغبوف، بل عليو أف يصرب 
 إذل أف ينقضي مدة االجارة ولو كانت طبسُت سنة ما دل يبلغ إذل حد تلف العُت بزيادة مدة االجارة.

انفساخ االجارة يف بقية اؼبدة بفسخ اؼبغبوف، ألّف ملك اؼبنافع تابع ؼبلك العُت  «ٔ» )قّدس سرّه(  مث نقل عن احملقق القمي
فإذا خرجت العُت عن ملك الغابن بالفسخ فتبعو اؼبنافع أيضًا فتخرج عن ملكو وتقع االجارة باطلة، إاّلأنو أجاب عنو: بأّف 

ؿبدودًا بزماف وإمبا كاف ملكها ملكًا مطلقًا وتتبعو منافعها وتكوف فبلوكة لو مطلقًا وقد تصرؼ  ملك الغابن للعُت ليس ملكاً 
 يف ملكو حينئذ وآجرىا إذل كذا مقدار ومدة فال موجب لبطالّنا.

يرى  س سرّه()قدّ   اغبكم برجوع اؼبغبوف إذل الغابن باجرة مثل اؼبدة الباقية فيما إذا تفاسخا، وكأنو «ٕ» مث نقل عن العاّلمة
ء ما يبكن أف يكوف فارقاً بُت اؼبقامُت أي الفسخ والتفاسخ،  الفرؽ بُت صوريت التفاسخ والفسخ كما أشار إليو بقولو: وسيجي

 يف اؼبقاـ. )قّدس سرّه(  ىذا ملّخص ما أفاده

 مواقع للنظر وتأّمالت: )قّدس سرّه(  ويف كالمو

بُت وصف الصحة وسائر األوصاؼ الكمالية حيث فّرؽ بينهما باغبكم بضماف وصف الصحة  )قّدس سرّه(  تفصيلو منها:
ووجوب رّد األرش عند رّد العُت دوف سائر األوصاؼ الكمالية، وذلك ألنو ال فرؽ بُت األوصاؼ الكمالية وصفة الصحة 

 يمة اؼباؿ فما ىو الفارؽ بينهما.أبداً، ألّنا بأصبعها ال تقابل باؼباؿ حىت وصف الصحة، وإمبا ىي توجب زيادة ق



______________________________ 
(ٔ) 

 ٖٕٓاؼبسألة  ٕٖٗ -ٖٔٗ: ٖجامع الشتات 

 ٜٙ: ٕ( القواعد ٕ)
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أضف إذل ذلك: أنو إذا أغمضنا النظر عن ذلك وقلنا بضماف وصف الصحة وتقابلها باؼباؿ فالواجب حينئذ رّد ما يقابل 
الصحة من عُت الثمن ال من غَته، وكذا يف غَت وصف الصحة من األوصاؼ الكمالية، مع أّّنما فبا ال يلتـز بو ىو وال غَته 
من الفقهاء، وذلك ألّنم دل يلتزموا يف األرش أف يكوف من عُت الثمن كما دل يلتزموا باألرش يف غَت وصف الصحة من 

وصف الصحة فإمبا ثبت دبقتضى األخبار وإاّل فمقتضى القاعدة عدـ مقابلة األوصاؼ الكمالية، وأّما األرش يف خصوص 
ء من األوصاؼ باؼباؿ، وكذا يلزمو وجوب رّد األرش أعٍت قيمة الوصف الزائل مطلقًا سواء طالبو بو اؼبغبوف أـ دل يطالبو،  شي

 فع األرش عندىم إاّليف صورة مطالبة مالك اؼباؿ.ألنو قيمة اعبزء الفائت وىو ملكو، مع أنو فبا ال يلتـز بو الفقهاء وال هبب د

وبعبارة اخرى: إف قلنا بضماف وصف الصحة دوف سائر األوصاؼ من باب مقابلتو جبزء من العوض دوف سائر األوصاؼ، 
بو  ء من العوض. على أّف الـز مقابلتو باؼباؿ رّد جزء من عُت العوض سواء طولب ففيو: أّف األوصاؼ مطلقًا ال تقابل بشي

)عليو   أـ ال، ودل يلتـز بو أحد. وإف قلنا بضماف وصف الصحة من باب وجوب رّد العُت إذل مالكها كما أخذىا الغابن لقولو
إخل فالبّد من أف نلتـز بذلك يف سائر األوصاؼ الكمالية أيضاً، كما أنو إذا دل نقل بذلك « على اليد ما أخذت» السالـ(

 أيضاً، فالفرؽ بُت وصف الصحة وسائر األوصاؼ فبا ال يرجع إذل وجو متُت.فال نقوؿ بو يف سائر األوصاؼ 

ء آخر يف  ما أفاده يف االجارة من أّف اؼبغبوف يرجع إذل نفس مالو ويصرب إذل أف تنقضي مدة االجارة بال مطالبة شي ومنها:
ألّف الغابن هبب عليو رّد ماؿ اؼبغبوف إليو كما أخذه مقابل اؼبنافع يف اؼبدة الباقية، فإّف ذلك فبّا ال يبكن اؼبساعدة عليو بوجو، 

ومن اؼبفروض أّف اؼباؿ حينما أخذه الغابن دل يكن مسلوب اؼبنافع فكيف يرّده مسلوب « على اليد ما أخذت»دبقتضى 
  اؼبنافع، وإاّل فلو صح ذلك ألمكن أف
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فسخ اؼبغبوف يرّدىا إليو مسلوبة اؼبنافع بال رّد قيمة اؼبنافع يف تلك اؼبدة، وىذا كما ترى يؤجرىا الغابن دبدة طبسُت سنة، مث إذا 
 ال يبكن االلتزاـ بو.



بل البّد من أف يرّده العُت كما أخذىا، وحيث إّف العُت دل تكن مسلوبة اؼبنافع حُت أخذىا فيجب عليو رّدىا بتلك اؼبنافع، 
 نافع كما تقّوـ مع اؼبنافع يف تلك اؼبدة، ويؤخذ التفاوت بُت القيمتُت ويرّد إذل اؼبغبوف.وحينئذ فتقّوـ العُت ؾبّردة عن اؼب

وفبا ذكرناه يظهر أّف اؼبردود إذل اؼبغبوف إمبا ىو تفاوت القيمتُت أعٍت قيمة العُت ؾبردة وقيمتها مع منافعها يف مدة االجارة 
والذي يسّهل اػبطب أّف التفاوت بُت القيمتُت غالبًا بل  )قّدس سرّه( ةدوف اجرة مثل اؼبدة الباقية كما وقع يف كالـ العاّلم

والوجو يف ذلك: أّف التفاوت بُت  «ٔ» )قّدس سرّه( دائماً تطابق اجرة مثل العُت يف مدة االجارة كما نّبو عليو شيخنا االستاذ
اؼبثل، فإذا فرضنا الفرؽ بينهما طبسة دنانَت مثاًل فهي  القيمتُت إمبا نشأ من قيمة اؼبنافع يف مدة االجارة وىي اؼبعرّب عنها باجرة

اجرة مثل العُت يف تلك اؼبدة. نعم ال يبكن اؼبساعدة على ما ذىب إليو احملقق القمي من بطالف االجارة يف اؼبدة الباقية من 
رؼ يف ملكو فال وجو لبطالف جهة أّف العُت كانت فبلوكة للغابن حُت تصرفو كما كانت اؼبنافع فبلوكة لو بتبعها، وإمبا تص

 تصرفاتو، فالبّد من االلتزاـ بصحة اؼبعاملة واالجارة ورّد العُت مع التفاوت ما بُت القيمتُت.

فاؼبتحّصل من صبيع ذلك: أّف التصرؼ يف العُت تصرفًا مغَّتًا بالنقيصة أعم من أف يكوف مغَّتًا وموجبًا للنقص حبسب أجزاء 
صاؼ األعم من وصف الصحة وسائر األوصاؼ الكمالية مضموف على الغابن فيجب عليو رّد العُت أو من جهة زواؿ األو 

 العُت ورّد بدؿ الفائت أعم من أجزاء العُت أو من األوصاؼ.

______________________________ 
(ٔ) 

 ٚٗٔ: ٖالحظ منية الطالب 
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يف أجزاء العُت أو يف األوصاؼ أعم من األوصاؼ الكمالية ووصف الصحة مضموف فاؼبتلّخص من صبيع ذلك: أّف النقيصة 
وهبب عليو رّد ما أخذه بعينو، واألوصاؼ وإف كانت ال تقابل باؼباؿ إاّل أّنا ال « على اليد ما أخذت»على الغابن دبقتضى 

 ال يبكن بيع بياض الثوب أو علم العبد تقابل باؼباؿ على وجو االستقالؿ ال على كبو االطالؽ حىت على كبو التبعية مثاًل 
مستقاًل، ولكن بيعهما تبعًا لبيع الثوب والعبد فبا ال إشكاؿ فيو، ألّنا أي األوصاؼ توجب زيادة يف القيمة فيجب اػبروج 

نو إمبا عن عهدهتا كما يف الغاصب بعينو، وغاية الفرؽ أّف الغاصب يرتكب اؼبعصية بتصرفو يف اؼباؿ وىذا خبالؼ الغابن فإ
 يتصرؼ يف ملك نفسو وال معصية عليو.

وأّما إذا فسخ اؼبغبوف ورجع إليو دبالو فيجب عليو رّد مالو جبميع أوصافو الكمالية وغَتىا، ألّنا مضموف على الغابن كما 
و، وحيث إنّو عرفت، ومن ذلك ما لو وجد العُت مستأجرة فإّف الغابن البّد من أف يرّد إذل اؼبغبوف عُت مالو كما أخذىا من



أخذىا منو من غَت سلب اؼبنافع عنها فعليو أف يرّدىا إليو مع منافعها، ودبا أّنا فاتت باالجارة فال ؿبالة ىبرج عن عهدهتا برّد 
 بدؽبا، ىذا كّلو يف النقيصة.

قيمة العُت يف ولعّلو لوضوحها: وىي ما إذا نقصت  )قّدس سرّه(  صورة واحدة دل يتعّرض ؽبا شيخنا األنصاري بقي منها
السوؽ من دوف عروض نقيصة يف نفسها وإمبا تنزّلت القيمة السوقية فقط، ويف مثل ذلك ال هبب على الغابن دفع مقدار 
النقص من قيمة اؼباؿ، ألّف اؼبضموف على الغابن إمبا ىو نفس العُت وتوابعها من األوصاؼ دوف القيمة السوقية، ألّنا فبا ال 

ألّف يده إمبا وقعت على العُت وأوصافها ال على قيمة اؼباؿ يف السوؽ فاّنا ال تدخل ربت يد « خذتعلى اليد ما أ»يشملو 
أحد حىت ال يؤخذ هبا الغاصب مع أنو يؤخذ بأشق األحواؿ فضاًل عن الغابن فإنو إذا غصب مااًل مث تنزّلت قيمتو السوقية 

  لسوقية زيادة ونقيصة وىذا ظاىر، ولعّل وضوح اؼبسألة منعفإّف الالـز عليو ىو رّد نفس العُت وأوصافها ال قيمتها ا
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 شيخنا األنصاري عن التعّرض إذل حكمها.

ء يف نفس اؼباؿ نظَت النقيصة يف ؾبرد  وأّما التغَّت بالزيادة فإف كانت الزيادة زيادة يف القيمة السوقية فقط من دوف حدوث شي
 يوجب ذلك مطالبة الغابن من اؼبغبوف شيئاً، بل يرّد إليو نفس اؼباؿ وأوصافو بال حق لو على اؼبغبوف، إذ القيمة السوقية فال

اؼبفروض أنو دل يوجد يف عُت اؼباؿ وصفاً وال عمل عماًل، وإمبا ترّقت القيمة السوقية بنفسها، فال وجو ؼبطالبتو اؼبغبوف بالزيادة 
بالنقيصة عند تنّزؿ القيمة السوقية، ؼبا عرفت من أّنا ال تدخل ربت يد أحد حىت كما دل يكن للمغبوف مطالبة الغابن 

 يضمنها الغابن وىذا ظاىر، وىذه اؼبسألة أيضاً دل يتعّرض ؽبا شيخنا األنصاري لوضوحها.

أو تعليم العبد وأّما إذا زادت قيمتها السوقية بواسطة أمر حدث يف العُت وىذا كقصارة الثوب أي تنظيفو وتنزيهو عن الوسخ 
صنعة أو علمًا من العلـو الدينية، فإّف ذلك فبا يوجب زيادة القيمة السوقية مع إحداث حدث يف العُت كتنظيف أوساخو أو 

ء من الصنائع، فالظاىر أّف الغابن بذلك يصَت شريكًا يف اؼباؿ مع اؼبغبوف بنسبة تلك الزيادة، وذلك ألّف األوصاؼ  تعليم شي
ابل باؼباؿ على وجو االستقالؿ إاّلأّنا تقابل بو على وجو التبعية للعُت، فهي ملك الغابن ال ؿبالة، إذ لو دل وإف كانت ال تق

تكن األوصاؼ مقابلة باؼباؿ مطلقًا ؼبا أمكن اغبكم بضماّنا على الغابن عند نقيصتها، وكذا دل يبكن مطالبتها من الغاصب 
نقيصتها توجب ضماّنا على الغابن أو الغاصب وؽبا مالية حينذاؾ فكذلك يف  مع أنو فبا ال إشكاؿ فيو ظاىراً، فكما أفّ 

 صورة زيادهتا تقابل باؼباؿ، ودبا أّنا ملك للغابن فال ؿبالة يصَت شريكاً معو يف اؼباؿ.

 اؼباؿ عند وباعبملة: أف تقابل األوصاؼ باؼباؿ ظاىر، فإّف قيمة اؼباؿ معها وقيمتو بدوّنا ـبتلفة، وليست زيادة القيمة يف
  وجود األوصاؼ إاّلمن جهة تلك
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 األوصاؼ وىي قيمتها، ىذا.

وردبا يورد على القوؿ بالشركة يف ىذه الصورة: بأّف األوصاؼ كما عرفت ال تقابل باؼباؿ، واؼبفروض أّف الغابن دل وبدث يف 
مع اؼبغبوف يف اؼباؿ، إذ العُت ملك للمغبوف ودل وبدث أمر يوجب زوالو نفس العُت زيادة عينية، وعليو فلماذا يصَت شريكًا 

 وانتقاؿ بعضو إذل الغابن.

وىذه اؼبناقشة متينة جّدًا فيما إذا أراد شيخنا األنصاري من الشركة شركة الغابن مع اؼبغبوف يف العُت، فإّف العُت كانت ملكاً 
نقص ملكية اؼبغبوف عن العُت، واألوصاؼ ال تقابل باؼباؿ، ودل وبدث يف للغابن مّث رجع إذل اؼبغبوف ودل وبدث أمر يوجب 

 العُت زيادة عينية فلماذا يصَت الغابن شريكاً مع اؼبغبوف يف العُت.

 وباعبملة أّف حصوؿ االشًتاؾ بينهما بال موجب.

من الشركة االشًتاؾ يف اؼبالية فال يرد عليو إشكاؿ وذلك ألّف األوصاؼ تقابل باؼباؿ تبعاً كما أشرنا  )قّدس سرّه( وأّما إذا أراد
إليو يف صورة نقيصة األوصاؼ وقد عرفت أّّنا مضمونة على متلفها، فمنو يظهر أّف ؽبا مالية، وإذا انتقل العُت إذل ملك 

ؼبغبوف فيكوف شريكًا مع الغابن يف اؼبالية ال ؿبالة، دبعٌت أّف الغابن اؼبغبوف فال تذىب مالية األوصاؼ ىدرًا بل يضمنها ا
  ء مع األوصاؼ وقيمتو بدوّنا، ال أنّو يشًتؾ معو يف العُت يشًتؾ مع اؼبغبوف يف مقدار مالية اؼباؿ وقيمتو بنسبة قيمة الشي

ح العبد العادل وال يدري شيئًا تزوؿ شركة وتظهر الثمرة بينهما يف أّف الوصف إذا زاؿ عن العُت بنفسو كما إذا أصب «ٔ»
 الغابن مع اؼبغبوف، وىذا خبالؼ ما إذا كاف شريكاً 

______________________________ 
عن اؼبلك، فإذا رجع العُت إذل اؼبغبوف  ( ال ىبفى أّف الـز تبعية األوصاؼ للعُت يف اؼبالية واؼبلكية زواؿ ملكيتها خبروج العُتٔ)

ة األوصاؼ يف ملك الغابن وعليو فيسقط ما افيد يف اؼبنت إذل آخره، وتتجو مقالة احملّقق النائيٍت ال ؿبالة فكيف تبقى مالي
  فراجع
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معو يف العُت فإّف تلف بعض أجزائو فضاًل عن زواؿ بعض أوصافو ال يبنع عن اشًتاكهما، بل كل ما بقي منو ؽبما وما زاؿ 
 عليهما.



ا ذكرناه يظهر أّف اؼباؿ إمّبا يقابل نفس األوصاؼ اليت ىي نتائج األعماؿ ال أّف الغابن يستحّق اجرة اؼبثل ألعمالو، إذ وفبّ 
 التفاوت يف قيمة اؼباؿ مع األوصاؼ وقيمتو بدوّنا إمّبا ينشأ من قبل نفس تلك األوصاؼ ال من جهة عمل العامل يف اؼباؿ.

اؾ بُت كوف ىذه األوصاؼ مستندة إذل فعل الغابن كما إذا نّظف الثوب عن الوسخ أو وعليو فال يفرؽ يف حصوؿ االشًت 
عّلم العبد صنعة من الصنائع، وكوّنا مستندة إذل اللَّو تعاذل كما إذا أصبح العبد يف ملك الغابن عارفًا باؼبسائل الدينية وصار 

ة يف العبيد توجب زيادة قيمتها، فالغابن بذلك يصَت شريكاً من أتقى األتقياء وبذلك زادت قيمتو، فإّف صفة التقوى والعدال
مع اؼبغبوف، ألّف األوصاؼ إمّبا حدثت يف ملكو وقد عرفت أّف اؼباؿ إمّبا يقع بازاء نفس األوصاؼ تبعًا ال بازاء األعماؿ 

من العلـو ولكّنو دل وبصل  الصادرة من الغابن حىّت تكوف اجرة ؽبا، ومن ىنا لو أتعب نفسو يف تعليم العبد صنعة أو علماً 
شيئًا منهما ودل يصر بذلك عاؼباً أو صانعاً، ال يستحّق بذلك شيئًا على اؼبغبوف مع أنّو عمل أعمااًل وأتعب نفسو يف تعليمو، 

 وألجل ذلك نقوؿ إّف اؼباؿ إمّبا يقع بازاء تلك الصفات اليت ىي نتائج األعماؿ ال بازاء تلك األعماؿ نفسها.

من عدـ استحقاؽ الغابن شيئاً على اؼبغبوف، وعدـ صَتورتو شريكاً معو فيما  «ٔ» )قّدس سرّه( عليو شيخنا االستاذفما أصّر 
 إذا حصلت تلك األوصاؼ بفعل اللَّو تعاذل أو بفعل نفس العبد دوف فعل الغابن، بدعوى أّف الغابن دل يعمل حينئذ عماًل 

______________________________ 
 ٛٗٔ: ٖلطالب ( منية أ)
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 يستحّق بو اجرة اؼبثل ودل يزد يف العُت زيادة عينية حىّت يصَت شريكاً مع اؼبغبوف.

فمّما ال يبكن اؼبساعدة عليو، ؼبا عرفت من أّف الشركة إمّبا ىي ألجل حدوث تلك األوصاؼ اؼبقابلة باؼباؿ يف ملك الغابن، 
اؼبثل ألعمالو، إذ اؼباؿ إمّبا ىو يف مقابل الصفات اليت ىي من نتائج األعماؿ ال يف مقابل نفسها، وليست ىي من أجل اجرة 

 ىذه كّلها يف التغَّت بالزيادة اغبكمية.

