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َالَرمَحِن َالَْرحيِ ِبْسِم هللِا   

ِ َرّبِ الَْعالَِميْ   َالَْحْمُد ّلِِله

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

ْم َأْْجَِعيَ  ِ عَََل َأْعَداِِئِ  َولَْعنَُة اّلِله

ينْل أَ ِمْن  ِن اََل ِقيَاِم يَْوِم اّلِ  

 

  



 ٖ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

 

 ٕ -ا٠تيارات

 

 القوؿ ُب خيار التأخَت

 

ا من اشًتى شيئاً ومل يتسّلمو وال سّلم الثمن، فإف جاء بالثمن ما بينو وبُت ثبلثة أيّاـ فهو أحّق بو وإاّل فللبائع ا٠تيار، وىذا ٦تّ 
 ال خبلؼ فيو بينهم.

دة القائماف على أّف البائع يتمّكن من فسخ الشهرة واالٚتاعات ا١تدعاة ا١تتعدّ  منها: وإ٪ّتا الكبلـ ُب مدرؾ ذلك وىو امور
 العقد فيما إذا أّخر ا١تشًتي تسليم الثمن بأزيد من ثبلثة أيّاـ.

حديث ال ضرر حيث إف صرب البائع ضرر عظيم، والضرر فيو أشّد وآكد من الضرر ُب الغنب، ألنو من جهات ثبلثة:  ومنها:
نو ملك غَته. وثانيها: أّف تلفو ُب تلك ا١تّدة عليو، ألّف كل مبيع تلف قبل إحداىا صربه عن الثمن وعدـ تصّرفو ُب ا١تبيع أل

قبضو فهو من ماؿ بائعو وىو ضرر. وثالثها: أنّو ٬تب عليو حفظ ا١تبيع ُب تلك ا١تّدة للمشًتي، وحفظ ماؿ الغَت ببل عوض 
 ضرر، ومقتضى حديث ال ضرر عدـ لزـو ا١تعاملة وكوف البائع متمّكناً من فسخها.

 ىذا. «ٔ» «ال بيع بينهما»أو « ال بيع لو»األخبار الواردة ُب ا١تقاـ بلساف  ومنها:

 وٯتكن ا١تناقشة ُب ٚتيع ذلك: أّما الشهرة واالٚتاعات فؤلنّو ال اعتبار هبما

______________________________ 
 ٜ/ أبواب ا٠تيار ب ٕٔ: ٛٔ( الوسائل ٔ)

 ٗ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

 حّجيتهما.وعدـ 



وأّما حديث ال ضرر فهو أيضًا ال يقتضي ا٠تيار ُب ا١تقاـ، وذلك ألّف الضرر مل ينشأ عن لزـو ا١تعاملة حىت نرفعو باٟتديث، 
، بل ٔتقتضى اٟتديث نرفع وجوب الصرب عليو، فلو أف يطالب  وإ٪ّتا نشأ من صربه عن الثمن، ولكّنو ال يوجب ارتفاع اللزـو

ء إذ رٔتا  ىب فَتفع أمره إىل اٟتاكم وإاّل فيأخذ با١تثمن من باب التقاّص، وليس ىذا من الفسخ ُب شيا١تشًتي بالثمن فإف أ
 ٬تب عليو رّد ما زاد عن مقدار الثمن إىل ا١تشًتي ورٔتا يطالبو ٔتا نقص عن مقداره، ىذه ىي اٞتهة االوىل من جهات الضرر.

فؤلّف كوف تلف ا١تبيع قبل قبضو من ماؿ البائع حكم مبٍت على الضرر، وما  اًل:أّما أوّ  أّما اٞتهة الثانية منها فهي أيضاً كذلك،
ىذا شأنو ال يرتفع باٟتديث، ألنّو ال ٮتتص با١تقاـ إذ األمر كذلك ُب ٚتيع ا١تعامبلت الصحيحة، وكذا ُب ا١تقاـ فيما إذا 

 سّلم إليو الثمن ومل يقبضو بعد.

ئع لو كاف ضرريًا فنرفعو ْتديث ال ضرر و٨تكم بعدـ كوف تلفو من البائع، وال وجو فؤلّف كوف التلف من البا وأّما ثانياً:
 للحكم ّتواز ا١تعاملة حينئذ، ألّف اٟتديث إ٪ّتا يرفع ما ينشأ من قبلو الضرر ال أمر آخر وىو ظاىر.

ئع فنرفع وجوبو باٟتديث وال ومن ذلك يظهر اٞتواب عن الضرر من اٞتهة الثالثة، وذلك ألّف اٟتفظ إذا كاف ضرريًا على البا
 وجو لرفع لزـو ا١تعاملة حينئذ ىذا.

ومع االغماض عّما ذكرناه وتسليم أّف اٟتديث يرفع لزـو ا١تعاملة فمن أين يثبت تقييد ذلك بثبلثة أياـ فإنو إذا كاف ضررياً ُب 
فاالستدالؿ ْتديث ال ضرر ٦تّا ال وجو لو  اليـو األوؿ فبلبّد من أف يرفع لزومها من ذلك الوقت فبل وجو لرفعو بعد الثبلثة.