 وأّما إذا حصل التغَّت يف اؼبلك بالزيادة العينية كما إذا كاف الثمن أرضاً وقد بٌت فيها الغابن بناًء أو غرس فيها أشجاراً أو نقش
فيو نقوشًا خبيوط موجودة فيو فيما إذا كاف الثمن من قبيل األثواب واألقمشة، أو بغَت ذلك من الزيادات العينية اؼبوجودة يف 
اؼباؿ، فإذا فسخ اؼبغبوف يف أمثاؿ ىذه اؼبوارد فهل يتمّكن من إلزاـ الغابن بقلع الزيادات اغباصلة بفعلو عن اؼباؿ أو ال 

 .يتمّكن؟ فيو خالؼ وأقواؿ



وبعبارة اخرى: ال إشكاؿ عندىم كما ىو كذلك يف أّف الغابن إذا كانت لو أمواؿ وأجناس يف مكاف قد اشًتى ذلك اؼبكاف 
من اؼبغبوف وكانت قيمة تلك األجناس يف ىذا اؼبكاف أغلى وأكثر منها يف مكاف آخر، إذا فسخ اؼبغبوف يلزمو بتخلية مكانو 

يف ىذا اؼبكاف ال ىبتلف وال يتغَّت عّما ىي عليو فيما إذا وضعت يف مكاف آخر، وإمّبا من األجناس، ألّف األمواؿ واألجناس 
زبتلف قيمتها السوقية فقط وال وبصل فيها أّي تغَّت أو نقص يف عينها، وليس للغابن االمتناع بدعوى أيّن أتضّرر بتخلية 

قص، وذلك ألّف اؼبغبوف ليس بضامن ؼبا يرد عليو من اؼبكاف ووضع أجناسي يف مكاف آخر ألّف قيمتها يف غَت ىذا اؼبكاف أن
الضرر فيما إذا كاف منشؤه ؾبرد اختالؼ القيمة السوقية ما دل وبصل بذلك نقص يف أعياف تلك األجناس وىذا اغبكم فبّا ال 

 خالؼ فيو بينهم.

طلب ملكو، أو أّف بينهما وبُت اؼبقاـ فرقاً من وإمّبا اختلفوا يف أّف اؼبقاـ أيضاً ملحق هبذه اؼبسألة، ألّف اؼبغبوف مالك األرض وي
  جهة أّف أمواؿ الغابن يف
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اؼبسألة اؼبتقّدمة ال تتغَّت عّما ىي عليو عند وضعها يف مكاف آخر وإمّبا زبتلف قيمتها السوقية فقط، وأّما يف اؼبقاـ فالبناء 
إذا قلع خرج عّما ىو عليو من وصف البناء ويصَت أخشابًا وأحجاراً، وكذلك الشجر  اؼبقلوع متباين للبناء غَت اؼبقلوع ألنو

فإنو إذا قلع من األرض فال ؿبالة يصَت خشبًا وىبرج عن كونو شجراً، وبُت الشجر واػبشب فرؽ ظاىر، فال يقاس اؼبقاـ 
 غابن.باؼبسألة اؼبتقّدمة اؼبّتفق فيها على جواز زبلية اؼبغبوف مكانو من أجناس ال

 وكيف كاف، األقواؿ يف اؼبسألة ثالثة:

األّوؿ: أّف اؼبغبوف متمّكن من إلزاـ الغابن بالقلع بال أرش نظَت اؼبسألة اؼبتقدمة حيث كاف اؼبغبوف مسّلطًا فيها على إلزاـ 
 الغابن بتخلية اؼبكاف بال وجوب أرش عليو.

 الثاين: عدـ سبّكنو من إلزامو بالقلع.

 ى إلزامو بالقلع مع دفع األرش إذل الغابن، لتفاوت الشجر حبسب القيمة قبل القلع وبعده، ىذا.والثالث: تسّلطو عل

وتفصيل الكالـ يف اؼبقاـ: أّف ملكي اؼبالكُت إذا كاف أحدنبا أجنبياً عن اآلخر ودل يكن لو حّق وعلقة على اآلخر، ال إشكاؿ 
ء وىذا نظَت موارد الغصب كما  ملكو من دوف أف هبب عليو شي يف أّف مالك األرض متمّكن حينئذ من قلع اؼبلك اآلخر عن

إذا غصب أحد أرضًا وبٌت فيها بناًء شاىقًا قيمتو أضعاؼ قيمة األرض فإّف ذلك اؼبلك أعٍت البناء ليس لو حّق وال ربط 
ألحد منع اؼبالك عن  باؼبلك اآلخر وىو األرض وؼبالكها مطالبة الغاصب بتخريب البناء ودفع أرضو خالية عنو إليو، وليس



ء تقتضي جواز قلع أشجار  ذلك أبداً، والوجو يف ذلك أّف ملك اؼبالك غَت ؿبدود حبّد واؼبلكية اؼبطلقة غَت احملدودة بشي
 الغاصب وبنايتو وىو ظاىر.

 ومن ذلك موارد البيوع الفاسدة اللتحاقها بالغصب من تلك الناحية
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 ثمن مطالبة اؼبشًتي بتخلية أرضو ومتاعو عّما أحدثو فيها، وليس ألحد منعو عن ذلك.فلمالك اؼب

وأيضًا من ذلك صبيع موارد التصّرفات الصحيحة فيما إذا انتهت مّدهتا كما إذا استأجر أرضًا دبّدة سنة فأحدث فيها بناًء 
ذه التصرفات الصادرة من اؼبستأجر واؼبستعَت سائغة يف وغرس فيها أشجاراً، أو استعارىا ؼبّدة سنة فأحدث فيها شيئاً، فإّف ى

أثناء ىذه اؼبّدة، ولكّنها إذا انقضت فللمالك مطالبة ملكو وأرضو خالية عن صبيع ما أحدثوه فيها من البناء والغرس أو 
 غَتنبا، ولعّل ذلك ظاىر وال إشكاؿ فيها، ىذا قسم.

مكث وبقاء يف اآلخر وبينهما علقة وربط، وىذا كما إذا وىب أحد ويقابل ذلك قسم آخر وىو ما إذا كاف ألحدنبا حّق 
األرض ألحد ولديو ووىب األشجار اؼبوضوعة فيها لولده اآلخر، فإّف األرض اؼبملوكة ألحدنبا إمّبا صارت ملكو مشغولة 

ر بوصف أّّنا أشجار ودل بتلك األشجار أو األبنية وليس لو إلزاـ اآلخر بقلعها عن األرض، فإّف الثاين إمّبا ملك األشجا
يتمّلك األخشاب، واألشجار بعد قلعها أخشاب، وباعبملة ليس ؼبالك األرض قلعها أبداً، ونظَته ما إذا باع األرض لشخص 

 واألشجار من شخص آخر.

تها من اؼبثبتات، ومنها أيضاً: ملك الزوجة وإرثها من اؼبثبتات يف األرض كالشجر والبناء فإّف الورثة ليس ؽبم إلزامها بقلع حصّ 
ألّّنا إمّبا ملكتها دبا ىي مثبتات وأبنية وأشجار ال دبا ىي أخشاب وأحجار وكبونبا، ووجهو أّف اؼبلكية ؿبدودة من االبتداء 
وليست ملكية مطلقة حىّت تقتضي جواز قلع أشجار اؼبالك الثاين ؼبا عرفت من أنّو إمّبا ملك األرض اؼبشغولة باألشجار، 

 أيضاً فبّا ال إشكاؿ فيها من حيث عدـ جواز إلزاـ مالك األرض ؼبالك الشجر والبناء بقلعهما، وذلك ظاىر.وىذه الصورة 
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وإمّبا الكالـ يف القسم الثالث وأنو إذا اشًتى أو باع أحد شيئًا وفرضنا الثمن أرضًا وكانت اؼبعاملة غبنية من طرؼ البائع وقد 
ن يف األرض بغرس األشجار وبناء األبنية وكبونبا، فهل يلحق بالقسم األوؿ وأّف اؼبالك يتمّكن من إلزاـ الغابن تصرؼ الغاب

بتخلية أرضو وقلع شجره وملكو غَت ؿبدود، أو أنّو ملحق بالقسم الثاين وأّف اؼبالك ليس لو قلع أشجار الغابن وزبريب أبنيتو 
 وأّف اؼبلكية فيو ؿبدودة وليست مطلقة.



والوجو يف ذلك: أّف الغابن ىل بتصّرفو ذلك قد استوىف منفعة األرض ما دامت مشغولة باألشجار والبناء نظَت ما إذا آجرىا 
من مستأجر حيث سبق أّف الغابن حينئذ قد استوىف بذلك منفعة األرض إذل منتهى مّدة االجارة، وعليو فليس للمالك قلع 

رة ألّّنما استيفاء للمنافع، وغاية األمر أّف الغابن يغـر للمغبوف اجرة مثل اؼبنافع اليت تلك األشجار كما ليس لو إبطاؿ االجا
استوفاىا من أرضو، أو أّف ذلك ليس من باب االستيفاء وال يقاس باالجارة، ألّف ملكية اؼبنافع أمر اعتباري يبكن أف نعترب 

فهو استيفاء خارجي وتصّرؼ يف اؼبلك وإمّبا يكوف ذلك من باب أحدًا مالكًا ؼبنافع عشر سنوات مستقبالت، وأّما يف اؼبقاـ 
االستيفاء فيما إذا قلنا بعدـ جواز قلع اؼبالك وىو أّوؿ الكالـ فكيف يقاس أحدنبا باآلخر، بل للمالك أف يستلم ملكو 

 ويطالبو بتفريغ ملكو عّما أحدثو فيو، ىذا.

غابن بتفريغ ملكو عن شجره وبنايتو، ألّف ملكو قبل ذلك دل يكن مشغواًل والتحقيق ىو الوجو الثاين وأّف اؼبالك لو إلزاـ ال
بتلك االمور واؼبلكية مطلقة غَت ؿبدودة، والفسخ ليس إاّلإرجاع اؼبلك السابق على ما ىو عليو، فليس ألحد منع اؼبالك عن 

 ذلك ولعّلو ظاىر، وقد عرفت الفرؽ بينو وبُت االجارة، ىذا.

  ؼبغبوف رّد أرش الشجر اؼبقلوع إذل الغابن لتفاوت قيمتومثّ إنو ىل هبب على ا
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)قّدس  وقّواه بعضهم ومنهم شيخنا االستاذ «ٔ»  مع قيمة الشجر حاؿ كونو منصوباً على األرض كما ذىب إليو يف اؼبسالك
ء؟ الظاىر ىو الثاين، خالفًا ؼبا ذىب إليو يف اؼبسالك، وذلك ألنو هبب على الغابن رّد  أو ليس على اؼبغبوف شي «ٕ» سرّه(

اؼباؿ إذل مالكو كما أخذه منو، وحيث إّف األرض حينما أخذىا الغابن دل تكن مشغولة بالشجر وغَته فيجب على الغابن 
  ذلك أرش أو غرامة على اؼبغبوف.تفريغ أرض اؼبغبوف عّما أحدثو فيها، وال هبب يف

وكيف كاف، فال موىم لوجوب األرش على اؼبغبوف إاّلأمراف: أحدنبا دليل نفي الضرر حيث إّف الغابن يتضّرر بقلع أشجاره 
بال أرش. وثانيهما: احًتاـ ماؿ اؼبسلم فإّف ذلك يقتضي حرمة األشجار والبناء ألّّنما من أمواؿ الغابن فكيف يسوغ قلعها 

ىدمها بعد صحة تلك التصرفات يف حّد نفسها، فإّّنا صدرت من أىلها ووقعت يف ؿبّلها، فهي ؿبًتمة ال ؿبالة واحًتامها و 
 يبنع عن جواز قلعها وىدمها بال أرش، وسيأيت اعبواب عن ىذين الوجهُت بعد توضيح ؼبا تقّدـ فنقوؿ:

 إّف األقواؿ يف اؼبسألة ثالثة:

 .«ٖ»  ط على القلع بال أرش واختاره العاّلمة يف اؼبختلفأحدىا: أّف مالك األرض مسلّ 



______________________________ 
(ٔ) 

 ٕٗٓ، ٔٔٔ: ٗاؼبسالك 

 ٓ٘ٔ: ٖ( منية الطالب ٕ)

 ٖٚٗاؼبسألة  ٖٙٚ: ٘( اؼبختلف ٖ)
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 اؼبشهور. وثانيها: عدـ تسّلطو على القلع مع األرش وال بدونو، وىذا منسوب إذل

 وثالثها: تسّلطو عليو مع األرش كما ذىب إليو يف اؼبسالك.

أّما ما ذىب إليو اؼبشهور فلعّل الوجو فيو أّف الغابن بغرسو قد استوىف منفعة األرض ما داـ غرسو باقيًا نظَت ما إذا آجرىا قبل 
اؼبنصوبة على األرض، نعم هبب على الغارس دفع فسخ اؼبغبوف فال يتمّكن اؼبغبوف من إبطاؿ االجارة وال من قلع األشجار 

اجرة اؼبثل للمالك كما ذكرناه فيما إذا آجرىا الغابن قبل فسخ اؼبغبوف وذلك من جهة استيفائو منافع ملك الغَت فيجب عليو 
 اػبروج عن عهدهتا بدفع االجرة.

ؼبنافع أمر اعتباري يبكن أف يبّلك الغابن أحداً وقد أجبنا عن ذلك: بأّف اؼبقاـ ال يقاس بباب االجارة من أجل أّف سبليك ا
منافع طبسة سنوات قبل فسخ اؼبغبوف، وأّما الغرس فليس ذلك استيفاء للمنافع استيفاء ما داـ الغرس وإمّبا ىو تصّرؼ يف 

ترى ال يثبت األرض، فللمالك أف يقلعو، وإمّبا يكوف ذلك استيفاء فيما ذا أثبتنا عدـ جواز قلعو على اؼبالك، وىذا كما 
دبجرد الغرس ألنو أّوؿ الكالـ وعليو فال يبقى ؼبا ذىب إليو اؼبشهور وجو، ألّف اؼبالك إمّبا يستحق األرض اػبالية عن الشجر 

 فإذا رآىا مشغولة بو فلو أف يقلعو، ىذا.

نصوب على األرض، وىذا يبنع عن وأّما القوؿ الثالث أعٍت تسّلطو عليو مع األرش، فالوجو فيو أّف الغارس إمّبا يبلك الشجر اؼب
قلع شجره، ألّف اؼبقلوع ىو اغبطب وليس بشجر، فال يصح قلعو ألنّو موجب لتضّرر الغارس، وليس اؼبقاـ من قبيل وضع 
الغارس أو غَته متاعو يف مكاف حىت يصح ؼبالك اؼبكاف زبلية ملكو ألّف اؼبتاع اؼبوضوع يف اؼبكاف بعينو ىو اؼبتاع اؼبوضوع يف 

ف آخر بعد زبلية اؼبكاف األوؿ منها وال يوجب ىذا نقصًا وتبدياًل يف اؼبتاع وإف اختلفت قيمتها حبسب اؼبكانُت، وىذا مكا
خبالؼ اؼبقاـ حيث إّف ملكو قبل قلعو شجر وبعده ينقلب حطباً، وكيف كاف فقلع شجر الغابن بال رّد األرش إليو ضرر، كما 

 طّم حفره حىّت ال يتضّرر اؼبالك بذلك.أّف الغابن إذا قلعو بنفسو هبب عليو 
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وباعبملة: أّف الدليل على وجوب رّد األرش أمراف: أحدنبا دليل ال ضرر لتضّرر الغارس بقلع أشجاره بال رّد أرشها. وثانيهما: 
م كدمو فكيف يذىب ىدرًا بقلعو وقلبو من حيث إّف ماؿ اؼبسل )قّدس سرّه( قاعدة االحًتاـ اليت أشار إليها شيخنا االستاذ

 الشجر إذل اغبطب.

أّما اعبواب عن الوجو األوؿ فيمكن بوجوه: منها أّف قلع شجر الغارس بعد الفسخ ليس ضررًا عليو بل ىو منع عن اؼبنفعة 
سنوات أو أقل أو  العائدة إليو ببقاء شجره على أرض اؼبالك بأف يقاؿ إنو إمّبا ملك نصب الشجر على األرض مّدة طبسة

 أكثر إذل أف يفسخ اؼبالك، ودل يبلك نصبو إذل األبد.

وبعبارة اخرى: أّف ملكو أللف درىم أعٍت قيمة الشجر حاؿ كونو منصوبًا على األرض ملكية ؿبدودة وموقتة بوقت الفسخ، 
إمّبا كاف مالكًا لؤللف إذل ىذا وليس ملكًا أبديًا حىت يتضّرر بقلع الشجر بعد الفسخ وصَتورة قيمتو طبسمائة درىم، بل 

الزماف ملكًا ؿبدوداً، وكاف مقتضى ملكيتو قاصرًا عن الشموؿ إذل زماف بعد الفسخ، وعليو فقلع شجره ال يوجب نقصًا يف 
 ملكو ومالو بل بو ينتهي أمد ملكو.

جبًا للضرر، إذ الضرر ىو النقص يف نعم لو أبقى الشجر على مكانو يًتّتب عليو نفع زائد فيكوف القلع مانعًا عن النفع ال مو 
ء من الثالثة يف اؼبقاـ. أّما الثانياف فواضح، وأّما األوؿ فلما مّر من أّف  اؼباؿ أو يف النفس أو يف العرض وال نقص يف شي

 ملكية األلف ؿبدودة إذل زماف الفسخ، فال ملكية لو بعده حىّت يوجب القلع نقصاً فيو وىذا ظاىر.

ا لو سّلمنا أّف القلع ضرر على الغارس فهل يكوف دليل نفي الضرر موجباً لتضّرر أحد ألجل دفع الضرر وأضف إذل ذلك: أنّ 
عن شخص آخر، وألجل عدـ تضّرر الغارس يلقى اؼبالك يف ضرر دفع األرش حىت يرتفع بو ضرر الغارس، فما تقصَت اؼبالك 

 بةوؼباذا أغـر األرش مع أنو مالك لؤلرض وأراد فسخو ولو مطال
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ملكو كما أعطاه وىو اؼبلك اػبارل عن الشجر، مع وضوح أّف دليل ال ضرر ال يتكّفل ألمثاؿ ذلك وىو ظاىر، وسيأيت عن 
 ذلك جواب ثالث سنذكره بعد أجوبة الدليل الثاين الشًتاكهما من ناحية ذلك اعبواب.

ية ما يقتضي قاعدة احًتاـ ماؿ اؼبسلم عدـ جواز إتالفو وعدـ جواز التصّرؼ فيو وأّما اعبواب عن قاعدة االحًتاـ فهو أّف غا
وعدـ ذىاب مالو ىدراً، ومن ىنا التزمنا بضماف من أتلف ماؿ غَته ناسيًا أو غافاًل ألنو ماؿ ؿبًـت فيجب تداركو ولكن 

راجع إذل اؼبغبوف وليس للغارس نصب  القاعدة ال تقتضي حرمة قلع الشجر اؼبنصوب على ملك الغَت واؼبفروض أّف اؼبلك



الشجر يف ملكو ولو قلع ذلك، اللهّم إاّل أف يكوف لو حّق االبقاء وىو مفروض العدـ، وإاّل فلو كاف لو ذلك اغبّق فلماذا 
 جاز قلعو مع األرش.

ما جواب ثالث وىو النقض دبا فاؼبتحّصل: أّف شيئاً من القاعدتُت ال يقتضي األرش، إذ لو اقتضيا األرش يف اؼبقاـ لتوّجو عليه
إذا غرس أحد يف ملك اآلخر شجراً نسياناً أو جهاًل أو غفلة حبيث دل يصدؽ عليو عنواف الغاصب، أو فرضنا أنو اعتمد على 
اليد فاشًتى منها فغرس فيها شجرًا مّث تبُّت أنو ملك الغَت، أليس للمالك قلع ىذه األشجار حينئذ، أفتقتضي القاعدتاف 

رش على اؼبالك الحًتاـ ماؿ اؼبسلم وتضّرره، كاّل مّث كاّل، والوجو يف ذلك أّف قاعدة احًتاـ ماؿ اؼبسلم ال تقتضي وجوب األ
 عدـ جواز قلع الشجر فيما إذا غرس يف ملك الغَت.

، ىذا كّلو وعليو فالصحيح ىو الوجو األوؿ وملّخصو: أّف اؼبالك متسّلط على قلع الشجر أو ىدـ البناء بال وجوب أرش عليو
 يف اعبواب عن الوجهُت السابقُت أعٍت قاعديت االحًتاـ ونفي الضرر.
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وىو أّف مالك الغرس ال يستحق على مالك األرض  «ٔ» )قّدس سرّه(  وىناؾ وجو ثالث يستفاد من كالـ شيخنا األنصاري
البقاء كما ال يستحّق مالك األرض على مالك الغرس اجرة أو حّقًا آخر، إذ الغارس إمّبا يبلك الشجر اؼبنصوب دبا أنّو 
منصوب، كما أّف مالك األرض يستحق األرض ال غَته، ولكل واحد منهما زبليص ملكو عن ملك اآلخر، وليس ؼبالك 

رض منع الغارس عن قلع شجره، ألنو ملكو ولو أف يتصرؼ فيو بتبديلها خشبًا ولو كاف متعّلق ملكو ىو الشجر بوصف األ
أنو منصوب إاّلأنو حّقو، وليس للمالك منعو عنو، كما أّف مالك الغرس ال يتمّكن من منع اؼبالك عن مطالبة ملكو اػبارل عن 

مالك الغرس لتخليص شجره عن ملك مالك األرض فعليو طّم أرض اؼبالك،   الشجر ولكل منهما مطالبة ملكو، فإف تصّدى
كما أّف اؼبالك إذا تصّدى لقلع شجر الغارس وزبليص ملكو فعليو أرش الشجر، فإّف الغارس كما عرفت إمّبا يبلك الشجر 

ذا ملّخص ما بوصف الشجرية والنصب، والشجر اؼبقلوع حطب وليس بشجر، فتبديل الشجر حطبًا يوجب الضماف، ى
 أفاده عّدة يف اؼبقاـ.

أّف النقص وإف كاف يتوّجو على مالك الغرس بقلع الشجر وتبديلو إذل اغبطب ال ؿبالة إاّلأنّو أمر غَت راجع إذل  ويرد عليو:
الشجر مالك األرض، فإّف اؼبالك إمّبا يطالب الغارس دبلكو كما أخذه، ودفع ملكو إليو دبا ىو ملكو أعٍت اؼبلك اػبارل عن 

يستدعي قلع شجر الغارس، فهو أمر غَت مربوط باؼبالك أبدًا وإاّل للـز اغبكم بالضماف فيما إذا غرس أحد يف أرض غَته 
نسياناً وغفلة أو اعتماداً على قاعدة يد أو استصحاب مثّ ظهر خالفو، فإّف مالك األرض يطالب أرضو من الغارس وال يتوّجو 

  )قّدس وعليو فالصحيح ما أفاده العاّلمة عليو ضماف تبديل الشجر خشباً،



______________________________ 
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 يف اؼبختلف من أّف اؼبالك لو قلع ما غرسو الغابن بال توّجو أرش عليو. سرّه(

رع حيث حكم يف الزرع بابقائو مع االجرة دوف من التفصيل بُت الغرس والز  «ٔ»  فيما ذكره صاحب اؼبسالك  بقي الكالـ
الغرس وقد عّللو بأّف للزرع أمدًا ينتظر خبالؼ الغرس فال يكوف إبقاؤه مع االجرة ضررًا على مالك األرض خبالؼ الغرس، 

 ىذا.

المور اليت ال أمد التفصيل بينهما من حيث إّف للزرع أمدًا وال أمد للغرس، ففيو: أّف الغرس ليس من ا )قّدس سرّه( فإف أراد
ؽبا، بل لو أيضًا أمد معُّت ويقولوف إّف أطوؿ األشجار عمرًا ىو النخيل فإنو يبقى مائة عاـ وغَته كذا مقدار فال يبقى فرؽ 
بينهما إاّلمن جهة قصر اؼبّدة يف الزرع، ألّف غاية أمده ثالثة أشهر أو ستة وطوؽبا يف الشجر، فإف أراد الفرؽ بينهما بذلك أي 

 ة اؼبّدة وبطوؽبا، فيدفعو:بقلّ 

أنو ال فرؽ بُت طوؽبا وقصرىا، فإّف الوجو يف جواز قلع اؼبالك عدـ حّق االبقاء للغارس وىذا كما ترى ال يفّرؽ بُت قصر اؼبّدة 
وطوؽبا، إذ للمالك يف كليهما مطالبة الغارس بأرضو كما أخذ، وال هبوز التصرؼ يف ملك اآلخر بدعوى أّف التصرؼ فيو مع 
االجرة ال يوجب ضرراً على اؼبالك، إذ لو سّبت ىذه الدعوى عباز التصّرؼ يف ملك الغَت بزرعو وكبوه ولو على وجو الغصب، 

 فإّف دفع االجرة إليو يبنع عن الضرر، وغاية األمر أنو قد ارتكب ؿبّرماً أيضاً، مع أّف ىذا فبّا ال يرضى بو أحد.

يف توجيو كالـ صاحب  «ٕ» )قّدس سرّه( والزرع إاّلما ذكره شيخنا االستاذ وكيف كاف فال فرؽ بينهما أي بُت الغرس
  اؼبسالك من أّف األرض اؼبعّدة للزرع ال يكوف بقاء الزرع فيها موجباً لتضّرر اؼبالك مع دفع االجرة إذل اؼبالك، وىذا خبالؼ

______________________________ 
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 بقاء األشجار فإنو يوجب الضرر على اؼبالك ال ؿبالة.



وىذا الفرؽ كالـ صوري ال أساس لو لتأتّيو يف غَت الزرع أيضاً فيقاؿ إّف األرض اؼبعّدة للغرس ال يكوف بقاء الغرس فيها موجباً 
ى أمثاؿ ذلك، إذ التصرؼ يف ملك الغَت بغرسو أو بزرعو ينايف لتضّرر اؼبالك مع دفع االجرة إليو، فال يبكن االعتماد عل

 سلطنتو اؼبطلقة على مالو حبيث يتمّكن من غرسو أو زرعو أو غَتنبا من التصرفات.

 فاؼبتحّصل: أنو ال فرؽ بُت الغرس والزرع فيما ذكرناه أبداً.

  خيار التفليس أيضاً أو أنو ىبتص خبيار الغنب فقط؟بُت خياري الغنب والتفليس فهل هبري ما ذكرناه يف اؼبقاـ يف  بقي الفرؽ

أّف ما ذكرناه يف اؼبقاـ ال هبري يف خيار التفليس، وذلك للفرؽ بينهما من حيث إّف  «ٔ» )قّدس سرّه(  ذكر شيخنا األنصاري
خيار التفليس فحق الغارس  حّق اؼبغبوف يف اؼبقاـ كاف متعّلقًا باألرض قبل تلك التصرفات من الغرس والزرع وكبونبا، وأّما يف

متقّدـ وسابق على حّق الفاسخ، ألّف اػبيار إمّبا نشأ من الفلس وىو إمّبا وجد بعد الغرس أو الزرع، فحّق الغارس مقّدـ على 
 حّق الفاسخ على عكس اؼبقاـ، ىذا.

بُت سبق حّق اؼبالك أو سبق حّق وال ىبفى أّف الوجو يف جواز قلع اؼبالك ىو عدـ حّق اإلبقاء للغارس، وىذا ال يفّرؽ فيو 
الغارس، وال أثر للتقّدـ والتأّخر فيما إذا كاف للمتأّخر أثر، فإّف اغبّق السابق حينئذ يتزاحم باغبّق اؼبتأّخر بقاء وإف دل يكن 

 متزاضباً معو حدوثاً، فالصحيح عدـ الفرؽ بُت اػبيارين من ىذه اعبهة.

  خيار التفليس ىل يتمّكن من الفسخ نعم، ىناؾ كالـ يف أّف من لو اػبيار يف

______________________________ 
 ٜٚٔ: ٘( اؼبكاسب ٔ)
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مع حدوث تلك التصرفات يف اؼباؿ كما يتمّكن منو يف اؼبقاـ أي يف خيار الغنب، أو أّف حدوث ىذه التصرفات يبنع عن 
وىذا ألنو بعد تصرؼ اؼبوىوب لو يف اؼباؿ ال حق للواىب يف الرجوع الشًتاط  الفسخ كما يبنع عن رجوع الواىب يف اؽببة

بقاء اؼباؿ حبالو يف جواز الرجوع يف اؽببة، ويف خيار التفليس على خالؼ وكالـ حيث إنو إذا كاف اؼببيع قرطاسًا مثاًل فكتب 
هل ترى جواز أخذ اعبزوات من اؼبشًتي أو فيو اؼبشًتي دورة فقو أو اصوؿ مّث عرضو الفلس، أو رجع الواىب يف اؽببة ف

 اؼبوىوب لو حينئذ، وكيف كاف فتفصيل الكالـ يف ذلك موكوؿ إذل ؿبّلو وىو باب التفليس.

مث إنّو إذا قلنا جبواز القلع يف ىذه اؼبقامات فهل يتصّدى اؼبغبوف ويباشر القلع بنفسو أو أنّو يطالب الغارس بذلك؟ وحيث إّف 
يرد عليها ـبّصص يف اؼبقاـ فالظاىر عدـ جواز اؼبباشرة للمغبوف الستلزامو الضماف ألنو إتالؼ ؼباؿ الغَت، قاعدة االتالؼ دل 



واؼبفروض أنّو دل يوضع فيو على وجو الغصب حىت ال يبقى لو احًتاـ، وعليو فيطالب الغارس دبلكو وأف يرّده إليو كما أخذه 
لزـو رّد ما اخذ كما أخذ، دوف قاعدة اليد لضعف روايتها، فإف قلع غرسو  حسب القانوف الدارج بُت العقالء، ألّّنم يروف

 ودفعو إليو فهو، وإاّل فَتجع إذل اغباكم فهو يلـز الغارس بالقلع أو يرّخص اؼبغبوف بقلعو من باب واليتو.

إذل ملكو فإّف القاعدة وىي ما لو دخلت أغصاف شجر اعبار  )قّدس سرّه(  وىذا نظَت اؼبسألة اليت ذكرىا شيخنا األنصاري
تقتضي الضماف فيما إذا أتلفها صاحب اؼبلك ألّّنا ملك الغَت، فالبّد من مطالبة مالك الشجر بذلك، وإاّل فَتفع أمره إذل 
اغباكم كما سبق تفصيلو، وال فرؽ بينها وبُت اؼبقاـ، إذ ال يفرؽ فيما ذكرناه بُت دخوؿ ملك الغَت إذل ملكو باختياره أو بال 

 اره، إذ يف كليهما يطالب اؼبالك بتفريغ ملكو عن ملكو، نظَت ما إذا دخل ضباره إذل داره فإّف اؼبكّلف باإلخراج ىواختي
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 مالك اغبمار دوف مالك الدار فال تغفل. ىذا سباـ الكالـ يف مسألة تصّرؼ الغابن يف اؼباؿ بالغرس وكبوه.

ارس الغابن إذا أراد قلع شجره فهل ؼبالك األرض االمتناع ومنعو الستلزاـ القلع نقص ملكو باغبفر، أو يف أّف الغ  بقي الكالـ
يف اؼبسألة  )قّدس سرّه(  فيو وجهُت، ودل أفهم لًتّدده «ٔ»  ال هبوز للمالك منعو عن زبليص ملكو؟ ذكر شيخنا األنصاري

)كما ىو ظاىر قولو فيو وجهاف( وجهًا بعد تصروبو قبل ذلك بأسطر بأّف كل واحد من اؼبالكُت يتمّكن من زبليص ملكو 
عن ملك اآلخر وليس ألحدنبا منع اآلخر عنو، فًتّدده يف اؼبقاـ مع ما صرّح بو قبل ذلك دبا عرفت متناقض ومتناؼ، إذ 

نع اآلخر عن إفراز ملكو عدـ جواز اؼبنع عن القلع، وغاية األمر أّف القلع إذا استلـز نقصاً مقتضى عدـ تسّلط اؼبالكُت على م
يف ملك اؼبالك حبفره فعليو تدارؾ الضرر ألنو نشأ من قبلو، وأّما منع الغارس عن القلع فال وجو لو بوجو، إذ ال هبب على 

ضافة الغرس فال مقتضي لو أبداً، ىذا كّلو فيما إذا كاف التغيَت بالزيادة الغابن بعد الفسخ إاّلرّد ماؿ الغَت إليو، وأّما رّده مع إ
 العينية.

أّف اؼباؿ اؼبمتزج تارًة ينعدـ باالمتزاج ويستهلك يف  «ٕ» )قّدس سرّه(  وأّما إذا كاف التغيَت باالمتزاج فقد ذكر شيخنا األنصاري
لزيت فيو، وكماء الورد اؼبمتزج مع الزيت أو العطر اؼبختلط بو أي اؼباؿ اآلخر وىذا كما يف اؼبلح أو الفلفل يف الطعاـ أو ا

بالزيت، فإّف اؼبمتزج يف األمثلة مستهلك يف اؼباؿ اآلخر وال وجود لو بعد االمتزاج عرفاً، ويف ىذه الصورة ال ربصل بينهما 
 الشركة، ألنو يف حكم التالف فَتجع فيو إذل قيمتو.

______________________________ 
(ٔ) 

 ٜٛٔ: ٘اؼبكاسب 
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واخرى ال يستهلك اؼبمتزج يف اآلخر وال يعد تالفاً، وىذا تارًة من قبيل امتزاج اعبنس جبنسو واخرى من امتزاج اعبنس بغَت 
كما وبتمل التحاقو بالصورة اؼبتقّدمة   جنسو، أّما إذا امتزج بغَت جنسو نظَت العسل اؼبمتزج مع اػبل فيحتمل فيو الشركة

وصَتورتو كاؼبعدـو لتغَّت حقيقتو. وأّما إذا امتزج جبنسو فإف كاف اعبنساف متساويُت فال ؿبالة تثبت فيو الشركة بُت اؼبالكُت، 
جود يستحّق أرش وكذلك اغباؿ فيما إذا كاف أحدنبا أردأ من اآلخر فإّّنما يشًتكاف، إاّلأّف الكالـ حينئذ يف أّف مالك األ

 النقص أو تفاوت الرداءة من اعبنس أو من شبنو، واحتمل فيو وجوىاً.

فيو الشركة يف اؼبالية كما احتمل الشركة يف نفس اؼبالُت، ىذه خالصة ما  )قّدس سرّه(  وأّما إذا امتزج دبا ىو أجود منو فاحتمل
 أفاده يف اؼبقاـ.

صرؼ اؼبغبوف يف اؼباؿ وحصوؿ االمتزاج بفعلو، فإنّو ذىب ىناؾ إذل أّف االمتزاج وما ذكره بطولو مناقض ؼبا أفاده يف مسألة ت
يلحق بالتلف، وقد قّويناه فيما أفاده وقلنا إّف مقتضى قانوف الفسخ رجوع كّل من اؼبالُت إذل مالكهما ال رجوع مقدار من 

اؿ وحصلت الشركة بينهما باالمتزاج فال يبكن رّد اؼبالُت ومقدار آخر من ماؿ شخص آخر إليو، فإّف أحد اؼبالُت إذا امتزج دب
نفس ذلك اؼباؿ إذل مالكو األّوؿ ونفرضو الغابن مثاًل، بل إذا رددنا مقدارًا من اؼباؿ اؼبشًتؾ إذل الغابن حينئذ فقد دفعنا إليو 

يقتضيو قانوف الفسخ، ولذا قلنا  مقدارًا من مالو ومقدارًا من ماؿ نفس اؼبغبوف اؼبمتزج دباؿ الغابن على الفرض، وىذا فبّا ال
 برجوع اؼبغبوف أو الغابن إذل القيمة حينئذ، ألّف اؼباؿ حينئذ يف حكم التالف، فراجع.

وعليو فمقتضى ما أفاده ىناؾ أف وبكم يف اؼبقاـ بأّف صبيع صور االمتزاج كصورة التلف فَتجع فيها إذل القيمة ال ؿبالة، وكيف  
  متناقض، إذ ال يفرؽ يف إغباؽ االمتزاج بالتلف بُت االمتزاج اغباصل بتصّرؼكاف فكالمو يف اؼبقامُت 
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 اؼبغبوف واالمتزاج الناشئ بتصّرؼ الغابن، فإّف حكم االمتزاج حكم التلف مطلقاً فَتجع فيو إذل القيمة.

ر وصار مستهلكًا ومنعدمًا فيو فإّف مثل ىذا االمتزاج ال نعم، يستثٌت من ذلك صورة واحدة وىي ما إذا امتزج أحدنبا باآلخ
يوجب االشًتاؾ قطعًا ومثلو ال يبنع عن رجوع مالكو إليو بالفسخ، إذ اؼبانع عن الرجوع كاف ىو الشركة وقد عرفت أّّنا ال 

كما إذا مزج عطر شخص يف ربصل يف اؼبقاـ، وال تتغَّت العُت عّما كانت عليو، سواء أوجب زيادة قيمة اؼباؿ اؼبستهلك فيو  
زيتو ليستحسن روبو وتًتّقى قيمتو، أـ دل يوجب زيادة أيضًا كما إذا امتزج كوز من ماء حلو يف حوض من ماء مّر، وىذه 



الصورة كما نستثنيها يف اؼبقاـ نستثنيها فيما إذا حصل اؼبزج بتصرؼ اؼبغبوف فإنّو أيضًا ال يبنع من الفسخ، لعدـ استيجابو 
 يف اؼبقاـ ىذا. )قّدس سرّه(  وال تغَّتاً مانعاً عن رجوع اؼباؿ إذل مالكو، وعليو فال وجو ؼبا أفاده االشًتاؾ

وإف كاف خارجًا عن ؿبّل  )قّدس سرّه(  إاّل أنّو ال بأس بالتكّلم يف أحكاـ اؼبزج وأقسامو يف اؼبقاـ تبعًا لشيخنا األنصاري
 الكالـ.

تهالؾ واالنعداـ كما إذا امتزج مقدار من اؼباء اغبلو يف حوض من اؼباء اؼبّر واستهلك فيو االمتزاج تارًة على كبو االس فنقوؿ:
وانعدـ، وىذا القسم من االمتزاج ال يوجب االشًتاؾ بل ىو من باب التلف، فال يصَت مالك اؼباء اغبلو شريكًا ؼبالك اؼباء 

 فسو ووقع الكوز يف اغبوض بال استناده إذل أحد.ء، ألّف االمتزاج حصل بن اؼبّر بوجو، كما ليس لو مطالبتو بشي

وىذا من دوف فرؽ بُت زيادة قيمة اؼباؿ اؼبستهلك فيو باالمتزاج كما إذا امتزج عطر أحد يف زيت مالك آخر وترّقت قيمة 
  الزيت لطيب رائحتو، وبُت عدمها كما يف اؼبثاؿ السابق، ويف كلتا الصورتُت ال يستحق مالك اؼباؿ اؼبستهلك
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 على اآلخر شيئاً لتلف مالو بنفسو.

وأّما إذا كاف اؼبزج بفعل مالك اؼباؿ اؼبستهلك فيو، فإف كاف يده على اؼباؿ اؼبنعدـ يد ضماف فال إشكاؿ يف وجوب رّد بدلو 
كاف عنده أمانة وامتزجا بغَت إفراط عليو إلتالفو والفرض أّف يده يد ضماف، وأّما إذا دل يكن يده على وجو الضماف كما إذا  

 منو فال هبب عليو تداركو، وىذا ظاىر.