 ُب ا١تقاـ.

 ٘، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

وأّما الروايات الواردة فقد استشكلوا فيها من حيث داللتها، وذلك ألّف ظاىرىا نفي ا١تعاملة بينهما كما ُب رواية علي بن 
ال جواز ا١تعاملة ورفع اليد عن لزومها، وال وجو يقطُت أو نفي البيع للمشًتي كما ُب أكثرىا، ومقتضى ذلك ىو البطبلف 

 لطرح ظواىر األخبار أبداً.

 والذي قيل ُب وجو تأويل الروايات وٛتلها على نفي اللزـو مع ظهورىا ُب بطبلف ا١تعاملة امور:

حيث إّف  من أّف الوجو ُب استفادة نفي اللزـو ىو فهم األصحاب «ٔ» )قّدس سرّه(  ما ذكره شيخنا األنصاري األوؿ:
، وألجل ىذا  ا١تشهور فهموا منها نفي اللزـو ال نفي صّحة ا١تعاملة، وىذا يكشف عن أّف الروايات ظاىرة ُب نفي اللزـو

ٔتا يظهر منو العّلية حيث قاؿ: وٛتلة األخبار، فإف  )قّدس سرّه(  استفاد األصحاب منها ذلك فإّّنم ىم أىل العرؼ وقد قارنو



للزـو أقوى دليل على ظهور الروايات ُب ذلك، وإ٪ّتا وصلت األخبار إلينا بواسطة اولئك اٟتملة وىم فهم ٛتلة األخبار نفي ا
 من أىل العرؼ والعرب العا١تُت بظواىر األخبار، ىذا.

وال ٮتفى عليك أّف ا١تشهور إذا استفادوا معًٌت من لفظ أو كبلـ فبل إشكاؿ ُب كشف ذلك عن ظهوره فيو، ألّّنم إ٪ّتا 
وه ٔتا ىم أىل العرؼ واللساف، ولكن ىذا غَت مسّلم ُب ا١تقاـ، وال ندري أّّنم استفادوا عدـ لزـو ا١تعاملة من ألفاظ استفاد

، مع أنّا لو سألنا آحاد  الرواية ولعّلهم إ٪ّتا استفادوا ذلك من دليل خارجي وألجل ىذا الدليل ٛتلوا الروايات على نفي اللزـو
.األصحاب عن ظهورىا أجابوا بأ  ّّنا ظاىرة ُب نفي الصحة ال ُب نفي اللزـو

  من أّف فهم )قّدس سرّه(  ما يظهر أيضاً من كلمات شيخنا األنصاري الثاين:

______________________________ 
 ٕٕٓ -ٜٕٔ: ٘( ا١تكاسب ٔ)
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من أنّو يوجب الشك ُب ا١تراد، وأّف األخبار ظاىرة ُب نفي األصحاب لو مل يفد القطع بظهور الروايات ُب نفي اللزـو فبل أقل 
اللزـو أو ُب نفي الصحة، فتكوف الروايات ٣تملة فنرجع إىل استصحاب آثار ا١تلكية بعد ثبلثة أياـ، وال مانع من استصحاب 

، وإ٪ّتا ىو واٞتواز حكماف صحة ا١تعاملة ُب ا١تقاـ، إذ اللزـو ليس فصبًل مقّوماً للصحة حىّت ال نثبت الصحة ببل وصف اللز  ـو
 يطرءاف على البيع الصحيح.

أّف فهم األصحاب كما ال يوجب انقبلب ظهور الروايات ُب نفي الصحة إىل الظهور ُب نفي اللزـو كما أشرنا إليو  ويدفعو:
ا ظاىرة ُب نفي ُب اٞتواب عن الوجو األوؿ، كذلك ال يوجب إٚتا٢تا، إذ لو سألنا آحاد األصحاب عن ظهورىا أجابوا بأّنّ 

 لنفي اٞتنس والبيع ٔتعٌت ا١تبادلة ولعّلو ظاىر، فبل وجو معو الٚتاؿ الرواية.« ال»الصحة، ألّف 

« ال بيع لو» )عليو السبلـ(  أيضاً: من أّف ٗتصيص نفي البيع للمشًتي بقولو )قّدس سرّه(  ما ذكره شيخنا األنصاري الثالث:
نهما قرينة على أّف ا١تراد منها أّف ا١تشًتي كأنو مل يشًت، فليس لو مطالبة البائع أي للمشًتي وعدـ نفي البيع عن كل م

بطبلف ا١تعاملة ١تا كاف  )عليو السبلـ(  با١تثمن، وىو معٌت جواز ا١تعاملة من طرؼ البائع دوف طرؼ ا١تشًتي، إذ لو كاف مراده
 نفي البيع با١تشًتي وجو. )عليو السبلـ(  لتخصيصو