واخرى يكوف االمتزاج موجبًا لتلف كال اؼبمتزجُت حبسب الصورة وحصوؿ صورة ثالثة، وىذا كما إذا امتزج الًتياؾ مع الرَبش 
اب غالبًا وكبن أدركناه، فإّف اؼبزج بينها والزعفراف وحصل منو معجوف الرَبش اؼبتداوؿ يف سابق الزماف وكاف يستعملو الشب

يوجب انعداـ كل من األجزاء اؼبذكورة ووبدث صورة ثالثة، ولعّلو من ىذا القبيل مزج العسل باػبل النعدامهما وحصوؿ 
 ء آخر، ومن ذلك أيضًا مزج اؼباء والورد الستحصاؿ العرؽ منهما ويسّمى بعرؽ الورد، فإنو ليس دباء السكنجبُت وىو شي

ولذا منعنا عن التوضؤ بو كما أنو ليس بورد وىو طبيعة ثالثة، ففي أمثاؿ ىذه اؼبوارد وبصل االشًتاؾ بُت اؼبالُت ال ؿبالة، ألّف 
خصوصيات اؼبالُت وإف زالت وانعدمت باالمتزاج إاّلأّف ىذه اؽبيئة اغباصلة بالفعل أعٍت الصورة الثالثة تابعة يف اؼبلكية ؼباّدهتا 

بُت اؼبالكُت، إاّلأّف االشًتاؾ حينئذ اشًتاؾ يف اؼبالية ال يف نفس اؼبالُت، إذ دل يبق من اؼبالُت عُت وانعدما وىي مشًتكة 
باالمتزاج، فال وجو الشًتاكهما يف اؼبعدومُت وإمبا يشًتكاف يف اؼبالية، فإذا فرضنا أّف قيمة أحدنبا كاػبل نصف قيمة اآلخر  

واػبّل مّنُت فاؼباؿ بينهما بالسوية، كما أّف كل واحد منهما إذا كاف مّنًا واحدًا فاؼباؿ بينهما كالسّكر مثاًل وكاف السّكر مّنًا 



بالثلث والثلثُت، فثلثاف منو ؼبالك السّكر وثلث منو ؼبالك اػبل ألنّو مقتضى مالية اؼبالُت، إذ اؼبفروض أّف مالية السّكر ضعف 
 اغباصل منهما. مالية اػبّل ومعو ال معٌت لتساويهما يف اؼباؿ
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ء من اؼبمتزجُت، بل اؼباالف على حاؽبما إاّل أّّنما امتزجا كما إذا امتزج أحد اؼبتجانسُت  وثالثة ال يوجب االمتزاج تلف شي
بنفسهما فال ؾباؿ ء منهما ولكّنو يوجب االشًتاؾ، ودبا أّف اؼبالُت موجوداف  باآلخر، فإّف ىذا االمتزاج ال يوجب تلف شي

معو للشركة يف اؼبالية، بل يشًتكاف يف نفس اؼباؿ اؼبشًتؾ، والوجو يف ذلك: أّف الفائت باالمتزاج ليس إاّلاػبصوصية الشخصية 
دوف أصل اؼباؿ، وال يقاس ىذه الصورة بالصورة اؼبتقّدمة أعٍت مثل مزج العسل باػبل اؼبوجب لتلف اؼبالُت وانقالهبما إذل 

، ومع بقاء اؼبالُت يف اؼبقاـ ال وجو لالشًتاؾ يف اؼبالية بل يشًتكاف يف نفس اؼباؿ. ىذا فيما إذا كاف اؼباالف ء ثالث شي
اؼبمتزجاف متساويُت من حيث اعبودة والرداءة، فإذا كاف أحدنبا مّناً واآلخر مّنُت فيكوف اؼباؿ مشًتكاً بينهما أثالثاً، فثلث منو 

 ك اؼبّنُت، كما أّف كل واحد منهما إذا كاف مّناً واحداً فاؼباؿ بينهما نصفُت.ؼبالك اؼبّن وثلثاف منو ؼبال

 )قّدس سرّه(  وأّما إذا اختلف اؼباالف من حيث الرداءة واعبودة وكاف أحدنبا جّيدًا واآلخر رديئاً، فقد قّسمو شيخنا األنصاري
للغابن، واخرى عكسو وفرض كوف ملك اؼبغبوف رديئاً وملك ء ملكاً  إذل قسمُت: فتارًة فرض اعبّيد ملكاً للمغبوف والردي «ٔ»

الغابن جّيداً، وإف دل يكن بينهما فرؽ على ما ذكرناه سابقًا من أّف حكم االمتزاج ىو حكم التلف، وليس ؼبا أفاده شيخنا 
يف اؼبقاـ وجو إاّلأنّو فرضو كذلك، واحتمل يف القسم األوؿ وىو ما كاف اعبّيد ملكًا للمغبوف  )قّدس سرّه(  األنصاري

 احتماالت ثالثة:

 أحدىا: أف يكوف اؼبغبوف مستحقاً ألرش النقص الوارد على مالو بامتزاج ماؿ الغابن بو فيطالب الغابن باألرش.

______________________________ 
(ٔ) 

 ٜٜٔ: ٘اؼبكاسب 

 ٖٜٖ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

ء بأف يأخذ تفاوت الرداءة من نفس اؼباؿ اؼبمتزج كما إذا كاف تفاوت الرداءة  وثانيها: أنو يستحّق التفاوت بُت اعبيد والردي
 نصف مّن فيأخذ اؼبغبوف مقدار مالو مضافاً إذل نصف مّن آخر من اؼباؿ اؼبشًتؾ.



لثمن ال من نفس اؼباؿ اؼبشًتؾ كما إذا كاف تفاوهتما دبقدار درىم فيأخذ الدرىم من وثالثها: أف يستحق تفاوت الرداءة من ا
 شبن اؼباؿ اؼبشًتؾ.

 وأّما يف القسم الثاين وىو ما إذا كاف ملك الغابن جّيداً وملك اؼبشًتي رديئاً احتمل فيو أمرين:

 عطى من الثمن لكل منهما بنسبة قيمة مالو.أحدنبا: أف يكوف الغابن واؼبغبوف مشًتكُت يف الثمن ال يف نفس اؼباؿ وي

ء كاف اؼباؿ بينهما أثالثاً،  وثانيهما: أف يكونا مشًتكُت يف نفس اؼباؿ بنسبة قيمة ماؽبما، فإذا كاف األجود يساوي قيميت الردي
 ء وثلثاه ؼبالك اعبّيد، ىذا. فثلثو لصاحب الردي

ء يوجب الشركة  من بُت احملتمالت االحتماؿ األوؿ وأفاد أّف امتزاج اعبيد بالردي «ٔ» )قّدس سرّه( وقد اختار شيخنا االستاذ
ء إذا كاف ملك اؼبغبوف وقد مزجو  ء مّنُت فاؼباؿ بينهما أثالثاً، وذلك ألّف الردي يف اؼباؿ بنسبتو، فإذا كاف اعبّيد مّنًا والردي

قيمة مالو يًتّقى بذلك وأّما إذا انعكس وكاف اعبّيد ملكًا للمغبوف الغاصب أو الغابن جبّيد فهو رزؽ رزقو اللَّو إيّاه، ألّف 
ء ملكًا للغابن وقد مزجو بو فيضمن الغابن أرش النقص الذي أورده على ماؿ اؼبغبوف، ولكن اؼباؿ مشًتؾ بينهما  والردي

الية حينئذ مع عدـ زواؿ الكّمية عن ولصاحب اؼبّن مّن من اؼباؿ اؼبشًتؾ ولصاحب اؼبّنُت مّناف، وقد أفاد أّف االشًتاؾ يف اؼب
  اؼبالُت فبّا ال وجو لو، ألّف ما زاؿ

______________________________ 
 ٗ٘ٔ: ٖ( منية الطالب ٔ)

 ٜٖٗ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

د فهي بعد باقية، ء أو مقدار مّن مالك اعبيّ  إمّبا ىو خصوصية اعبودة والرداءة أي الكيفية، وأّما الكّمية أعٍت مّن مالك الردي
ومعو ال وجو لرفع اليد عنها واالشًتاؾ يف اؼبالية، وعليو فلصاحب اؼبّن مّن من اؼبشًتؾ وؼبالك اؼبّنُت مّناف منو، وليس ىذا 
نظَت مزج العسل باػبل موجباً لتلف الكّمية أيضاً حبيث ال يبكنو ربصيل مقدار مّنو من اؼبشًتؾ، وقد عرفت أّف مع بقائها أي 

 ية ال وجو للرجوع إذل الشركة يف اؼبالية وإف تلفت الكيفية، ىذا ملّخص ما أفاده يف اؼبقاـ.الكمّ 

قد عرفت أّف مسألة اؼبزج واالشًتاؾ غَت ـبتّصة بالغنب، بل قد سبق أّّنا أجنبية عن الغابن واؼبغبوف، وعليو فالبّد من  قلت:
ء  عمدة يف حصوؿ الشركة باالمتزاج ىل تقتضي يف امتزاج اعبيد بالرديمالحظة أّف اؼبزج مقتضاه ماذا وأّف السَتة اليت ىي ال

الشركة يف اؼباؿ أو الشركة يف اؼبالية، مّث إّّنا ىل تقتضي ضماف النقص الوارد على مالك اعبّيد أو ال، بال مدخلية الغابن 
 واؼبغبوف يف ذلك.



ع معاملة بينهما وقد امتزج أحدنبا باآلخر ال بواسطة إذا فرضنا مالُت متجانسُت يف مكاف واحد لشخصُت بال وقو  فنقوؿ:
فعل أحدنبا بل بآفة ظباوية كريح عاصف أو زلزلة )نعوذ باللَّو( أو بفعل حيواف من اغبيوانات، فال ينبغي االشكاؿ حينئذ يف 

كم بضماف النقص أنو ال موجب لضماف النقص الوارد على مالك اعبيد أبداً، إذ دل يصدر ذلك عن أحدنبا وىو ظاىر، فاغب
على أحدنبا حينئذ بال وجو، كما أنو ال وجو الشًتاكهما يف اؼباؿ اؼبشًتؾ بنسبة ماؽبما، بأف يطالب مالك اؼبّن مّنًا من 

ء،  ء فكيف يأخذه مالك اؼبّن الردي اؼبشًتؾ ومالك اؼبّنُت مّنُت منو، ألّف اؼبالُت قد امتزجا فمّن منو مرّكب من جّيد وردي
 يف اؼباؿ بنسبة ماؽبما فبّا ال مقتضي لو.فاالشًتاؾ 

بل الصحيح حينئذ أف يشًتكا يف اؼباؿ لكن ال بنسبة ماؽبما بل بنسبة قيمة ماؽبما، فإذا كانت قيمة األجود تساوي قيميت 
  ء وفرضنا كاًل منهما مّناً فاؼباؿ الردي

 ٜٖ٘، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

ء وثلثاه ؼبالك اعبّيد كما ىو نسبة قيمتهما والغرض أّف االمتزاج يقتضي الشركة يف اؼباؿ  الرديبينهما أثالثاً، فثلث منو ؼبالك 
دائمًا وال موجب للشركة يف اؼبالية والثمن، إاّلأّف االشًتاؾ فيو بنسبة ماليتهما، فإذا كاف مالية أحدنبا أكثر من مالية اآلخر 

كما تقّدـ، وىذا تارًة يوجب وصوؿ أكثر من مّن واحد ؼبالك اؼبّن، واخرى   بالضعف فال ؿبالة يشًتكاف يف نفس اؼباؿ أثالثاً 
 يوجب وصوؿ أقل من مقدار مالو.

ومن ىنا يظهر أنو مع بقاء نفس اؼبالُت ال وجو لالشًتاؾ يف الثمن بأف يباع اؼباؿ ويقّسم شبنو، فإّف االشًتاؾ فيو من أجل 
 ب للبيع، ىذا كّلو فيما إذا دل يستند االمتزاج إذل أحد.اشًتاكهما يف نفس اؼباؿ فيشًتكاف فيو بال موج

وأّما إذا استند إذل أحد اؼبالكُت أو إذل ثالث، فإف دل وبصل بذلك نقص يف قيمة اجملموع عن قيمة اعبميع كما إذا كاف 
إذا حصل باؼبزج نقص  مائة فلسًا واآلخر طبسُت فلسًا وؾبموعهما يسوى دبائة وطبسُت فلسًا فال كالـ، وأّما  أحدنبا يسوى

عن قيمة اعبميع كما إذا مزج أرزًا يسوى كيلو منو مائة فلس كارز رشت بأرز آخر يسوى كيلو منو عشرين فلسًا وؾبموعهما 
ال يشًتى دبائة وعشرين وإمبا يسوى بثمانُت ألجل زواؿ وصف اػبلوص عن أرز رشت وصَتورتو ـبلوطًا باألجزاء الصغار، 

لنقص على من استند إليو اؼبزج، فإف كاف مستندًا إذل ثالث فيضمن النقص لكل من اؼبالكُت بنسبة فال إشكاؿ يف ضماف ا
حّصتو، وإذا كاف مستندًا إذل أحدنبا فباإلضافة إذل حّصة نفسو يتلف ويضمن حصة اؼبالك الثاين، ىذا كّلو فيما إذا امتزج 

 داً واآلخر رديئاً يشًتكاف يف نفس اؼباؿ اؼبشًتؾ بنسبة مالية ماؽبما.أحد اؼبتجانسُت باآلخر، واؼبتحّصل أّف أحدنبا إذا كاف جيّ 

  من أّف االشًتاؾ يف اؼباؿ «ٔ» )قّدس سرّه(  ويبقى الكالـ فيما ذكره الشيخ الطوسي



______________________________ 
 ٖٕٙ: ٕ( اؼببسوط ٔ)

 ٜٖٙ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

 أشرنا إليو من أنو ردبا يصل إذل مالك اؼبّن أكثر من مّن واحد وىو ربا. بنسبة اؼبالية يستلـز الربا، ؼبا

واعبواب عن ذلك: أّف الربا عبارة عن إعطاء الناقص يف مقابل الزائد أو مبادلة الزائد بالناقص، وىذا إمبا يتحّقق فيما إذا  
ة بُت اعبنسُت اؼبتجانسُت، وحرمة الربا زبتص بالبيع كانت اؼببادلة واؼبعاوضة اختيارية للمالكُت، ويف اؼبقاـ ال مبادلة اختياري

وما يلحقو، وعلى تقدير التعّدي إذل كل معاوضة فال ؿبالة زبتص باؼبعاوضة االختيارية، وقد عرفت أّف اؼببادلة يف اؼبقاـ قهرية 
صغى إليهما، لرضا اللَّو تعاذل حصلت حبكم الشارع بعد االمتزاج حىّت أّف اؼبالكُت إذا صّرحا بعدـ رضانبا بذلك التبديل ال ي

 بتلك اؼبعاوضة فهي قهرية ال معٌت للحرمة فيها، ىذا كّلو يف اؼبتجانسُت.

ومنو يظهر الكالـ يف امتزاج جنس بغَت جنسو بال استهالؾ أحدنبا يف اآلخر كما يف الصورة االوذل وال تلف اؼبالُت معاً 
الثانية، وال مع بقائهما وكوّنما من جنس واحد كما يف الصورة الثالثة وىذا  وانقالهبما إذل صورة نوعية ثالثة كما يف الصورة 

كما إذا امتزج دقيق االرز بدقيق اغبنطة أو بدقيق اغبّمص أو العدس، فإّف حكم ىذه الصورة بعينها حكم الصورة الثالثة، إذ 
ة ومن جنسُت متغايرين يف ىذه الصورة، وعليو فإذا ال فرؽ بينهما إاّليف أّف اؼبالُت اؼبمتزجُت من جنس واحد يف الصورة الثالث

 دل يكن اؼبزج مستنداً إذل أحد فال ضماف للنقص الوارد على مالكي اؼبالُت.

وأّما إذا كاف مستندًا إذل أحد فإف كاف مستندًا إذل فعل ثالث غَت اؼبتبادلُت فيضمن النقص للمالكُت، وإف كاف مستندًا إذل 
 حّصة نفسو يكوف تالفًا وهبب عليو دفع حّصة اؼبالك اآلخر إليو، ىذا كّلو فيما إذا حصل فعل أحدنبا فباإلضافة إذل

  باالمتزاج نقص على ؾبموع اؼبالُت عن قيمة اعبميع، وإاّل فال ضماف، وقد عرفت

 ٜٖٚ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

زاج أحد اؼبتجانسُت باآلخر، ىذا سباـ الكالـ يف أّف اؼبالكُت يشًتكاف يف اؼباؿ بنسبة مالية ماؽبما كما تقّدـ يف صورة امت
إاّلأّنك عرفت أّف االمتزاج يف حكم التلف كما  )قّدس سرّه(  االمتزاج وإمّبا تعّرضنا غبكمو باؼبناسبة تبعًا لشيخنا األنصاري

ره ىناؾ هتافتًا ظاىراً، نعم فيما إذا حصل اؼبزج بتصرؼ اؼبغبوف، وأّف بُت ما أفاده يف اؼبقاـ وما ذك )قّدس سرّه( صرّح بو ىو
 االمتزاج الذي ىو يف حكم التلف ال يوجب سقوط اػبيار ألنو ال يسقط بالتلف اغبقيقي فكيف باالمتزاج.

  حكم تلف العوضُت



 

أّف الوجو واؼبناسبة يف التعّرض إذل حكم تلف العوضُت يف خيار الغنب ىو أّّنم ؼبّا  «ٔ» )قّدس سرّه( ذكر شيخنا االستاذ
ذكروا يف اؼبقاـ سقوط اػبيار بتصرؼ اؼبغبوف يف اؼباؿ كاف ىذا مونبًا لسقوط اػبيار عند تلف اؼبالُت بطريق أوذل، ألّف اؼباؿ 

منا بسقوط اػبيار بو، فإذا تلفت العُت حقيقة يكوف عند تصرؼ اؼبغبوف باٍؽ حقيقة ولكّنو حيث تصرؼ فيو اؼبغبوف حك
اػبيار ساقطًا بذلك بطريق أوذل فؤلجل ذلك تعّرضوا لتلك اؼبسألة يف اؼبقاـ وأرادوا أف يبّينوا الفارؽ بُت التلف وتصّرؼ 

 اؼبغبوف، وإاّل فاألنسب أف يذكر ذلك يف أحكاـ اػبيار.

: فإنو تارًة ال يستند إذل أحد وإمبا يتلف بآفة ظباوية، واخرى يستند إذل فعل وكيف كاف، التلف يف اؼبقاـ يتصّور على أقساـ
أحد اؼبتعاملُت، وثالثة إذل فعل األجنيب، وىذا من دوف فرؽ بُت تلف اؼباؿ اؼبنتقل إليو واؼباؿ اؼبنتقل عنو، فإّف حكمهما من 

 باب واحد، ىذا.

______________________________ 
(ٔ) 

 ٙ٘ٔ :ٖمنية الطالب 

 ٜٖٛ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

يف اؼبقاـ تقسيمًا آخر حيث فرض الصور الثالث اؼبتقّدمة فيما وصل إذل  «ٔ» )قّدس سرّه(  وقد قّسم شيخنا األنصاري
 اؼبغبوف وىو اؼباؿ اؼبنتقل إليو تارًة وفرضها فيما وصل إذل الغابن وىو اؼباؿ اؼبنتقل عنو اخرى.

بأّف ىذا التقسيم فبّا ال يًتّتب عليو أثر، ألّف تلف اؼباؿ اؼبنتقل إليو أو اؼبنتقل عنو  )قّدس سرّه( وأورد عليو شيخنا االستاذ
 حكمو حكم اآلخر وال فرؽ بينهما يف اغبكم بوجو.

 وىذا ىو الصحيح ألّّنما من واٍد واحد ال ىبتلف حكمهما.

عند تعليلو  «ٕ» )قّدس سرّه( من بعض كلمات العاّلمةوعلى أّي حاؿ إذا قلنا بتعّلق حّق اػبيار بالعُت كما يظهر ذلك 
لسقوط اػبيار بأّف العُت تلفت ومعو ال يبكن الًتاّد نظَت اؽببة من العقود اعبائزة الشًتاط جواز الرجوع فيها ببقاء نفس العُت، 

ر الغنب بتلف اؼبالُت وجو، وكجواز الرجوع يف اؼبعاطاة حيث إّف اعبواز فيها دبعٌت تراّد العينُت، كاف لتوّىم سقوط خيا
 الستحالة الًتاّد حينئذ كما يف اؼبعاطاة وخصوص اؽببة من العقود اعبائزة.



اه وأّما إذا قلنا بتعّلق حّق اػبيار بالعقد ألنّو دبعٌت ملك فسخ العقد ومن آثاره تراّد العينُت على تقدير بقائهما ال أّف اػبيار معن
 اؼبقاـ بتلف اؼبالُت، وىذا ظاىر. الًتاّد، فال وجو لسقوط اػبيار يف

 وعليو فيقع الكالـ يف مسائل:

______________________________ 
 ٕٓٓ: ٘( اؼبكاسب ٔ)

 ٔٚ: ٔٔ( التذكرة ٕ)

 ٜٜٖ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

فيما إذا تلف أحد اؼبالُت بآفة ظباوية أو أتلفو من يف يده كما إذا أتلف اؼبغبوف ما يف يده. مّث التلف واالتالؼ  اؼبسألة االوذل:
قد يكوف قبل الفسخ وقد يكوف بعده، وعلى كل تقدير فاؼباؿ مضموف على من أتلفو أو تلف يف يده، فإف كاف ىو اؼبغبوف  

يرجع كل ماؿ إذل مالكو إف كاف موجودًا وإاّل فالبّد من دفع بدلو، ويد اؼبغبوف كاف ىو الضامن، إذ بالفسخ تنحّل اؼبعاملة و 
فيما إذا كاف التلف بعد الفسخ ليست يدًا أمانية وإمّبا ىي يد ضمانية، ألّف الغابن دل يدفعو إليو للحفظ واألمانة وإمّبا دفعو 

ألنو نظَت غَته من موارد تلف ماؿ أحد عند غَته وكوف  إليو يف مقابل مالو، فالتلف يف ىذه الصورة مضّمن وال إشكاؿ فيو،
 يده ضمانية.

 وإمّبا الكالـ يف أنو يضمن للغابن قيمة اؼباؿ يـو التلف أو قيمتو يـو الفسخ أو قيمتو يـو األداء؟

بو يف الغصب  أّما احتماؿ وجوب دفع أعلى القيم من يـو الفسخ إذل يـو األداء فهو مقطوع العدـ يف اؼبقاـ، ألنّا دل نقل
فكيف بالبيوع الفاسدة واؼبقاـ، والوجو يف عدـ اعتباره ما ذكرناه يف ؿبّلو من أّف الضامن بالغصب أو بغَته من أسباب 
الضماف إمّبا هبب عليو أف ىبرج عن عهدة نفس العُت وأوصافها اليت يدخل ربت يد الضامن، وأّما القيمة السوقية فهي أمر 

أحد حىّت يضمنها، وألجل ذلك إذا دفع الغاصب نفس العُت بعد تنّزؿ القيمة السوقية ال هبب  اعتباري ال يدخل ربت يد
عليو رّد اؼبقدار النازؿ من القيمة السوقية، ألنّو إمّبا يضمن العُت دوف القيمة السوقية وىذا ظاىر، فال وجو الحتماؿ وجوب 

 رّد أعلى القيم يف اؼبقاـ.

يف وجوب دفع تلك القيمة أّف ىذا الوقت أعٍت وقت التلف ىو زماف اغبكم عليو بوجوب رّد وأّما قيمة يـو التلف فالوجو 
القيمة، ألنو إذل ىذا الزماف كاف مكّلفاً برّد نفس العُت لبقائها، وحُت تلفها تبّدؿ ضماف العُت بضماف قيمتها أو مثلها وتوّجو 

 عليو التكليف بوجوب دفع القيمة.



و: بأّف وقت التلف وإف كاف وقت تبّدؿ الضماف أي تبّدؿ ضماف العُت بضماف القيمة وقد حكم وقد أجبنا عن ذلك يف ؿبلّ 
 عليو بوجوب رّد قيمتها، إاّلأّف اؼبراد
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باعبملة بالقيمة ال يتعُّت أف يكوف ىو قيمة يـو التلف، بل وبكم عليو حينئذ بوجوب رّد قيمة يـو الغصب أو يـو األداء، و 
فتوّجو وجوب رّد القيمة وإف كاف يف زماف التلف إاّلأنّو البّد من بياف أّف اؼبراد هبا أّي قيمة فهل وبكم عليو يف ذاؾ الوقت 
بوجوب رّد قيمة ذلك الوقت أو قيمة وقت آخر، فال يوجب توّجو اغبكم بوجوب رّد القيمة حُت التلف أف يكوف الواجب 

 ما أجبنا بو عن تعُّت قيمة يـو التلف يف موارد الغصب.رّد قيمة يـو التلف، ىذا 

وأّما يف أمثاؿ اؼبقاـ فبّا إذا كاف التلف قبل الفسخ فال حاجة إذل ىذا اعبواب أيضاً، ألّف اؼباؿ حُت تلفو دل يكن ملكًا للغَت  
عاملة بعد ذلك وبو ينتقل كما يف الغصب حىّت يتوّجو عليو وجوب رّد قيمتو، بل كاف التالف ملك نفسو وإمّبا يفسخ اؼب

 التالف إذل ملك مالكو السابق، وأّما قبل الفسخ فالتالف ال يدخل يف ملك شخص آخر حىت يتوّجو عليو ذلك اػبطاب.

وليعلم أّف مرادنا من كوف التالف ملكو مع تلفو، أّف العُت تنتقل إذل ذّمتو يف عادل االعتبار، وىي يف ىذا اغباؿ ليست فبلوكة 
عّلو ظاىر، فإذف يدور األمر بُت وجوب رّد قيمة يـو الغصب وىو ينطبق يف اؼبقاـ على يـو الفسخ، ألنّو يـو اشتغاؿ للغَت ول

ذّمتو دباؿ الغَت، ووجوب رّد قيمة يـو األداء وقد ذكرنا يف ؿبّلو أّف مقتضى القواعد تعُّت قيمة يـو األداء، ألنو وقت تفريغ 
 )قّدس سرّه( عينو موجودة فَتد عينو وإاّل فَتّد قيمتها حينئذ كما ذىب إليو شيخنا االستاذالذّمة عن ماؿ الغَت، فإف كانت 

«ٔ». 

وما أفاده من تعُّت قيمة يـو األداء يف غاية اؼبتانة لوال صحيحة أيب واّلد حيث دّلت على وجوب رّد قيمة يـو الغصب، 
  ولكّنها زبتص بالغصب وال يبكن

______________________________ 
 ٚ٘ٔ: ٖ( منية الطالب ٔ)
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 التعّدي عن موردىا إذل غَته من البيوع الفاسدة وما كبن فيو، إاّلبتقريب أف يقاؿ:

كما إذا كاف قيمة إّف بُت قيمة يـو الغصب وقيمة يـو األداء عمومًا من وجو، وذلك لتطابقهما وتساويهما يف بعض اؼبوارد  
اؼباؿ يـو غصبو طبسة دنانَت وكانت قيمتو يـو األداء أيضًا كذلك، واختالفهما يف موردين، وىذا ألّف قيمة يـو الغصب تارًة 



يكوف أزيد وأعلى من قيمتو يـو األداء كما إذا كانت قيمتو يـو الغصب عشرة ونزلت يـو أدائها وصارت طبسة، واخرى 
ء أزيد من قيمتو يـو الغصب كما إذا كانت القيمة يـو الغصب عشرة ويـو األداء طبسة عشر، وقد دّلت يكوف قيمة يـو األدا

الصحيحة على أّف الواجب على الغاصب رّد قيمة يـو الغصب، فلو حكمنا يف اؼبقاـ بوجوب رّد قيمة يـو األداء لكاف حاؿ 
اؼبقاـ فكيف وبكم عليو بوجوب دفع طبسة عشر اليت ىي غَت الغاصب أسوأ من حاؿ الغاصب ألّف اؼبغبوف غَت غاصب يف 

قيمة يـو األداء )عند ترّقي القيمة وزيادهتا عن قيمة يـو الغصب( ووبكم على الغاصب بوجوب رّد قيمة يـو الغصب وىي 
عشرة، أفهل يكوف حاؿ غَت الغاصب أسوأ من حالو ويراعي الشارع جانب الغاصب ويكّلف غَته بأشّق من حكم 

 صب، كاّل إّف ىذا فبّا ال وجو الحتمالو مع اشتهار أّف الغاصب يؤخذ بأشّق األحواؿ.الغا

وكيف كاف، فتعُّت قيمة يـو األداء يستلـز ىذا احملذور يف بعض اؼبوارد )وىو ما إذا كانت قيمة يـو األداء أزيد من قيمة يـو 
اؿبو دبا ال يسامح بو غَت الغاصب، ألنو إّما أف يساوي الغصب( وحيث إنّا نقطع بأّف الشارع ال يراعي حاؿ الغاصب وال يس

الغاصب أو يكوف حاؿ الغاصب أسوأ منو، وأّما كوف حاؿ غَت الغاصب أسوأ من حاؿ الغاصب فهو فبّا ال كبتملو، فالبّد 
ب وهبذا ال من تعيُت قيمة يـو الغصب يف اؼبقاـ حىت يكوف حالو مساويًا مع الغاصب وال يكوف حالو أسوأ من حاؿ الغاص

  مانع من أف تشمل الصحيحة البيوع الفاسدة يف اؼبقاـ، فال يبكن االلتزاـ
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 بتعُّت قيمة يـو األداء أبداً.

مع التفاتو إذل ما ذكرناه وتوّجهو إليو عند التكّلم يف صحيحة أيب  )قّدس سرّه( وال يكاد ينقضي تعّجيب أّف شيخنا االستاذ
 د ذىب يف اؼبقاـ إذل تعُّت قيمة يـو األداء.واّل 

من صبيع ذلك: أنو هبب على اؼبغبوف رّد قيمة اؼباؿ إذل الغابن بعد فسخ اؼبعاملة الستحالة رّد العُت، ىذا فيما إذا   واؼبتحّصل
 تلف أحد اؼبالُت.

ائد منهما، ىذا كّلو يف التلف السماوي أو وأّما إذا تلف كالنبا فيسقط القيمة عن كل منهما بالتهاتر وهبب دفع اؼبقدار الز 
إتالؼ أحدنبا ما عنده من اؼباؿ واؼبتلّخص أّف الفاسخ يضمن حسب القاعدة قيمة اؼباؿ يـو األداء للغابن ألّف العُت يف ذّمتو 

ر بيـو الغصب اؼبنطبق حىّت ىبرج عن عهدهتا، فال ؿبالة يضمن قيمة يـو األداء، إاّلأّف صحيحة أيب واّلد دلّتنا على أّف االعتبا
يف اؼبقاـ على يـو الفسخ، ألنّو يـو ضماف اؼباؿ وقبلو كاف ملكو وال معٌت لضمانو ماؿ نفسو، وإف شئت عربت عنو بيـو 

 الضماف.



أو  ما إذا أتلف أحدنبا ما عند صاحبو من اؼباؿ كما إذا أتلف اؼبغبوف ما عند الغابن من اؼباؿ اؼبنتقل إليو منو اؼبسألة الثانية:
أتلف الغابن ما عند اؼبغبوف مّث بعد ذلك فسخ اؼبغبوف، وقد عرفت أّف إتالؼ اؼبغبوف ماؿ الغابن أو العكس كالنبا من واٍد 

 واحد وال فرؽ بينهما، وإف فّصل بينهما شيخنا األنصاري وجعلهما قسمُت.

لغابن ما عند اؼبغبوف مّث فسخ اؼبغبوف )لنفرض وكيف كاف فإذا فرضنا أّف اؼبغبوف قد أتلف ما عند الغابن مّث فسخ أو أتلف ا
الكالـ يف إتالؼ الغابن حىّت يظهر منو حكم إتالؼ اؼبغبوف( فال ؿبالة يستحق اؼبغبوف شبنو الذي أّداه إذل الغابن كما ىو 

جع الغابن ببدؿ معٌت الفسخ، ألنو يوجب انتقاؿ كل من اؼبالُت إذل مالكو األّوؿ، فبالفسخ يرجع الثمن إذل اؼبغبوف كما ير 
  مالو إذل اؼبغبوف لعدـ بقاء عُت مالو
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واؼبفروض أنو قيمي فيطالب اؼبغبوف بقيمة مالو، كذلك اؼبغبوف يطالب الغابن بقيمة مالو الذي أتلفو الغابن قبل فسخ اؼبعاملة، 
لو بقيمتو، ويف اغبقيقة يطالب اؼبغبوف الغابن بأمرين: أحدنبا ألّف اؼباؿ حينئذ كاف ملك اؼبغبوف وأتلفو عليو الغابن فيضمن 

الثمن وىو يرجع إليو بال خالؼ دبقتضى الفسخ. وثانيهما: قيمة اؼباؿ الذي أتلفو الغابن يف ملك اؼبغبوف، كما أّف الغابن 
غبوف بالفسخ وىو ظاىر، وأّما يطالب اؼبغبوف بقيمة مالو دبقتضى الفسخ وعدـ بقاء عُت مالو. أّما الثمن فهو يرجع إذل اؼب

قيمة اؼباؿ الذي أتلفو الغابن فيطالبها اؼبغبوف من الغابن كما يطالبها الغابن من اؼبغبوف، وىي قيمة ماؿ واحد كاف انتقل من 
 الغابن إذل اؼبغبوف بالبيع.

قيمة يـو التلف فيسقط كل ما فإف جعلنا االعتبار يف موارد الغصب والبيوع الفاسدة واالتالفات بقيمة يـو األداء أو ب
 ألحدنبا على اآلخر من القيمة بالتهاتر القهري لتساويهما حينئذ.

وأّما إذا جعلنا اؼبدار بقيمة يـو الغصب والضماف فيختلف القيمتاف اللتاف يطالبهما الغابن من اؼبغبوف واؼبغبوف من الغابن 
 أحياناً.

األداء اليت تقتضيها القواعد حيث إّف العُت يف ذّمة اؼبتلف إذل أف ىبرج عن وتوضيح ذلك: أنو إذا قلنا بضماف قيمة يـو 
عهدهتا برّد عينها إف كاف وإاّل برّد قيمتها أي قيمة العُت اليت يف ذّمتو إذل ىذا الزماف وىي قيمة يـو األداء، أو قلنا بقيمة يـو 

اليت يطالبها اؼبغبوف من الغابن، ألّف اؼباؿ اؼبطالب بقيمتو كل  التلف، فالقيمة اليت يطالبها الغابن من اؼبغبوف مساوية للقيمة
من الغابن واؼبغبوف ماؿ واحد ويـو تلفو يـو واحد، وقد فرضنا أّف اؼبغبوف يطالب الغابن بقيمة يـو التلف ألنّو أتلفو عليو كما 

كوف ما يف ذّمة أحدنبا لآلخر مطابقًا ومساوياً أّف الغابن يطالب اؼبغبوف بقيمة مالو يـو التلف، فالقيمتاف قيمة يـو التلف في
 ؼبا يف ذّمة اآلخر لو، فيتساقطاف بالتهاتر القهري.
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 وكذا اغباؿ فيما إذا جعلنا اؼبدار بقيمة يـو األداء فإّف اؼبغبوف يطالب الغابن بقيمة مالو يـو األداء ألنو يف ذّمتو إذل ىذا الوقت
ىبرج عن عهدتو كما أّف الغابن يطالب اؼبغبوف بقيمة مالو يـو األداء، فالقيمتاف قيمة يـو األداء وىو يـو واحد )إذ  فعليو أف

يـو أداء اؼبغبوف القيمة إذل الغابن ىو يـو أداء الغابن ما على ذّمتو إذل اؼبغبوف، وذلك ألّف كاًل منهما إذا طالب اآلخر خبمسة 
ما يف ذّمتو فال ؿبالة يسقط عنو بالتهاتر كما يسقط عن ذّمة اآلخر، كذا افيد( فالقيمتاف متساويتاف  قرانات فأراد أحدنبا أداء

 فيتساقطاف بالتهاتر القهري.

وأّما إذا جعلنا االعتبار بقيمة يـو الغصب والضماف فتختلف القيمتاف، ألّف يـو الضماف من طرؼ الغابن ىو يـو إتالفو، ألنو 
اؿ للمغبوف يف ذلك الوقت، وأّما يـو الضماف من طرؼ اؼبغبوف فهو يـو الفسخ ألنو يـو ضماف اؼبغبوف قد ضمن قيمة ىذا اؼب

بالقيمة وىو ظاىر، وحيث اختلف اليوماف فقد زبتلف القيمتاف، وعليو فالتهاتر إمّبا يكوف يف مقدار منهما دوف اؼبقدار الزائد 
 وىو واضح، ىذا.

أيب واّلد وإف كاف ضماف يـو الغصب إاّل أّف مقتضى السَتة العقالئية خالؼ ذلك،  إّف مقتضى صحيحة ويبكن أف يقاؿ:
ألّّنم يف أمثاؿ اؼبقاـ فبّا يطالب فيو االثناف اؼباؿ الواحد كل من اآلخر والضماف من جانبُت يروف االعتبار بيـو األداء 

ار بقيمة يـو الغصب على خالؼ القاعدة، إذ وتساقطهما بالتهاتر، وصحيحة أيب واّلد كما عرفت جعلت الضماف واالعتب
القاعدة تقتضي اعتبار قيمة يـو األداء، ألّف العُت يف ذّمة اؼبتلف حىّت ىبرج عن عهدهتا بأداء نفسها أو قيمتها وقتئٍذ وىي 

)عليو   اؿقيمة يـو األداء، وال يبكن التعّدي عن موردىا إذل اؼبقاـ ألّّنا وردت يف مورد الضماف من طرؼ واحد حيث ق
  والضماف يف «ٔ» «قيمة بغل يـو خالفتو: »السالـ(

______________________________ 
 ٔح  ٚٔ/ كتاب االجارة ب ٜٔٔ: ٜٔ( الوسائل ٔ)
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بالتهاتر القهري، إذ اؼبقاـ من طرفُت فأحدنبا يضمن قيمة اؼباؿ بالفسخ وىو اؼبغبوف، وثانيهما يضمنها باالتالؼ فيتساقطاف 
 اؼبدار حينئذ بقيمة يـو األداء.

وتوضيحو: أّف ضماف القيمة ووجوب دفعها إمّبا ىو يف صورة عدـ وصوؿ العُت إذل مالكها حقيقة أو حكماً، إذ ال وبتمل 
وىذا نظَت ما إذا مع وصوؿ العُت إذل مالكها تغرًن الطرؼ بقيمتها، ويف مفروض اؼبقاـ قد وصل العُت إذل الغابن باتالفو، 



غنب خّباز أحدًا فباع القرص من اػببز بعشرين فلسًا مّث أخذه من يد اؼبشًتي اؼبغبوف فأكلو، فإذا فسخ اؼبغبوف حينذاؾ 
 وطالب اػبّباز بفلوسو أفيحتمل أف يطالبو اػبّباز بقرصو فإنّو هبيبو بأّنك قد أخذت مالك وأكلتو.

صورة وصوؿ العُت إذل مالكها حقيقة أو حكماً، وأّما معو فال وجو لوجوب دفع القيمة،  وباعبملة: أّف التغرًن بالقيمة يف غَت
واؼبقاـ من ىذا القبيل لوصوؿ اؼباؿ إذل مالكو حكماً ألنو الذي أتلفو، وعليو فتتساقط القيمتاف بالتهاتر وال وجو لضماف قيمة 

 يـو الضماف حينئذ.