)عليو   لك أّواًل: أّف صحيحة علي بن يقطُت اشتملت على نفي البيع من كل من البائع وا١تشًتي حيث قاؿعن ذ  واٞتواب
 بذلك. )قّدس سرّه( كما اعًتؼ ىو« ال بيع بينهما» السبلـ(



ناظرة إىل  بلـ()عليو الس  نفي البيع با١تشًتي ىو أّف الروايات إّما لسؤا٢تا أو كبلمو )عليو السبلـ(  وثانياً: أّف وجو ٗتصيصو
  بياف حكم من اشًتى شيئاً ومل يتسّلم ا١تثمن
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بأنّو ال بيع لو أي للمشًتي، وحيث إّف البيع ىو ا١تبادلة بُت ا١تالُت وىي  )عليو السبلـ(  ومل يسّلم الثمن، ومن ىنا أجاب
زلة من مل يشًت أصبًل يدّؿ بالداللة االلتزامية على نفيها عن يستحيل أف تقـو بواحد، فنفي ا١تبادلة من ا١تشًتي وجعلو ٔتن

 البائع أيضاً.

من أّف الغرض من ىذا اٟتكم ُب األخبار والروايات ىو االرفاؽ للبائع حىت  «ٔ» )قّدس سرّه( ما ذكره شيخنا االستاذ الرابع:
ال يتضّرر من جهات متعّددة ومقتضى االرفاؽ ُب حّقو ىو نفي اللزـو ال نفي الصحة، ألنو رٔتا يكوف على خبلؼ مصلحة 

 البائع كما إذا تنزّلت القيمة بعد ثبلثة أياـ، ىذا.

كم ُب الروايات يدور مدار االرفاؽ للبائع الطبلؽ األخبار وال ندري أنو من أين استفاد ذلك أنو ال دليل على أّف اٟت وفيو:
منها، نعم ال بأس بكونو حكمة التشريع، وأّما كونو عنوانًا للموضوع حىت يدور مداره اٟتكم فبل، فليكن ا١تقاـ نظَت بيع 

قوؿ ُب ا١تقاـ بأف قبض ا١تبيع ُب الثبلثة شرط ُب صحة الصرؼ فكما أّف القبض فيو ُب اجمللس شرط ُب صحة البيع فكذا ن
 ا١تعاملة وال يلـز منو خبلؼ إرفاؽ للبائع أبداً.

أنو ال وجو لرفع اليد عن ظواىر األخبار، فبلبّد من اٟتكم ببطبلف ا١تعاملة فيما إذا باع أو اشًتى ومل يقبض ا١تبيع   فاالنصاؼ
وترّدد فيو  «ٕ»  ثة أيّاـ من شرائط صحة ا١تعاملة كما ذىب إليو صاحب اٟتدائقإىل ثبلثة أياـ فيكوف قبض ا١تبيع إىل ثبل

وقّواه بعض آخر، وال وجو لرفع اليد عن األخبار فإنو ال موجب لو، واألمر يدور بُت طرح األخبار  «ٖ»  احملّقق األردبيلي
 برأسها وبُت العمل على ظهورىا

______________________________ 
 ٙٚٔ: ٖلطالب ( منية أ)

 ٚٗ: ٜٔ( اٟتدائق ٕ)

 ٙٓٗ -٘ٓٗ: ٛ( ٣تمع الفائدة والربىاف ٖ)
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من  )قّدس سّر٫تا( وىو بطبلف ا١تعاملة فيما إذا أّخر القبض أزيد من ثبلثة أياـ، فما تعّجب بو صاحب اٟتدائق عن العبّلمة
أنو مع اعًتافو بظهور الروايات ُب نفي صحة ا١تعاملة اختار صحتها معتمدًا على أصالة بقاء صحة العقد وٛتلها على نفي 

 اللزـو تعجب ُب ٤تّلو.

أّف الروايات الواردة ُب ا١تقاـ تدّؿ على بطبلف البيع فيما إذا مل يأت ا١تشًتي بالثمن ما بينو وبُت ثبلثة أياـ، وىي  وا١تتحّصل:
من حيث الداللة ظاىرة ومن حيث السند ال بأس هبا، فبلبّد من أف نأخذ هبا ومقتضاىا اشًتاط صحة البيع بالقبض إىل 

البيوع إىل ثبلثة أياـ، وال يبقى ُب البُت حينئذ إاّل٥تالفة ا١تشهور، إاّلأّّنا تضّر  ثبلثة أياـ، فيكوف القبض شرطًا ُب ٚتيع
بالروايات فيما إذا مل يرجع إىل فهمهم من ألفاظ الروايات نفي اللزـو كما ىو كذلك على ما تقّدـ مفّصبًل، ىذا كّلو ُب أصل 

 ا١تسألة.

 وبقي الكبلـ ُب الشروط واالمور ا١تعتربة فيها:

  رط األوؿ: عدـ قبض ا١تبيعالش

 

فهو شرط ُب ثبوت ا٠تيار بعد ثبلثة أياـ على ا١تشهور، ومن شروط بطبلف ا١تعاملة عندنا إذا مل ٭تصل القبض إىل ثبلثة أياـ، 
وكيف كاف فهذا الشرط ٦تّا ال كبلـ فيو عندىم، وال داللة ُب الروايات على اعتبار ىذا الشرط غَت صحيحة علي بن يقطُت، 

 ُب الروايات وإ٪ّتا وقع ُب كبلـ السائل وىو ال يفيد االشًتاط. )عليو السبلـ(  عدـ قبض ا١تبيع مل يذكر ُب كبلـ اإلماـ فإفّ 

ولكن ُب صحيحة علي بن يقطُت غًٌت وكفاية، ألّّنا دّلت على أّف األجل بينهما ثبلثة، فإف قّبضو بيعو وإاّل فبل بيع بينهما، 
  أي البائع للمشًتي بيعو أي ا١تبيع فبل خيار للمشًتي، أّف عدـ إقباض« فإف قّبضو» لسبلـ()عليو ا  فيستفاد من قولو

 ٜ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

 البائع ا١تبيع للمشًتي شرط ُب ثبوت ا٠تيار للمشًتي.

فأنكرا ىذا االشًتاط ُب ثبوت ا٠تيار،  سّر٫تا(  )قّدس «ٕ» وتبعو صاحب اٞتواىر «ٔ»  وقد خالف ُب ذلك صاحب الرياض
إنكار٫تا ٢تذا االشًتاط مع داللة صحيحة علي بن يقطُت عليو بوجهُت: أحد٫تا أّف ىذه  «ٖ»  وقد وّجو شيخنا األنصاري

 الفقرة من الصحيحة لعّلها ساقطة عن نسختهما وألجل ذلك مل يشًتطا عدـ قبض ا١تبيع ُب ا٠تيار. وثانيهما: احتماؿ أّّنما
بالتشديد على خبلؼ ما قرأناه، وعليو يصَت معٌت الرواية فإف قَػَبَض بّيعو أي قبض الثمن « بّيعو»بالتخفيف و « قبضو»قرءا 

بائع ا١تبيع فبل خيار للمشًتي وإاّل فهو على خيار، فتكوف ىذه الفقرة ٦تّا دّؿ من الروايات على اعتبار عدـ قبض الثمن ُب 



ا أمرين ُب ىذا ا٠تيار أحد٫تا عدـ قبض ا١تبيع وثانيهما عدـ قبض الثمن، والفقرة دّلت على اعتبار ثبوت ا٠تيار، فإّّنم اشًتطو 
 عدـ قبض الثمن ُب ثبوت ا٠تيار، وكيف كاف فبل تدّؿ الرواية حينئذ على اشًتاط عدـ قبض ا١تبيع ُب ثبوت ا٠تيار.

تماؿ وملّخص ما أورده عليو أمراف: أحد٫تا أّف استعماؿ ٍّب أورد على ىذا التوجيو الثاين بقولو: وال ٮتفى ضعف ىذا االح
ء  اخل إاّلأّف استعمالو مفردًا غَت صحيح، لعدـ وجوده ُب شي« البّيعاف با٠تيار»لفظ البّيع وإف كاف صحيحًا ُب التثنية كقولو 

دـ األزيل يقتضي عدـ التشديد  من األخبار والكلمات العربية. وثانيهما: أّف تشديد بّيعو على خبلؼ األصل، ألّف أصالة الع
 كما ذكر نظَت ذلك الشهيد

______________________________ 
 ٖٚٓ: ٛ( رياض ا١تسائل ٔ)

 ٖ٘: ٖٕ( اٞتواىر ٕ)

 ٕٕٓ: ٘( ا١تكاسب ٖ)

 ٓٔ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

ع الصوت )من باب أّف كثرة ا١تباين ُب لفظ البكاء ا١تبطل للصبلة، فإّف البكاء مع ا١تّد معناه خروج الدمع م «ٔ» )قّدس سرّه(
أجرى  )قّدس سرّه( تدّؿ على كثرة ا١تعاين( وأّما ببل مّد كما إذا كاف مقصورًا فمعناه ٣ترد خروج الدمع ببل صوت، والشهيد

ما أصالة عدـ ا١تّد ُب البكاء وبو ذىب إىل أّف القاطع للصبلة ٣ترد خروج الدمع وإف مل يكن معو صوت، ىذا ما أورده عليه
 .)قّدس سرّه(  شيخنا األنصاري

استعماؿ البّيع مفرداً ال يكشف عن عدـ وجوده ُب  )قّدس سرّه(  وُب كبل إيراديو نظر، أّما فيما أورده أّواًل، فؤلّف عدـ وجدانو
الكلمات العربية وأشعارىا، فإّف غاية ما رآه من كتب العرب ىي كتب األخبار أو ىي مع مقدار يسَت من غَتىا وىذا ا١تقدار 

 ال يكشف عن عدـ وجوده، ىذا أّواًل.