و موافق للقاعدة ومطابق للسَتة العقالئية، والصحيحة ـبتصة دبوردىا وال يبكن وىذا الوجو وإف دل أَر من تعّرض لو إاّلأن
التعّدي عنها ؼبخالفتها للقاعدة وموردىا ىو ما إذا كاف الضماف من طرؼ واحد، وأّما يف موارد ضماف شخصُت ؼباؿ واحد 

ّلو يف صورة االتالؼ من غَت إبراء اؼبالك كما يف اؼبقاـ فؤلجل عدـ مطابقة الصحيحة للقاعدة ال يبكن التعّدي إليو، ىذا ك
 ذّمة اؼبتلف عن ضمانو.

وأّما إذا أبرأ اؼبغبوف ذّمة الغابن عن ضماف ما أتلفو عليو مّث بعد ذلك فسخ العقد، فمقتضى قانوف الفسخ رجوع الثمن إليو 
ف فكأنّو دل يتلف أصاًل فَتجع إليو باؼبثمن ال وللغابن مطالبتو باؼبثمن، وال يبنع عنو إتالفو ألنو قد خرج عن عهدتو بابراء اؼبغبو 

 ؿبالة، ىذا كّلو يف صورة إتالؼ أحدنبا ماؿ اآلخر.

  فيما إذا أتلفو األجنيب مثّ بعد ذلك فسخ اؼبغبوف، فللمالك أف اؼبسألة الثالثة:
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ملكو فيطالب اؼبتلف دبالو، كما يتمّكن من مطالبة طرفو،  يرجع إذل كل من طرفو أو األجنيب، ألّف اؼباؿ حبسب البقاء صار
وىذا بناًء على أّف االعتبار بضماف قيمة يـو األداء أظهر، ألّف العُت باقية يف ذّمة اؼبتلف حىّت ىبرج عن عهدهتا، فما داـ دل 

ن عنده ملكو، وكذا اغباؿ بناًء يؤّدىا فذّمتو مشغولة بالعُت، وحيث إّّنا صارت ملك الطرؼ بقاًء بالفسخ فلو أف يطالب م
 على أّف االعتبار بقيمة يـو التلف.

وأّما بناًء على أّف االعتبار بقيمة يـو الغصب والضماف فيمكن أف يقاؿ إنّو ال يصّح للمالك أف يرجع إذل اؼبتلف، ألّف ضماف 
لفسخ، وقد عرفت إمكاف اختالؼ اؼبتلف إمّبا ىو بقيمة يـو التلف ألنو وقت ضمانو هبا، وضماف الطرؼ بقيمة يـو ا

القيمتُت حبسب اليومُت، ومعو أي مع عدـ كوف ما اشتغل بو ذّمة اؼبتلف والطرؼ مّتحدًا ال يتمّكن اؼبالك من مطالبة 
اؼبتلف، إذ لو أف يقوؿ إّنك إمّبا تستحق قيمة يـو الفسخ وما يف ذّميت قيمة يـو التلف وأحدنبا غَت اآلخر، فال يصح لو أخذ 

  ذّمة اؼبتلف حينئذ.ما يف



  الكالـ يف جرياف خيار الغنب يف غَت البيع وعدمو

 

قد وقع اػبالؼ يف جرياف ىذا اػبيار وىو خيار الغنب يف غَت البيع من اؼبعاوضات والعقود واختصاصو بالبيع، مّث على تقدير 
يعم صبيع أفراد البيع كاف مبنيًا على  اختصاصو بالبيع فهل ىبتص بقسم خاص منو وىو ما ال يكوف مبنّيًا على السماح أو

 السماح أـ دل يكن؟

فمنهم من ذىب إذل جرياف اػبيار يف صبيع أقساـ العقود واؼبعاوضات، ومن ذىب إذل اختصاصو بالبيع، ومنهم من ذكر أّف 
يار، كاف عقد بيع أو العربة دبالحظة كل عقد ومعاوضة يف نفسو فإذا كاف موردًا للمداقة وعدـ اؼبغابنة فيجري فيو ىذا اػب

 عقد إجارة أو عقداً غَت مشتمل على اؼبعاوضة كالصلح غَت اؼبتضّمن للمعاوضة
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 كما أنو إذا كاف مورداً للسماح وعدـ الدقّة حبسب اؼبالية فال هبري فيو اػبيار، عقد بيع كاف أو عقد إجارة أو صلح.

فبّا دل يتعّرض ؽبا الفقهاء، وإمّبا تعّرضوا عبرياف خيار الشرط يف صبيع العقود  «ٔ»  األنصاري وىذه اؼبسألة كما ذكرىا شيخنا
وصّرحوا بعدـ اختصاصو بالبيع، كما تعّرضوا ػبيار اجمللس وخّصوه بالبيع، وال يستفاد من تعّرضهم ؽبذين اػبيارين وزبصيص 

ؼ يف جرياّنا يف صبيع العقود، إذ ال مفهـو لتخصيص خيار اجمللس خيار اجمللس بالبيع أّف غَتنبا من اػبيارات فبّا ال خال
بالبيع يف جرياف غَته يف سباـ العقود، ألّف الوجو يف تعّرضهم ػبيار اجمللس ىو رّد بعض العاّمة حيث ذىب إذل جريانو يف غَت 

 يع العقود.البيع من العقود فأرادوا بذلك رّده، فال داللة فيو على جرياف سائر اػبيارات يف صب

إذف فالبّد من مالحظة مدرؾ ىذا اػبيارلنرى أنّو يقتضي اختصاصو بالبيع أو مشولو لسائر اػبيارات فنقوؿ: إف كاف مدرؾ 
خيار الغنب ىو االصباع فالبّد من زبصيصو بالبيع، ألنو اؼبقدار اؼبتيّقن دوف غَته من سائر العقود، إذ ال إصباع عليو يف غَت 

 البيع وىو ظاىر.

مث إنو ال هبري يف صبيع أفراده بل ىبتص بقسم خاص وىو البيع اؼببٍت على التدقيق حبسب اؼبالية وعدـ اؼبغابنة دوف اؼببٍت على 
 السماح، إذ ال إصباع ىناؾ واؼبقدار اؼبتيّقن منو ىو خصوص البيع اؼببٍت على الدقّة.

يع العقود واؼبعاوضات، ألنو عاـ ودل يرد عليو وإف كاف مدركو حديث ال ضرر كما اعتمد عليو بعضهم فهو يشمل صب
 زبصيص يف مورد، نعم لو قاـ ىناؾ دليل على عدـ جرياف ال ضرر يف عقد من العقود فال ؿبالة ال هبري فيو اػبيار



______________________________ 
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موارد االقداـ ؼبا أشرنا إذل وجهو من أّف مشولو لتلك اؼبوارد أيضًا ينايف االمتناف، فهل يشمل  ولكّنو دل يرد عليو زبصيص إاّليف
ذلك موارد البيع غَت اؼببٍت على التدقيق أو ال، ىذا مبٍت على مالحظة أّف االقداـ على الضرر ىل ىبتص بصورة العلم بالضرر 

داـ فيو على الضرر لعدـ العلم بالضرر يف مثلو، أو أنو يعم موارد اعبهل وعليو فال يشمل البيع اؼببٍت على اؼبساؿبة، إذ ال إق
بوجود الضرر أيضًا وأّف االقداـ يصدؽ مع اعبهل بالضرر، وعليو فال هبري اػبيار يف مثل البيع اؼببٍت على السماح لصدؽ 

 االقداـ فيو وىو ـبّصص لعمـو قاعدة ال ضرر.

الضمٍت فحاؿ البيع اؼببٍت على السماح أظهر وتوضيح ذلك: أّف بعض العقود حبسب طبعها وأّما إذا كاف مدركو ىو االشًتاط 
مبٍت على التدقيق حبسب اؼبالية والقيمة، وىذا نظَت البيع واالجارة وكبونبا، ألّف طبعهما يقتضي التدقيق وبعضها اآلخر 

يف الصلح على وجو التقييد، ألّف بعض أفراده  حبسب طبعو غَت مبٍت على الدقة وىذا كالصلح فإّف السماح وإف دل يؤخذ 
 كالبيع مبٍت على اؼبداقة، إاّلأنو حبسب طبعو مبٍت على اؼبساؿبة.

فأّما القسم األّوؿ فكوف طبع العقد يف نفسو مقتضيًا ومبنيًا على التدقيق قرينة ارتكازية عاّمة على اشًتاط تساوي القيمتُت 
يتحّقق اػبيار، بل يكوف من أحد أفراد خيار الشرط الذي صّرحوا بعدـ اختصاصو  ضمناً، ومع االشًتاط الضمٍت ال ؿبالة

 بالبيع. وباعبملة إذا ربّقق االشًتاط الضمٍت يف مورد فال ؿبالة يًتّتب عليو اػبيار، عقد بيع كاف أو عقد إجارة أو عقداً آخر.

اح فال يستفاد يف مثلو االشًتاط الضمٍت إاّلإذا قامت وأّما القسم الثاين فحيث إّف طبع العقد يف حّد نفسو مبٍت على السم
عليو قرينة شخصية، وىذا أيضًا ال يفّرؽ فيو بُت اؼبوارد، بل اؼبدار على قياـ القرينة الشخصية على االشًتاط الضمٍت فإنو 

 يستتبع اػبيار ال ؿبالة.
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د يتوّقف على جعل اػبيار واالشًتاط الضمٍت، والكاشف عن ذلك يف مثل البيع أّف جرياف اػبيار يف كل مور  وملّخص ذلك:
وكبوه فبّا يقتضي اؼبداقّة بطبعو ىو نفس االرتكاز، ألنو قرينة عاّمة على جعل اػبيار واالشًتاط، وأّما يف غَت العقود اليت 

شًتاط من وجود قرينة خاّصة قائمة عليو، وعليو تقتضي اؼبداقّة بطبعها كالصلح وكبوه فالبّد يف الكشف عن جعل اػبيار واال
فما أفاده ذلك البعض الذي ذىب إذل مالحظة كل عقد يف حّد نفسو وأنو مبٍت على اؼبداقة أو غَت مبٍت على التدقيق ىو 

ار أـ دل الصحيح، وىذا من غَت فرؽ بُت العقود إذ اؼبدار على جعل اػبيار واالشًتاط سواء كاف ىناؾ قرينة عاّمة على اػبي



يكن، وىذا كما إذا تصاحل أحد مع اآلخر باعتقاد أنّو يطلبو دبقدار قليل مّث ظهر أنو يطلبو بآالؼ دينار، فإّف الصلح يف حّد 
طبعو مبٍت على السماح، إاّلأّف ىناؾ قرينة خاّصة على االشًتاط أي اشًتاط التساوي وعدـ زيادة الَدين عّما يعتقده، فإذا 

 الة يثبت لو اػبيار.ظهر خالفو فال ؿب

ومن ىنا يظهر أّف لفظ الغنب وإف دل يرد يف لساف الدليل حىّت كبّقق مفهومو ونرى أنو صادؽ أو غَت صادؽ إاّلأنا ال كبتاج 
 إذل صدؽ الغنب يف ثبوت اػبيار، بل إمّبا نّتبع جعل اػبيار واالشًتاط.

روج عّما تقتضيو أصالة اللزـو إذل دليل ـبرج وىو جعل اػبيار وباعبملة: أّف مقتضى األصل يف اؼبعامالت اللزـو ووبتاج اػب
واالشًتاط، فالبّد من مالحظة كل عقد عقد لَتى أنو ىل فيو قرينة عامة أو خاصة على جعل اػبيار واالشًتاط فيحكم فيو 

فال يرفع اليد حينئذ عن خبيار الغنب، أو أنو ليس ىناؾ قرينة عليو ال على كبو العمـو واالرتكاز وال على كبو اػبصوص، 
 أصالة اللزـو كما ال ىبفى.
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  القوؿ يف أّف خيار الغنب على الفور أو الًتاخي

 

قد وقع الكالـ يف أّف خيار الغنب فوري حبيث إذا علم بغبنو وسبّكن من إعماؿ خياره ودل يُعمل سقط خياره، أو أنو مًتاخ ولو 
م بغبنو مطلقاً، وقد ذىب اؼبشهور إذل أّف اػبيار فوري واستدؿ عليو: بأّف اػبيار على خالؼ األصل ألّف اػبيار بعد العل

، فالبّد من االقتصار فيو على اؼبتيّقن وىو الزماف األوؿ.  األصل يف البيع ىو اللزـو

أّف مدرؾ اػبيار إف كاف ىو االصباع فاػبيار على الًتاخي لالستصحاب، وإف كاف  «ٔ» )قّدس سرّه(  وعن صاحب الرياض
 مدركو حديث نفي الضرر فهو فوري الرتفاع الضرر واندفاعو باػبيار يف الزماف األوؿ.

 يكن دليل إّف التمّسك يف فورية اػبيار بأنو على خالؼ األصل فيقتصر فيو على القدر اؼبتيّقن إمّبا يصّح فيما إذا دل قلت:
على اػبيار يف اآلف الثاين والثالث وىكذا، إذ مع وجود دليل اػبيار ال معٌت للتمسك بالقدر اؼبتيّقن فإنو يتوّقف على أمرين: 
أحدنبا ثبوت اؼبقتضي للملكية واللزـو يف اآلف الثاين. وثانيهما: عدـ اؼبانع عن تأثَته، وحينئذ يتمسك يف اػبيار واعبواز 

ّقن وىو الزماف األوؿ، وأّما مع وجود اؼبانع عن مقتضي اللزـو يف اآلف الثاين أو انتفاء اؼبقتضي لو فال معٌت للتشّبث بالقدر اؼبتي
 باؼبتيقن، فإذف البّد من النظر إذل ما يدؿ على وجود مقتضي اؼبلكية وعدـ اؼبانع عنو يف اؼبقاـ.



  ورية اػبيار بأفّ دليل ف «ٕ» )قّدس سرّه( ومن ىنا قّرر صاحب جامع اؼبقاصد

______________________________ 
 ٜٔٔ: ٛ( رياض اؼبسائل ٔ)

 ٖٛ: ٗ( جامع اؼبقاصد ٕ)
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يقتضي لزـو العقود يف صبيع األزمنة، إذ ال معٌت للزـو العقد آنًا ما، فإّف األمر بالوفاء يف اآلف  «ٔ» «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  عمـو
الواحد لغو وربصيل للحاصل، لبعد فسخ اؼبتعاملُت اؼبعاملة بعد ربّققها بال فصل، ألّف العادة تقتضي االلتزاـ هبا يف مّدة 

  د تلك اؼبّدة، وهبذا أثبت اؼبقتضي للملكية يف الزماف الثاين وىو عمـووزماف أكثر من اآلف قطعاً، مّث لو فسخها يفسخ بع
 وعدـ اؼبانع عنو بعدـ ثبوت اػبيار يف اآلف الثاين لعدـ إطالقو، ىذا. «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »

اغبكم تارًة يتعّلق  وحاصلو: أفّ  «ٖ»  دبا أفاده يف اؼبنت وبّينو يف رسائلو «ٕ» )قّدس سرّه(  وقد أورد عليو شيخنا األنصاري
بكّل فرد من األفراد الطولية للموضوع كما يتعّلق بكل واحد من األفراد العرضية لو بأف يالحظ كل فرد يف كل زماف من 
األزمنة اؼبتعاقبة موضوعًا وفردًا منو، فيكوف ىناؾ أحكاـ متعّددة وإف كاف إنشاؤىا واحداً، ويف ىذه الصورة إذا خرج فرد من 

د عن ربت العمـو فهو ال يبنع عن التمّسك بالعمـو يف الفرد اآلخر، إذ اؼبفروض أّّنا أفراد متغايرة وكل واحد منها تلك األفرا
 موضوع مستقل للحكم وال ربط ػبروج أحدىا بسائر األفراد بوجو.

نو من باب اسراء بل وال يصح االستصحاب يف ىذا القسم فيما لو ابتلي العاـ دبعارض ودل يبكننا التمّسك بو، وذلك أل
  حكم من موضوع إذل موضوع آخر وليس

______________________________ 
 ٔ: ٘( اؼبائدة ٔ)

 ٕٚٓ: ٘( اؼبكاسب ٕ)

 ٕٛٙ -ٓٛٙ: ٕ( فرائد االصوؿ ٖ)

 ٕٔٗ، ص: ٔ مكاسب اػبيارات، ج

 من باب إبقاء حكم واحد على موضوعو.



ويفرض اعبميع فرداً واحداً فيحكم عليو حبكم، فيكوف الفرد يف كل واحد من واخرى يًتّتب اغبكم على ؾبموع األفراد الطولية 
األزمنة جزءًا للموضوع اؼبرّكب ال فردًا مستقاًل من اؼبوضوع، ويف ىذا القسم إذا ورد ـبصص على اغبكم وأخرج بعض األفراد 

اج ثبوتو يف الزماف الثاين إذل دليل آخر، إذ يف بعض األزمنة من عمـو ذلك اغبكم للعاـ، فال ؿبالة يرتفع بو أصل اغبكم ووبت
اؼبفروض أّف اغبكم كاف واحداً وقد ارتفع يف زماف، وال إطالؽ للمخّصص أيضاً حىت يتمّسك باطالقو يف األزمنة اؼبتأّخرة، ويف 

دليل  ىذه الصورة البّد من التمّسك باستصحاب حكم اؼبخّصص للقطع بارتفاع حكم العاـ بالتخصيص، فلو ورد حينئذ
وقد دّؿ على عمـو ذلك اغبكم العاـ واستمراره إذل األبد كدليل اللغوية واغبكمة، أو رواية دّلت عليو مثاًل، فهو ال يكوف 
، فإذا ورد خاص  منافيًا للحكم اػباص، وذلك ألّف االستمرار حينئذ حكم طرأ على حكم العمـو وأّف حكمو إذا ثبت يدـو

)صّلى اللَّو عليو  حالؿ ؿبّمد» )عليو السالـ(  بُت حكم حىّت وبكم باستمراره وىذا نظَت قولوورفع حكم العاـ فال يثبت يف ال
حيث دّؿ على استمرار حّلية ما ثبتت حّليتو، فإذا فرضنا دلياًل دّؿ على حرمة أمر مباح   «ٔ» «حالؿ إذل يـو القيامة وآلو(

« حالؿ ؿبّمد» )عليو السالـ(  ، فهل يكوف ذلك مناقضًا لقولوكحرمة األكل والشرب يف ّنار شهر رمضاف احملّللُت يف غَته
دليل على استمرار  « )صّلى اللَّو عليو وآلو( حالؿ ؿبّمد» )عليو السالـ(  إخل، والوجو يف عدـ اؼبناقضة ما عرفت من أّف قولو

وال يدّؿ على أنّو حالؿ حىّت يناقض كّل حّلية لو ربّققت وثبتت فإذا ارتفعت اغبّلية يف مورد فهو ال يتكّفل الثبات موضوعو 
 ما دّؿ على حرمتو، وإمّبا يقتضي االستمرار لو ثبتت االباحة.

وبعبارة اخرى: االستمرار يف ىذا القسم وارد على اغبكم وموضوعو ىو االباحة أو الوجوب وكبونبا، وأّف اغبكم أيًّا ما كاف 
  على االستمرار وأّف ىذا العادل هبب إكرامو يف ىذا الزمافمستمّر، وىذا خبالؼ القسم األوؿ فإّف اغبكم فيو ورد 

______________________________ 
 ٜٔ/ ٛ٘: ٔ( الكايف ٔ)
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إّف الزماف اخذ ظرفًا للحكم يف ىذا  )قّدس سرّه(  بوجوب مستقل ويف الزماف الثاين أيضًا كذلك وىكذا، وىذا معٌت قولو
 القسم.