ية إاّلأنّو ليس من السماعيات ا١تتوقّفة على االستعماؿ وثانياً: ىب أّف استعماؿ البّيع مفردًا غَت موجود ُب الكتب العرب
 والسماع من العرب، وإ٪ّتا ىو أمر قياسي وال مانع الستعماؿ البّيع ا١تفرد ُب القواعد وال نرى فيو غلطاً.

أّف بيعو ببل وأّما ما أورده ثانيًا فيدفعو: أّف أصالة عدـ التشديد ُب بيعو معارضة بأصالة عدـ بيعو ببل تشديد، إذ األصل 
وال يقاس ا١تقاـ با١تّد ُب البكاء فإّف أصالة العدـ فيها ببل معارض لعدـ ترّكب  )عليو السبلـ(  تشديد مل يستعمل ُب كبلمو



البكاء من ىيئة وماّدة، ٓتبلؼ بيعو فإنّو ببل تشديد غَت بّيعو مع الشديد، وأصالة عدـ التشديد يعارض بأصالة عدـ بيعو ببل 
 .«ٕ» تشديد

  وأضف إىل ذلك: أنّا إذا رفعنا اليد عن التشديد ُب بيعو فبل ٤تالة نلتـز بو ُب

______________________________ 
 ٖٕٗ: ٔ( الروضة البهّية ٔ)

 ( ال ٮتفى ورود عُت ىذا االشكاؿ ُب البكاء فإّف األصل عدـ استعماؿ البكاء ببل مدّ ٕ)

 ٔٔ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

رياض أف ٬تري أصالة عدـ التشديد ُب قّبضو حىّت يكوف األصبلف متعارضُت، وباٞتملة ال ٣تاؿ ألصالة قبضو، فلصاحب ال
 عدـ التشديد ُب ا١تقاـ وال يثبت هبا أّف بّيعو ببل تشديد.

ُب اٞتواب عن احتماؿ قراءة بّيعو بالتشديد أف يقاؿ: إّف الوجو ُب عدـ قراءتو بالتشديد وقراءة قّبضو مع التشديد   فالصحيح
ىو أّف نقلة األخبار كذا نقلو٫تا فإّف عادهتم كانت جارية على قراءة الروايات عند أساتذهتم وبعد قراءهتا كانوا يكتبوّنا، ومل 

لتشديد وقراءة قبضو بدوف التشديد ومقتضى سكوهتم عن ىذا االحتماؿ أّّنم نقلوا واحدًا عن ٭تتمل أحد منهم قراءة بيعو با
ومع نقل الرواة أحد٫تا ببل تشديد وثانيهما معو  )عليو السبلـ(  واحد قّبضو مع التشديد وبيعو بدونو إىل أف يصل إىل اإلماـ

 ال ٣تاؿ لرفع اليد عن نقلهم واحتماؿ عكسو.

 نا أّف اشًتاط عدـ قبض ا١تبيع ُب ثبوت ا٠تيار ٦تّا ال إشكاؿ فيو.فا١تتحّصل إىل ى

وإ٪ّتا الكبلـ ُب خصوصيات ذلك، وقد عرفت أّف البائع إذا أقبض ا١تبيع للمشًتي فبل يثبت لو ا٠تيار، ولو وضعو عند البائع 
أنّو إذا مل يقبضو ألجل عدـ رّد ا١تشًتي ٙتنو أمانة بعد قبضو منو فبل إشكاؿ ُب أّف البائع إذا أقبضو باختياره ينتفي ا٠تيار كما 

 يثبت لو ا٠تيار.

وأّما إذا مل يقبضو البائع ال ألجل عدـ رّد ا١تشًتي الثمن بل عدوانًا وا١تشًتي مّكنو من الثمن وأراد أخذ ا١تبيع إاّلأّف البائع 
و ال، ألّف عدـ قبضو ليس عن حق ومن أجل منعو عن القبض ظلمًا وعدوانًا فهل يثبت بذلك ا٠تيار للبائع بعد ثبلثة أياـ أ

 عدـ رّد الثمن.

  أّف ظاىر األخبار أّف ا٠تيار إ٪ّتا جعل «ٔ» )قّدس سرّه(  ذكر شيخنا األنصاري



______________________________ 
 ٕٕٔ: ٘( ا١تكاسب ٔ)

 ٕٔ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

وىذا إ٪تا يتحقق فيما إذا كاف عدـ إقباض ا١تبيع مستندًا إىل عدـ للبائع إرفاقًا لو حىت ال يتضّرر بسبب اٟتكم الشرعي، 
إقباض ا١تشًتي وعدـ رّده الثمن، وأّما إذا كاف عدـ إقباضو مستنداً إىل اختياره وعدـ قبوؿ الثمن من ا١تشًتي فبل يتوّجو عليو 

 بت لو ا٠تيار، ىذا.ضرر من ناحية اٟتكم الشرعي حىت يرفعو الشارع إرفاقاً لو. ففي ىذه الصورة ال يث