بعد ذلك أفاد أنو يظهر فبّا ذكرناه أّف مورد جرياف كل من العاـ واالستصحاب مغاير ؼبورد اآلخر، ويف مورد جرياف  مثّ 
االستصحاب ال ؾباؿ للتمسك بالعاـ وىو القسم الثاين، كما أّف مورد جرياف العمـو ال ؾباؿ فيو لالستصحاب كما يف 

ؿ إّف العاـ ىبّصص باالستصحاب، ىذا مّث طّبق ما أفاده على اؼبقاـ وقاؿ: إّف القسم األوؿ وأنو ال مورد الجتماعهما حىّت يقا
قد أمر باللزـو يف صبيع األزمنة وىو حكم واحد مًتّتب على  «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  ما كبن فيو من قبيل القسم الثاين يف كالمنا فإفّ 

، فإذا ورد عليو  ؾبموع األزمنة، واستمراره فيما إذا دّؿ عليو دليل أو قاعدة اغبكمة واللغوية متفرّع على وجود اغبكم باللزـو



ـبّصص يف زماف فقد ارتفع اغبكم باللزـو وبعد ارتفاعو يف زماف وبتاج عوده بعده إذل دليل فلو شّك حينئذ فالبّد من 
متوّقف على بقاء  استصحاب حكم اؼبخصص الرتفاع حكم العاـ قطعًا ووجوب االستمرار على تقدير داللة الدليل عليو

 اللزـو وقد فرضنا ارتفاعو باؼبخّصص، ىذا حقيقة ما أفاده شيخنا األنصاري يف اؼبقاـ وروحو.

أّما ما أفاده حبسب الكربى من أّف اغبكم تارًة يتعّلق باالستمرار كما يف القسم األوؿ الذي فرض فيو الزماف متقطّعًا ومكثّراً 
ستمرار باغبكم دبعٌت أّف اغبكم باالستمرار موضوعو وجود اغبكم وربّققو وبعد وجوده للموضوع واألفراد، واخرى يتعّلق اال

وثبوتو كبكم عليو باالستمرار، فمّما ال نتعّقلو يف األحكاـ التكليفية فإّف اغبكم التكليفي تارًة يتعّلق دبوضوعو على كبو العمـو 
و كما يف النواىي بأصبعها فإّف حرمة الكذب مثاًل تنحّل إذل االستغراقي حبيث ينحّل إذل كّل واحد واحد من أفراد موضوع

أحكاـ ونواٍه متعّددة حسب أفراده، فيكوف ىذا الكذب حرامًا وذاؾ الكذب حراماً، وكذا يتصّور يف الواجبات كما إذا قاؿ: 
  أكـر العلماء، ويف مثلو
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وأخرج الكذب أيّاـ الربيع عن اغبرمة فال ينبغي االشكاؿ يف أنو يتمسك بالعمـو  إذا ورد زبصيص على بعض أفراد اؼبوضوع
حينئذ يف سائر األفراد، إذ كل فرد من أفراد الكذب موضوع مستقل وال ربط ػبروج أحدىا باآلخر، فيبقى غَته من األفراد 

.  ربت العمـو

فردًا واحدًا مرّكبًا من أجزاء متعّددة كعشرة أو أزيد حبيث  واخرى يتعّلق دبوضوعو على كبو العاـ اجملموعي بأف يفرض اعبميع
يكوف إتياف اعبميع امتثااًل واحدًا وـبالفتو ـبالفة واحدة، ويف ىذه الصورة أيضًا إذا ورد دليل وأخرج فردًا من العاـ فال ؿبالة 

 يبقى عمـو العاـ يف الباقي مّتبعاً وهبب عليو إتياف سائر األفراد.

ما إذا فرضنا اؼبخصص متصاًل كما إذا قاؿ: أكـر ىؤالء العشرة إكرامًا لو خالفت يف واحد ؼبا امتثلت أصاًل وتوضيح ذلك: 
إاّلزيدًا فإّف اكرامو غَت واجب، فإّف الكالـ حينئذ ال يشتمل على تناقض وال هتافت، وكذلك فيما إذا كاف اؼبخصص 

 منفصاًل.

فراد العاـ من االستغراقي واجملموعي، فإّف العاـ يف كليهما مّتبع يف غَت ما أخرجو وباعبملة: فال فرؽ يف التمسك بالعمـو بُت أ
 الدليل، فيكوف االستمرار يف كال القسمُت متعّلقاً للحكم دوف العكس، فينافيو رفع اليد عن اغبكم بعد ذلك:

لالستمرار فبّا ال نتعّقلو يف األحكاـ  وكيف كاف فما أفاده من أّف اغبكم تارًة يتعّلق على االستمرار واخرى يكوف متعّلقاً 
 التكليفية.



نعم يتصّور ذلك يف األحكاـ الوضعية كاؼبلكية فإّف اؼبلكية آنًا ما غَت معقوؿ، فإذا ورد أّف من حاز ملك فيستفاد منو اؼبلكية 
لبلد وإمّبا توجبها يف الصحاري اؼبطلقة والدائمية، ولكنو ال ينايف زبصيصو باغبيازة يف البلداف فإّنا ال توجب اؼبلكية يف ا

وكبوىا، فإّف اغبكم باستمرار اؼبلك متفرّع على أصل وجود اؼبلك واغبكم باستمراره ال يتكّفل إلثبات موضوعو، وكذا ورد إّف 
 الوارث إذا كاف كافراً 
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 فيشك يف أنو ينتقل إليو اؼباؿ أو ال ينتقل. ال يكوف مالكاً وال ينتقل إليو الًتكة، فإذا صار بعد مّدة مسلماً 

ء  من استوذل على شي»وباعبملة فال يبكن التمّسك بعمـو العاـ بعد إخراج فرد منها وزبصيصو يف زماف كاالستيالء فإّف قولو 
ـو من استوذل قد أوجب اؼبلكية لالستيالء، فإذا أخرجنا االستيالء عن ذلك اغبكم يف زماف فال يبكن التمّسك بعم« فهو لو

بعد ذلك الزماف، فإّف ثبوتو بعد زبصيصو وبتاج إذل دليل، إذ االستمرار يف مثلو إمّبا ورد على اغبكم بدليل خارجي وىو دليل 
اغبكمة مثاًل، وىو أي الدليل الداّؿ على استمراره فرع ثبوت موضوعو وىو اغبكم، وبعد ما فرضنا أّف اغبكم أي اؼبلكية 

فال يبقى موضوع لدليل االستمرار حىّت يقتضي دوامو كما يبكن أف يكوف اغبكم يف األحكاـ الوضعية  ـبّصصة وقد ارتفعت
متكّفاًل الستمراره دبعٌت أف يكوف اغبكم واردًا على االستمرار بأف هبعل اؼبلكية اؼبستمرّة أو الزوجية الدائمة، وحينئذ إذا خرج 

 مو بعد ذلك الزماف لفرض استمرار اغبكم اجملعوؿ، ىذا.فرد من أفراده عن اغبكم يف زماف فنتمّسك بعمو 

وتفصيل الكالـ يف اؼبقاـ: أّف األحكاـ التكليفية أعّم من التحريبية والوجوبية متعّلقة باألفعاؿ وىي أمر تتقّدر وتتحّدد بالزماف 
الكذب كقولو عندي كذا مقداراً وتنقسم إذل أفراد حبسب اآلنات، مثاًل الكذب الواحد لو أفراد طولية حبسب الزماف، ألّف 

من اؼباؿ يف ىذا اآلف فرد ويف اآلف الثاين فرد آخر، ولو كاف أحدنبا مثل اآلخر كقولو عندي كذا مقدار إخل فإّف الكيف 
اؼبسموع وإف كاف حبسب األلفاظ واحدًا إاّلأنو حبسب اغبقيقة متعّدد، ويف مثل ذلك يبكن أف يتعّلق اغبكم على كل واحد 

 ن األفراد الطولية حبسب الزماف، كما يبكن أف يتعّلق حكم واحد على اعبميع.واحد م

 وإذا فرضنا للمتعّلق أفراداً طولية فاؼبوذل حبسب مقاـ الثبوت إّما أف يالحظ
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ظ التقييد ووبكم بو يف ء من اػبصوصيات الفردية وإّما أف يالح اإلطالؽ ووبكم على طبيعة ذلك العمل بال مدخلية شي
زماف خاص وعلى فرد أو أفراد متعّينة الستحالة االنباؿ يف مقاـ الثبوت، فإذا نظرنا إذل مقاـ االثبات ودل نظفر بتقييد يف 
الكالـ فنتمّسك باطالقو لكشفو عن االطالؽ يف مقاـ الثبوت وبو كبكم بثبوت اغبكم يف كل فرد من أفراد الزماف، فإذا خرج 

تلك األفراد وعلمنا بتخصيص اغبكم يف زماف فال ؿبالة نتمسك باطالقو بعد ذلك الزماف، ىذا من غَت فرؽ بُت فرد من 



غباظ اآلنات بأصبعها فردًا واحدًا وغباظ كل واحد منها فردًا مستقاًل، ؼبا عرفت يف حبث العاـ واػباّص من عدـ الفرؽ يف 
 ستغراقي، ىذا كّلو يف األحكاـ التحريبية.صّحة التمّسك بالعمـو بُت العاـ اجملموعي واال

وكذلك اغباؿ يف األحكاـ الوجوبية فإّف الوجوب إذا تعّلق بعمل فيتصّور لو أفراد حبسب اآلنات واألزمنة، واؼبوذل يف مقاـ 
مطلقًا فنتمسك الثبوت البّد لو إّما من اغبكم على كبو االطالؽ وإّما على كبو التقييد، فإذا كاف كالمو يف مقاـ االثبات 

بإطالقو، وإذا علمنا بتخصيص ذلك اغبكم يف زماف فال ؿبالة نتمسك بإطالؽ الواجب بعد ذلك الزماف، وىذا أيضًا من 
دوف فرؽ بُت غباظ األفراد على كبو االجتماع وبُت غباظ كل واحد منها فرداً مستقاًل، عبواز التمسك بالعاـ يف كل من العاـ 

 االستغراقي واجملموعي.

 فاؼبتحّصل: أّف التخصيص يف األحكاـ التكليفية يف زماف ال يبنع عن التمّسك بعمومها وإطالقها بعد زماف التخصيص، ىذا.

  ويف حبث «ٔ» ىنا )قّدس سرّه( ومن ىنا يظهر أّف ما أصّر عليو شيخنا االستاذ

______________________________ 
 ٜٙٔ: ٖ( منية الطالب ٔ)
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من عدـ جواز التمّسك بالعمـو يف باب النواىي بعد ورد التخصيص عليها يف زماف بدعوى أّف النهي عن  «ٔ»  االصوؿ
احملّرمات ال ؿبيص عن استمراره، ألّف النهي عنها يف آٍف من اآلنات لغو وربصيل للحاصل، إذ كل أحد ال ؿبالة يًتؾ اغبراـ 

يف النواىي استفيد من دليل خارجي وىو دليل اغبكمة، فاالستمرار وارد على اغبكم فإذا يف آف من اآلنات، فاالستمرار 
علمنا بارتفاعو يف زماف فيحتاج ثبوتو بعد ذلك إذل دليل، وال يبكننا التمّسك بعمومو، ألّف دليل االستمرار يقتضي استمرار 

 لعمـو من نفسو ألّف اغبكم ال يتكّفل الستمرار نفسو.اغبكم على تقدير وجوده وال وجود لو لتخصيصو، وال يبكن استفادة ا

فبّا ال وجو لو ويعّد من غرائب كالمو كما عددناه عند إلقائو، إذ ليس معٌت االستمرار فيها استمرار اغبكم الواحد بل معناه 
بوقت أو بفرد فلماذا ال وجود أفراده الطولية بوجود أفراد موضوعو الطولية. فبعد إطالقها يف مقاـ االثبات وعدـ تقييدىا 

يبكننا التمسك باطالقها، إذ ال ؿبيص من أحد األمرين، فأّما أف يقّيدىا اؼبوذل يف مقاـ الثبوت وإّما أف يطلقها، وحيث ال 
دليل على التقييد فيستكشف االطالؽ يف اغبرمة حبسب أفراد الزماف واآلنات، فإذا خرج فرد من ذلك وعلمنا بتخصيصها يف 

 وجو لعدـ التمّسك باطالقها أو عمومها بعد ذلك الزماف.زماف فال 



وأّما ما نقلو عن الفقهاء يف اؼبريض إذا احتاج إذل شرب اػبمر حيث ذىبوا إذل حرمتو عليو حينئذ سبّسكًا باستصحاب اغبرمة 
، ألّف اغبكم ال يتكّفل من أجل أّف اؼبقاـ ليس من موارد التمسك بالع )قّدس سرّه(  الثابتة يف حّقو قبل اؼبرض واستحسنو مـو

  الستمرار نفسو، فهو أغرب من أصل كالمو، ألّف الكالـ يف اؼبقاـ

______________________________ 
 ٘ٚٔ: ٗ( أجود التقريرات: ٔ)
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التخصيص عليها عند الشك يف يف صّحة التمسك بالعمومات بعد ورود زبصيص عليها يف زماف، وأّما التمّسك هبا قبل ورود 
مشوؽبا لبعض اغباالت كالسفر واغبضر واؼبرض والقياـ وكبوىا فهو فبّا ال خالؼ فيو وال إشكاؿ، وإاّل فال يبقى للتمسك 

 بالعمـو واالطالؽ مورد ومكاف.

إمكاف التمّسك باإلطالقات  بل الـز ما أفاده أّف أحدًا إذا مرض من أّوؿ بلوغو ال وبـر عليو اػبمر وال سائر احملّرمات لعدـ
 .)قّدس سرّه(  وعدـ جرياف استصحاب اغبرمة يف حّقو لعدـ اغبالة السابقة فيو، وىذا فبّا ال يلتـز بو

على أّف إسناد الفتوى حبرمة اػبمر حاؿ اؼبرض إذل الفقهاء ألجل االستصحاب غَت مطابق للواقع، ألّف كلمات الفقهاء 
م الشهرة ال استدالؿ ؽبم يف كتبهم إاّليف موارد نادرة على وجو االشارة كقوؽبم لالشتغاؿ وكبوه، اؼبعروفُت الذين دبوافقتهم تت

، ومعو كيف يصح إسناد  وأّما غَتىم فاؼبيسور من كتبهم عند اؼبراجعة ليس إاّلواحد أو اثنُت مع اختالفهم بُت اجملّوز واحملرـّ
 ذلك إذل الفقهاء.

أيضاً  «ٔ» )قّدس سرّه(  كما يظهر من كلمات شيخنا األنصاري  )قّدس سرّه( شيخنا االستاذوأّما األحكاـ الوضعية فقد ذكر 
ألّف األحكاـ الوضعية حكم وؽبا موضوع وال يتوّقف على متعّلق كاألحكاـ  -أّّنا ؼبّا دل تعتمد على اؼبتعّلق وىو األفعاؿ

دل يبكن فيها فرض متعّلقات متعّددة حسب  -وكبونبا التكليفية من األفعاؿ، إذ اؼبلكية حكم وموضوعها الدار أو الكتاب
اآلنات واألزمنة كما صّورناه يف متعّلق األحكاـ التكليفية، وعليو فال تدّؿ أدلّتها على االستمرار حبسب الزماف، بل ىي 

م باستمرار األحكاـ أحكاـ تثبت ؼبوضوعاهتا فالبّد يف استفادة استمرارىا من التماس دليل آخر كدليل اغبكمة وكبوه وبو كبك
 الوضعية فيكوف االستمرار فيها وارداً على اغبكم، وإذا كاف األمر كذلك وورد عليها

______________________________ 
 ٜٕٓ: ٘( اؼبكاسب ٔ)
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من نفسها غَت فبكنة، ألّف اغبكم ال زبصيص يف زماف فال يبكننا التمّسك بعمومها بعد ذلك الزماف، ألّف استفادة استمرارىا 
يتكّفل الستمرار نفسو، وال من دليل اغبكمة وكبوىا ألّّنا إمّبا تثبت االستمرار يف األحكاـ اؼبوجودة واؼبفروض أّف اغبكم قد 

 ارتفع يف اؼبقاـ بالتخصيص مث طّبقا ذلك على اؼبقاـ، ىذا.

 صبيع اؼبوارد، إذ كال القسمُت فبكناف يف األحكاـ الوضعية، وذلك ألّف وما أفاداه يف األحكاـ الوضعية متُت يف اعبملة ال يف
االستمرار تارًة يراد منو االستمرار يف اعبعل أعٍت بقاء اعبعل وعدـ نسخو، واخرى يراد منو استمرار اجملعوؿ، أّما الكالـ يف أّف 

)عليو    اؼبقاـ ولو ؿبل آخر، فما مّثل بو من قولواغبكم يتكّفل عدـ نسخو أو ال أعٍت استمرار جعلو فهو فبّا ال يهّمنا يف
خارج عن ؿبل الكالـ وناظر إذل أّف اغبالؿ ال يرتفع إاّل بالنسخ، وإمّبا الكالـ « حالؿ ؿبّمد حالؿ إذل يـو القيامة» السالـ(

ل الدليل استمرار اغبكم يف استمرار اجملعوؿ وأّف اغبكم ىل يتكّفل استمرار نفسو أو ال والظاىر أنو ال مانع من أف يتكفّ 
اجملعوؿ بوجو بأف هبعل اؼبلكية الدائمية أو الزوجية األبدية، كما لو أف يتكّفل لعدـ استمرار اغبكم اجملعوؿ بأف هبعل الزوجة 
االنقطاعية واؼبلكية يف ساعة حبيث ال كبتاج يف استفادة استمراره إذل دليل آخر، فأّي معٌت لعدـ إمكاف تكّفل اغبكم 

 مرار نفسو، وعليو فإذا ورد عليو زبصيص يف زماف فال ؿبالة نتمسك بعمومو ؼبا بعد زماف التخصيص.الست

نعم، يف مورد ال يبكن التمسك بعمـو العاـ بعد زبصيصو وىو ما إذا كاف الدليل يف مقاـ االنباؿ ودل يكن مطلقًا وقد 
علمنا بارتفاع اغبكم يف زماف فال نتمّكن بعد ذلك من استفدنا عمومو واستمراره من دليل آخر كدليل اغبكمة مثاًل مث 

التمسك بالعاـ، إذ اؼبفروض أّف الدليل ال إطالؽ لو حىت نستفيد االستمرار من نفسو، وأّما الدليل الداّؿ على استمراره فهو 
 بالتخصيص يف زماف. إمّبا دّؿ على استمرار اغبكم على تقدير ثبوتو وبعد الفراغ عن وجوده، وىو غَت ثابت بعد ارتفاعو
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من أّف العمـو الزماين متفرّع على العمـو  )قّدس سّرنبا( واؼبتحّصل: أّف ما يظهر من كالـ شيخنا األنصاري وشيخنا االستاذ
 االفرادي على إطالقو غَت تاـ.

عم من األحكاـ التكليفية والوضعية، حيث إّف أ -فذلكة الكالـ: كل حكم شرعي كاف متعّلقًا بفعل من أفعاؿ اؼبكّلفُت
التكليفية بأسرىا متعّلقة باألفعاؿ والوضعية أيضًا ردبا يكوف متعّلقاهتا من األفعاؿ نظَت بطالف الطهارة باغبدث والصالة 

تقالؿ نظَت العاـ تارًة يالحظ كل فرد من أفرادىا الطولية حبسب الزماف على كبو االس -بالتكّلم يف أثنائها ونبا من األفعاؿ
االستغراقي بأف يكوف ىناؾ أحكاـ متعّددة حسب تعّدد اآلنات. واخرى يالحظ ؾبموع األفراد على كبو يكوف كل واحد 
منها جزءاً من اؼبوضوع نظَت العاـ اجملموعي بأف يكوف ىناؾ حكم واحد مًتّتب على ؾبموع األزمنة، وعلى كال التقديرين إذا 

ف فبعد ذلك يتمّسك بعمـو العاـ ال ؿبالة وال ؾباؿ لالستصحاب فيهما، أّما فيما إذا كاف الزماف ورد عليو زبصيص يف زما



ملحوظًا على كبو التقطيع وفرض كل آف منو فردًا مستقاًل كما يف العاـ االستغراقي فلوضوح أّف االستصحاب يف مثلو من 
تمّسك فيو بالعاـ ؼبا يبكن التمّسك فيو باالستصحاب قبيل إسراء حكم موضوع إذل موضوع آخر حىّت أنو لو دل يبكن ال

أيضاً، وأّما إذا اخذ ؾبموع األفراد على كبو العاـ اجملموعي فؤلّف االستصحاب أي استصحاب حكم اػباص وإف كاف جارياً 
يف ذلك ما عرفت يف حّد نفسو، إاّلأنو مع وجود األصل اللفظي أعٍت العمـو واالطالؽ ال مورد لو غبكومتهما عليو، والوجو 

من أّف االنباؿ يف الواقعيات غَت معقوؿ واغباكم يف كل من صوريت غباظ األفراد على وجو االستقالؿ وغباظ اجملموع على كبو 
ء، وإّما أف يقّيده بقيد ال ؿبالة، وعند عدـ القرينة  العاـ اجملموعي إّما أف وبكم على كبو االطالؽ فال يقّيد متعّلق حكمو بشي

تقييد فيؤخذ باطالؽ كالمو، ومعو ال ؾباؿ لالستصحاب أبداً، ويف كال الفرضُت يكوف اغبكم واردًا على الزماف ال على ال
 ؿبالة، وىذا
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 ظاىر.