أّف الروايات إ٪ّتا جعلت ا٠تيار أو دّلت على البطبلف عند عدـ قبض ا١تبيع إىل ثبلثة أياـ، ببل تقييد بكوف عدـ القبض  وفيو:
مستنداً إىل اختياره أو إىل عدـ دفع ا١تشًتي الثمن، ومل تدّؿ الروايات على أّف جعل ا٠تيار للبائع من جهة االرفاؽ حىت يدور 

اره اٟتكم، بل األخبار مطلقة وقد دّلت على اشًتاط صحة البيع بالقبض إىل ثبلثة أياـ كما دّلت الروايات على اشًتاط مد
صحة بيع الصرؼ بالقبض ُب اجمللس ببل فرؽ ُب ذلك بُت استناد عدـ القبض إىل اختياره أو إىل عدـ رّد ا١تشًتي الثمن،  

 ء آخر. بطل إذا مل ٭تصل القبض ُب اجمللس، كاف مستنداً إىل اختياره أو إىل شيكما ال يفرؽ اٟتاؿ بذلك ُب الصرؼ فإنو ي

 وعليو فالصحيح ثبوت ا٠تيار ُب ىذه الصورة للبائع على ا١تشهور، وبطبلف البيع عندنا وىذا ظاىر، ىذا كّلو ُب ىذا الفرع.

ما إذا مّكن البائع ا١تشًتي من القبض ولكّنو مل يأخذه ا١تشًتي، أو أّف ا١تشًتي قد أخذ ا١تبيع ببل إذف  الفرع الثاين والثالث:
من البائع بدعوى أنو ملكو فهل يصدؽ القبض بتمكُت البائع ا١تشًتي من القبض أو بأخذ ا١تشًتي ا١تبيع بنفسو فبل يثبت 

 ار بعد ثبلثة أياـ.للبائع ا٠تيار، أو أّّنما كبل قبض والبائع لو ا٠تي

على أّف مثل ىذين األمرين ىل يكفي ُب دفع الضماف عن البائع ُب مسألة كل مبيع  )قّدس سرّه(  فقد بنا٫تا شيخنا األنصاري
  تلف قبل قبضو فهو من ماؿ بائعو فإذا مّكنو البائع من القبض أو أخذه ا١تشًتي بنفسو ىل يكفي ذلك ُب سقوط الضماف

 ٖٔ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

عن البائع حينئذ أو ال، فإف قلنا بكفايتهما ُب رفع الضماف ُب ىذه ا١تسألة فنقوؿ بكفايتهما ُب ا١تقاـ و٨تكم بعدـ ا٠تيار 
للبائع حينئذ، وإف مل نقل بكفايتهما ُب رفع الضماف ُب تلك ا١تسألة فبل نلتـز بكفايتهما ُب ا١تقاـ، وذلك ألنّا إ٪تا حكمنا 

لبائع إرفاقاً لو حىّت ال يتضّرر من جهة كوف تلف ا١تبيع عليو حينئذ، ومن جهة وجوب حفظ ا١تبيع ١تالكو، ومن بثبوت ا٠تيار ل
أجل عدـ وصوؿ ٙتنو إليو، فإذا كاف ٘تكُت البائع إيّاه من القبض أو أخذ ا١تشًتي ا١تبيع بنفسو كافيًا ُب سقوط الضماف عن 

بوت ا٠تيار للبائع حينئذ، لعدـ تضّرره من جهة كونو ضامنًا لو، وإذا ارتفع ضرره من البائع فنلتـز بكفايتهما ُب ا١تقاـ وعدـ ث



ىذه اٞتهة فارتفاع ضرره من اٞتهتُت الباقيتُت سهل، ألنّو يأخذ ا١تبيع من باب التقاص فيتصّرؼ فيو فبل ٬تب عليو حفظو 
ّصة، وأّما إذا مل يكف ىذاف األمراف ُب سقوط الضماف المكاف أف يرّده إىل اٟتاكم، وال ٬تب عليو الصرب ٞتواز تصرفو فيو مقا

 عن البائع ُب اٞتهة االوىل فبل نلتـز بكفايتهما ُب ا١تقاـ أيضاً، ألنو يستلـز الضرر عليو من تلك الناحية، ىذا.

ضرر، وأّما بناًء على أّف وال ٮتفى أّف ما أفاده على تقدير صحتو إ٪تا يتم بناًء على أّف ا١تدرؾ ُب ثبوت ا٠تيار للبائع حديث ال 
بل البّد من ا١تراجعة  )قّدس سرّه(  ا١تدرؾ ىو األخبار لعدـ ٘تامية اٟتديث سّيما بلحاظ تقييده بثبلثة أياـ، فبل وجو ١تا أفاده

 إىل الروايات لنرى أّف األمرين ا١تتقّدمُت يكفياف ُب ا١تقاـ أو ال.