تقّدـ( فهي ء من األفعاؿ كملكية األجساـ )دوف ملكية األفعاؿ فإّّنا من القسم اؼب وأّما األحكاـ الوضعية غَت اؼبتعّلقة بشي
أيضًا تارًة على كبو العاـ اجملموعي واخرى على كبو العاـ االستغراقي، وعلى كال التقديرين يبكن أف يكوف اغبكم واردًا على 
الزماف فيهما ويكوف الدليل متكّفاًل الستمرار اجملعوؿ كجعل اؼبلكية األبدية أو اؼبوقتة، نعم ال يعقل أف يتكّفل اغبكم لبقاء 

الزماف وعدـ نسخو واستمرار جعلو، إاّلأنو فبّا ال كالـ لنا فيو، وحيث إّف اغبكم وارد على الزماف يف ىذا القسم نفسو حبسب 
أيضًا فإذا ورد زبصيص على تلك األحكاـ يف زماف وشككنا يف بقاء اغبكم بعد زماف التخصيص فال ؿبيص من التمسك 

استغراقيًا أو ؾبموعياً، لوضوح أنو ال ؾباؿ لالستصحاب مع األصل بالعمـو وال ؾباؿ لالستصحاب معو، سواء فرض العمـو 
 اللفظي كما تقّدـ.

ء ودل يتكّفل لبياف عمومو واستمراره وإمّبا استفدنا عمومو بدليل آخر كدليل اغبكمة  وأّما إذا فرضنا أّف اغبكم ورد على شي
التمّسك بعد ذلك الزماف بالعاـ، وذلك ألّف نفس  وكبوه، مث ورد عليو زبصيص وكاف التخصيص من االبتداء، فال يبكننا

الدليل غَت متكّفل إلطالقو أو عمومو حىّت نتمّسك بو، وأّما الدليل اػبارجي فهو إمّبا دّؿ على أّف ذلك اغبكم إذا وجد 
اؼبلك واستفدنا  ء يوجب يستمر ودل يوجد اغبكم يف اؼبقاـ حىّت وبكم عليو باستمراره، مثاًل إذا ورد أّف االستيالء على شي

استمرار اؼبلكية اغباصلة باالستيالء بدليل خارجي وىو اغبكمة ألّف اؼبلكية آنًا ما لغو ال أثر ؽبا، فالبّد من كوف اؼبلك 
ء، مّث بعد مّدة بلغ  مستمرّاً، مّث ورد عليو زبصيص وأّف االستيالء يف غَت البالغُت ال يفيد اؼبلك وقد استوذل غَت بالغ على شي

ندر أّف اغبكم السابق أعٍت قولو من استوذل إخل يشمل ىذا اؼبستورل البالغ بالفعل من أجل أّف استيالءه كاف قبل بلوغو، فلم 
، إذ نفس الدليل ال  فال يبكننا التمّسك يف مثلو بالعمـو
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كم بعد وجوده ودل وبدث اؼبلكية يف حّق غَت البالغ عمـو لو حسب الفرض، وأّما دليل اغبكمة فهو إمّبا يقتضي استمرار اغب
 حىّت وبكم باستمرارىا.

نعم لو ورد التخصيص على مثل ذلك يف األثناء ال من االبتداء كما إذا حكمنا دبلكية اؼباؿ ألحد باستيالئو عليو مّث بعد مّدة 
كنا يف أنّو ىل صار مالكًا أو ال، ال مانع من ورد عليو زبصيص يف زماف، وحكمنا بعدـ اؼبلك يف مّدة وبعد تلك اؼبّدة شك

التمّسك بعمـو الدليل اػبارجي حيث دّؿ على أّف اؼبلك إذا وجد يدـو واؼبفروض أّف اؼبلكية قد وجدت يف حّقو قبل زماف 
يل خارجي التخصيص فمقتضاه أّف اؼبلكية مستمرّة يف حّقو، ويف ىذا القسم األخَت أي فيما إذا استفدنا عمـو اغبكم من دل

يكوف الزماف واردًا على اغبكم خبالؼ القسمُت اؼبتقّدمُت، ىذا كّلو من أّولو إذل آخره فيما إذا كاف ثبوت اغبكم يف كّل فرد 
من األفراد أو يف ؾبموعها بنفسو مدلواًل للدليل وقد عرفت أنو معو ال ؾباؿ الستصحاب حكم اػباص بل عمـو العاـ ؿبّكم 

 يف مثلو.

اف مدلوؿ الدليل أمراً يالـز ثبوت اغبكم يف كل فرد أو يف ؾبموع األفراد ودل يلحظ ثبوتو لكل واحد أو جملموعو على وأّما إذا ك
وجو االستقالؿ، وىذا كما إذا كاف مدلولو استمرار اغبكم فإف استمراره يالـز ثبوتو على كل فرد أو يف ؾبموع األفراد، وليس 

موع األفراد، وإف شئت قلت إّف اؼبأخوذ يف الدليل حينئذ ىو اؽبيئة االّتصالية مّث ورد عليو ىو عُت اغبكم بثبوتو لكّل فرد أو جمل
زبصيص ودّؿ على انقطاع االستمرار وارتفاع اؽبيئة االّتصالية مّث شككنا بعد زماف التخصيص، فال دليل على الرجوع إذل 

ّتصالية واؼبفروض ارتفاع ذلك بالتخصيص، فثبوت اغبكم بعد حكم العاـ، ألّف اغبكم إمّبا ورد على االستمرار واؽبيئة اال
 ء. ارتفاعها وبتاج إذل دليل، ىذا سباـ الكالـ يف استيفاء القوؿ يف اؼبقاـ ولعّلنا تعّرضنا إذل صبيع األقساـ اؼبتصّورة ودل يفتنا شي
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إف كاف دبعٌت وجوب ترتيب األثر على  «ٔ» «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  أّف قولو تعاذلوأّما تطبيق ذلك على اؼبقاـ فملّخص الكالـ فيو: 
فيكوف مفاده  )قّدس سرّه(  العقد على كبو االطالؽ الشامل ؼبا بعد الفسخ أيضاً كما ردبا يظهر من كلمات شيخنا األنصاري

حكماً تكليفاً ومرجعو إذل عدـ ارتفاع العقد بالفسخ، وإاّل فال وجو لوجوب ترتيب آثار ملكية الغَت على مالو، وعليو فإذا ورد 
عليو زبصيص يف زماف وحكمنا فيو بعدـ وجوب ترتيب األثر على العقد من االبتداء أو الوسط كما يف خياري اجمللس والغنب 

)عليو   البّد من التمسك بعمـو العاـ وىو وجوب ترتيب اآلثار على العقد كما مّر وىذا يف مثل قولو فبعد ذلك الزماف
أظهر، فإّف التصّرؼ يف ماؿ الغَت حراـ  «ٖ» «اَلتَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَػْيَنُكْم بِاْلَباِطلِ » إخل أو «ٕ» «ال وبّل ماؿ امرئ» السالـ(

من حيث الزماف، « ال وبلّ »نا بعده يف حرمة التصرؼ فيو فال ؿبيص من التمسك بعمـو مطلقاً، فإذا خرج منو زماف وشكك
فإّف مقتضاه حرمة صبيع أفراد األكل، ىذا األكل وذاؾ األكل وىكذا، فإذا ورد عليو زبصيص يف زماف وقلنا  «اَلتَْأُكُلوا» وكذا



فال ؿبيص من التمسك بالعاـ وىو يقتضي حرمة  فيو جبواز أكل ماؿ الغَت وشككنا بعد ذلك الزماف يف جوازه وحرمتو
 التصرؼ واألكل يف ماؿ الغَت.

، إذ ال يفهم منو عرفاً  «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  وأّما إذا بنينا على ما سلكناه من أّف معٌت عدـ تأثَت الفسخ وأنو إرشاد إذل اللزـو
ه جامع اؼبقاصد يف توجيو فورية اػبيار فبّا ال غبار عليو وال إاّلعدـ فسخها وال يستفاد منها اغبكم التكليفي بوجو، فما أفاد

  مانع من االلتزاـ بو، فإنو إذا خصص يف زماف وحكم فيو بتأثَت الفسخ وعدـ اللزـو

______________________________ 
 ٔ: ٘( اؼبائدة ٔ)

 )مع اختالؼ يسَت( ٔح  ٖ/ أبواب مكاف اؼبصّلي ب ٕٓٔ: ٘( الوسائل ٕ)

 ٜٕ: ٗاء ( النسٖ)
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حيث إنو دّؿ على لزـو العقد وعدـ ارتفاعو  «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  وشككنا يف اللزـو بعد ذلك الزماف فالبّد من التمسك بعمـو
 بالفسخ يف كل واحد من أفراد الزماف، وإذا حكم خبروج زماف وفرد من تلك األفراد فال ؿبالة يرجع يف غَته إذل العاـ.

 وباعبملة: أّف ما أفاده جامع اؼبقاصد فبّا ال نرى فيو إشكااًل.

وغَتنبا لزـو اؼبعاملة إذل األبد، فإذا  «َأَحلَّ اللَُّو اْلَبْيعَ » و «ْوُفوا بِاْلُعُقودِ أَ » تلّخص من صبيع ذلك: أّف مقتضى العمومات كبو
ورد عليها زبصيص ودّؿ على ارتفاع اللزـو يف مّدة خاّصة فال مانع من التمسك بعمومها بعد تلك اؼبّدة كما ذىب إليو 

يخنا األنصاري حيث منعا عن التمسك بالعمـو بعد زماف وش )قّدس سرّه( احملقق الكركي خالفًا ؼبا أفاده شيخنا االستاذ
التخصيص بدعوى أّف اغبكم ورد عليو زبصيص وقد ارتفع بذلك فثبوتو بعده وبتاج إذل دليل، وقد عرفت تفصيل الكالـ يف 

 ذلك فراجع، وكيف كاف فال ؾباؿ للتمّسك باالستصحاب، ىذا.

التمسك بالعمومات فهل يبكننا التمسك باالستصحاب بعد زماف ورود  مّث على تقدير تسليم ذلك والبناء على عدـ إمكاف
 التخصيص أو ال يبكن التمسك باالستصحاب أيضاً؟

أّما بناًء على عدـ جرياف االستصحاب يف الشبهات اغبكمية كما ذكرناه يف ؿبلو فال إشكاؿ يف عدـ جريانو يف اؼبقاـ، ألّف 
 اؼبقاـ مبتلى باؼبعارض دائماً وىذا ظاىر. االستصحاب يف الشبهات اغبكمية اليت منها



وأّما إذا قلنا جبريانو يف الشبهات اغبكمية فهل هبري االستصحاب حينئذ يف اؼبقاـ، أو أنو ال هبري ػبصوصية يف اؼبقاـ، 
ك أّف الصحيح ىو الثاين وأّف االستصحاب ال هبري يف اؼبقاـ حىّت بناء على جريانو يف الشبهات اغبكمية، والوجو يف ذل

اؼبدرؾ يف خيار الغنب ال ىبلو عن أحد امور ثالث: فإّما ىو الشرط الضمٍت كما ذكرناه، أو حديث نفي الضرر، وإّما ىو 
 اإلصباع، وأّما غَتىا من اؼبدارؾ فهو فبّا ال
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 إشكاؿ يف فساده.

اللزـو يف خصوص الزماف الذي يتمّكن فيو من الفسخ، إذ بذلك  فإف كاف اؼبدرؾ ىو الشرط الضمٍت فهو إمّبا يقتضي ارتفاع
يتمّكن من دفع الضرر الوارد على نفسو، ألّف اشًتاط التساوي إمّبا ىو دبناط عدـ ورود الضرر عليو، وأّما يف اؼبقدار الزائد عن 

مًا بل إمّبا يقتضيو يف مّدة يتمّكن ذلك الزماف فال يقتضي الشرط الضمٍت اػبيار فإنو حبسب االرتكاز ال يقتضي اػبيار دائ
فيها من رّد اؼبعاملة ومن الظاىر أّف مثل ىذا اػبيار ال يبكن إثباتو يف الزماف الثاين باالستصحاب وذلك ألّف اػبيار دبقتضى 

َت مورد الشرط االشًتاط إمّبا ثبت يف تلك اؼبّدة اػباّصة اليت يتمّكن فيها من الفسخ واالمضاء، وإثبات اغبكم واؼبشروط يف غ
من القياس الظاىر، وىذا نظَت ما إذا اشًتط على نفسو صـو يـو معُّت أفهل يبكن إثبات وجوب الصـو يف غَت ىذا اليـو 
باالستصحاب، وحيث إّف الشرط ىو اػبيار يف خصوص اؼبّدة اليت يتمّكن فيها من الفسخ فإثباتو يف غَت مورد الشرط أعٍت 

ها من الفسخ إثبات للحكم يف غَت موضوعو، واالستصحاب على تقدير جريانو يف الشبهات غَت اؼبّدة اليت يتمّكن في
اغبكمية إمّبا ىو فيما إذا كاف اؼبوضوع باقيًا وكاف االستصحاب إبقاء للحكم على موضوعو، ال فيما إذا ارتفع موضوعو وكاف 

 ظاىر.استصحابو من قبيل إسراء حكم اؼبوضوع اؼبرتفع إذل موضوع آخر ولعّلو 

وأّما إذا كاف اؼبدرؾ حديث نفي الضرر فهو أيضاً كسابقو يبنع عن جرياف االستصحاب بعد اآلف األوؿ، وذلك ألنو إمّبا ينفي 
الضرر وأّف اللزـو اؼبوجب لتضّرر اؼبشًتي مثاًل مرتفع يف الشريعة اؼبقّدسة، ومن الظاىر أّف اللزـو يف اآلف الثاين مع عدـ فسخو 

ف السابق ليس ضرريًا عليو، وإمّبا الضرري ىو اللزـو الدائمي ويرتفع الضرر جبعل اػبيار لو يف اآلف األوؿ فإذا باختياره يف اآل
  تركو حينئذ باختياره فال يكوف اللزـو يف اآلف اؼبتأّخر ضررياً يف حّقو، فال يبكن استصحاب
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للمتضّرر وىو يف اآلف اؼبتأّخر ليس متضّرراً، واالستصحاب ال يتمّكن من إسراء حكم  ارتفاع اللزـو بعد ذلك اآلف ألنو ثبت
 موضوع إذل موضوع آخر.



وأّما إذا اعتمدنا على االصباع فعدـ جرياف االستصحاب أوضح، وذلك ألّف االصباع دليل ليّب ويكتفى فيو باؼبقدار اؼبتيّقن وال 
على عنواف اؼبغبوف وأنو قاـ على أّف اؼبتضّرر يف اؼبعاملة باػبيار أو على أّف اؼبغبوف يدرى أثبت اغبكم على عنواف اؼبتضّرر أو 

متمّكن من الفسخ، ومن ىنا نشك يف بقاء اؼبوضوع ألنو إف كاف ىو عنواف اؼبتضّرر فهو مرتفع قطعاً، ألّف اؼبشًتي يف اآلف 
ف كاف ىو عنواف اؼبغبوف فهو باٍؽ ومع الشك يف بقاء اؼبوضوع الثاين مع تركو اػبيار يف اآلف السابق باختياره غَت متضّرر، وإ

 ال هبري االستصحاب.

أّف االستصحاب ال ؾباؿ لو يف اؼبقاـ، بل الصحيح ىو التمسك بالعمومات كما مّر، وعلى تقدير  فاؼبتحّصل إذل ىنا:
ولشيخنا  )قّدس سرّه( التسليم فكما ال يبكن التمسك بالعمومات فال يبكن التمسك باالستصحاب خالفًا لشيخنا االستاذ

تيجة، بل مقتضى التمسك باستصحاب الفساد يف الفسخ حبسب اؼبدرؾ وإف كنّا موافقُت ؽبما يف الن )قّدس سرّه(  األنصاري
عدـ ترتيب األثر عليو للشك يف صّحتو وتأثَته وأصالة الفساد يقتضي عدـ تأثَته )على مناقشة يف ذلك( وعلى ىذا فاػبيار 

 على الفور ال على الًتاخي.

بالدقّة العقلية بأف يكوف اآلف العقلي مورداً  فيمكن أف يراد منو اآلف األّوؿ بعد العلم بالغنب بقي الكالـ يف معٌت الفور،
 للخيار ويرتفع يف اآلف الثاين بعده على تقدير عدـ الفسخ يف اآلف األوؿ.

 كما وبتمل أف يراد منو الفور باؼبعٌت العريف دبعٌت أنو ال يلزمو إعماؿ اػبيار يف اآلف العقلي بعد العلم بالغنب بل حبيث يعّد فوراً 
 علم بالغنب واشتغل حباجياتو من الصالة أو األكل وكبونبا مثّ فسخ بعد ذلك نفذ ألنّو فورلدى العرؼ، فإذا 
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 عريف.

ووبتمل يف اؼبقاـ معٌت متوسط بُت العقلي والعريف وىو أف يقاؿ: إّف اؼبراد بالفور ىو أف ال يصدؽ عليو اؼبتواين عندىم، وىذا 
اؼبوارد واألشياء حبسب الكرب والصغر، مثاًل إذا أراد فسخ معاملة واقعة على قرية فإنو يتوّقف على أمر ىبتلف باختالؼ 

إحضار عادل أو اغبضور عند مدير األمالؾ، فال يصدؽ عليو اؼبتواين يف تأخَت إقامة ؾبلس الفسخ، وىذا خبالؼ ما ال يتوقف 
اين فيما إذا علم بو يف منتصف الليل وأّخر الفسخ إذل بعد فسخو على سبهيد ؾبلس أو إحضار عادل، كما ال يصدؽ التو 

الطلوع، فإنو ال يصدؽ عليو اؼبتواين وليس للبائع أف يقوؿ أين كنت يف ىذه اؼبّدة، وىذا خبالؼ من علم بالغنب يف اليـو وأّخر 
 الفسخ إذل اليـو الثاين أو الثالث فإنو من التواين عرفاً.



فال يصدؽ على من علم بو عند طلوع الشمس وأّخره إذل بعد ساعة من افتتاح السوؽ،  وباعبملة: اؼبناط ىو صدؽ ذلك
وىبتلف ىذا باختالؼ اغباالت واألشياء وىو موكوؿ إذل العرؼ، وليس مضّيقًا كالنظر العقلي وال موسعًا بسعة النظر العريف 

 فى.حىت ال يبنع عنو االشتغاؿ باغباجيات، بل ىو أمر متوسط بينهما كما ال ىب

وفبّا ذكرناه يظهر أّف الناسي أو اعباىل باػبيار حكماً أو موضوعاً ال يعّد عندىم من اؼبتواين فال يسقط خيارىم بذلك، ىذا 
 سباـ الكالـ يف خيار الغنب.
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