اخل أّف القبض ا١تانع عن ا٠تيار أو عن البطبلف ىو « ّبضو بيعوفإف ق»فنقوؿ: ظاىر قولو ُب صحيحة علي بن يقطُت 
بالتشديد، فمجرد أخذ ا١تشًتي ا١تبيع ال يكفي ُب القبض  « قّبضو»خصوص القبض ا١تستند إىل البائع كما ىو مقتضى قراءة 

سواء قلنا بكفايتهما ُب رفع  كما أّف ٘تكُت البائع ال يكوف إقباضًا لو، فيثبت لو ا٠تيار ُب ىذين الفرعُت بعد ثبلثة أياـ،
الضماف ُب مسألة تلف ا١تبيع قبل قبضو أـ مل نقل فإّّنا مسألة اخرى غَت ما ٨تن بصدده، نعم لو استندنا ُب ا١تقاـ إىل 

  حديث نفي

 ٗٔ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

أخذ ا١تشًتي ا١تبيع من دوف إقباض الضرر لكاف ١تا أفاده وجو، ولكن العمدة ىي األخبار وقد عرفت أّف مقتضاىا عدـ كفاية 
البائع كما أّف ٘تكُت البائع ال يكوف إقباضاً، وقد تقّدـ ُب ا١تسألة السابقة أّف األخبار مطلقة ومقتضاىا أّف عدـ إقباض ا١تبيع 

داً إىل ظلمو يستلـز ا٠تيار أو البطبلف، كاف عدـ االقباض مستنداً إىل حّقو ومن أجل عدـ إقباض ا١تشًتي ٙتنو، أو كاف مستن
 ء ا١تشًتي بالثمن، ىذا. وعدوانو ولو مع ٣تي

ورٔتا يتوىم التناُب بُت األخبار من جهة أّف مقتضى غَت صحيحة علي بن يقطُت أّف ا٠تيار إ٪ّتا يثبت فيما إذا مل ٬تئ ا١تشًتي 
أياـ، وُب مفروض ا١تقاـ ا١تشًتي جاء بالثمن ما بينو وبُت ثبلثة أياـ والـز ذلك عدـ ا٠تيار فيما إذا جاء بالثمن خبلؿ ثبلثة 

بالثمن وإ٪ّتا مل يقبلو البائع ومل يقبضو ا١تبيع عدواناً، فمقتضى تلك الروايات عدـ ا٠تيار للبائع حينئذ، كما أّف مقتضى 
ئع إيّاه، فالروايات الصحيحة ا١تتقّدمة أّف ا١تناط ُب ترّتب ا٠تيار عدـ إقباض ا١تبيع والزمو ثبوت ا٠تيار ُب ا١تقاـ لعدـ إقباض البا

 متنافية.

وال ٮتفى عدـ ا١تنافاة بُت األخبار، والوجو ُب ذلك أّف ما دّؿ على عدـ البيع للمشًتي فيما إذا مل ٬تئ بالثمن خبلؿ ثبلثة 
ع من ناحية أياـ وثبوت البيع لو فيما إذا جاءه ُب ا١تدة ا١تذكورة إ٪تا يقتضي ثبوت البيع لو أي استحقاقو مطالبة ا١تبيع من البائ

٘تامية ىذا الشرط وىو ٣تيؤه بالثمن، أو عدـ استحقاقو ا١تطالبة منو من جهة عدـ ٘تامية ذلك الشرط، وىذا ال يناُب عدـ 
استحقاقو ا١تطالبة من البائع وعدـ ثبوت البيع لو من ناحية فقداف سائر الشروط كما إذا كاف البيع غرريًا مثبًل، فعدـ إقباض 



ب لعدـ ثبوت البيع للمشًتي، وال يلـز من ٘تامية البيع من ناحية ٣تيئو بالثمن ٘تاميتو من ٚتيع اٞتهات، ا١تبيع كالغرر موج
  ففي ا١تقاـ وإف كاف لو مطالبة البائع بالثمن من ناحية ٣تيئو بالثمن إاّلأنّو ال يتمّكن من مطالبتو من أجل عدـ إقباض البائع
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 البائع ُب صورة عدـ إقباض ا١تبيع متمّكن من فسخ البيع وال ٯتكن التزامو. وا١تفروض أفّ 

وكيف كاف فبل تناُب بُت األخبار، وقد تقّدـ أّف ا٠تيار ُب ا١تقاـ ال يدور مدار االرفاؽ للبائع، إذ ال دليل على اعتبار االرفاؽ 
٠تيار للبائع ألجل عدـ إقباض ا١تبيع، كاف ذلك مستنداً وكونو ىو ا١تناط ُب ثبوت ا٠تيار وعليو فالصحيح ُب ا١تسألة ثبوت ا

 إىل حقو واختياره أو إىل ظلمو وعدوانو.

ما إذا أقبض بعض ا١تبيع كما إذا وقعت ا١تعاملة على عّدة أشياء وباعها دفعة من ا١تشًتي وأقبضو بعضها وبقي  الفرع الرابع:
 ُب ا١تسألة احتماالت: «ٔ» )قّدس سرّه(  بعضها اآلخر، وقد احتمل شيخنا األنصاري

 أحدىا: أف يكوف قبض البعض كبل قبض ُب ثبوت ا٠تيار أو البطبلف.

 وثانيها: أف يكوف قبض البعض كقبض اٞتميع ُب ارتفاع ا٠تيار أو البطبلف.

 )قّدس سرّه(  األنصاريوثالثها: التفصيل با٠تيار ُب اٞتزء غَت ا١تقبوض وعدمو ُب اٞتزء ا١تقبوض وإ٪ّتا احتمل ىذا الوجو شيخنا 
من أجل أّف ا١تناط عنده ىو تضّرر البائع من قبل الضماف قبل القبض، فبما أنو ال ضماف عليو ُب اٞتزء ا١تقبوض فيلتـز فيو 
بارتفاع ا٠تيار، وأّما اٞتزء غَت ا١تقبوض فلما كاف ضماف تلفو على البائع ألنو من التلف قبل القبض فيلتـز فيو ثبوت ا٠تيار، 

 ا.ىذ

بل من جهة ما ذكرناه غَت مرّة من أّف البيع وإف   )قّدس سرّه(  واٟتّق ُب ا١تقاـ ىو التفصيل، ولكن ال ١تا ذكره شيخنا األنصاري
كاف أمراً واحداً ْتسب االنشاء إاّل أنو منحل إىل امور متعّددة ْتسب مقاـ ا١تنشأ، ألنّو هبذا االنشاء الواحد قد باع ىذا اٞتزء 

 اٞتزء اآلخر كذلك وىكذا، فهناؾ بيوع متعّددة، وعلى ىذا بنيناحقيقة وباع 

______________________________ 
 ٕٕٕ: ٘( ا١تكاسب ٔ)
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 صحة البيع فيما إذا ظهر بعض أجزائو مستحقًا للغَت فإّف الباطل حينئذ إ٪ّتا ىو البيع الواقع على ما يستحّقو الغَت وأّما البيع
 فيما ال يستحّقو الغَت فبل مانع من صحتو.

وكيف كاف، فالبيع من االمور اال٨تبللية، وعليو فإذا فرضنا أّف بعض أجزاء ا١تبيع ٦تّا أقبضو البائع فالبيع الواقع عليو يّتصف 
ياـ، وأّما البعض اآلخر بالصحة لتمامية شرطو، أو أنو ٤تكـو بعدـ ا٠تيار الرتفاع شرط ا٠تيار فيو وىو عدـ إقباضو إىل ثبلثة أ

الذي مل يقع عليو االقباض فشرط صحة البيع فيو ٥تتل أو ىو ٤تكـو با٠تيار لعدـ إقباضو خبلؿ ثبلثة أياـ، كما نلتـز بذلك 
ُب بيع الصرؼ فإنو إذا قبض بعض الثمن دوف بعضو اآلخر فالصرؼ يصح ُب البعض ا١تقبوض ويبطل ُب غَت ا١تقبوض، 

فإّف البيع إ٪ّتا كاف واحدًا باالنشاء إاّلأنو متعّدد ْتسب ا١تنشأ واالعتبار النفساين، ففي الواقع ىناؾ والوجو ُب ذلك ظاىر 
بيعاف وشرط ا٠تيار ُب أحد٫تا موجود وُب اآلخر مرتفع، وعليو فبلبّد من االلتزاـ بثبوت ا٠تيار للبائع ُب اٞتزء غَت ا١تقبوض 

 وعدـ ا٠تيار فيما أقبضو منو.

ـ ما إذا ظهر بعض أجزاء ا١تبيع مستحقًا للغَت أو ٦تّا ال ٯتلك كا٠تمر وا٠تنزير فإّف البيع ُب ملكو وباالضافة إىل ما ونظَت ا١تقا
 ٯتلكو صحيح دوف ما ال يستحقو أو ال يتمّلك أصبًل كا٠تنزير.

مالكاف أجازه أحد٫تا ورّده ونظَته أيضًا ما إذا باع الفضويل ملك غَته ٍب أجازه ا١تالك ُب بعضو دوف بعضو، أو كاف لو 
 اآلخر، ولو غَت ذلك نظائر كثَتة ىذا.

ٍّب على تقدير عدـ ٘تامية اال٨تبلؿ والقوؿ بأّف البيع أمر واحد ولو عرفًا فالصحيح من تلك الوجوه احملتملة ىو ثبوت ا٠تيار، 
أجزائو ال يصحح إسناد االقباض إىل  ألّف الرواية عّلقتو على عدـ إقباض ا١تبيع، وا١تفروض عدـ إقباضو ألّف إقباض بعض

 اٞتميع، فبل ٤تالة يًتّتب عليو ا٠تيار، وال وجو ُب ىذه الصورة
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 الحتماؿ عدـ ا٠تيار أبداً، ىذا كّلو ُب ىذا الشرط.

 أي من شروط ثبوت خيار التأخَت: ومنها:

  الشرط الثاين: عدـ قبض ٣تموع الثمن

 

أّف اشًتاط عدـ قبض ٚتيع الثمن ٣تمع عليو بُت األصحاب، فبل اعتبار بقبض  «ٔ» )قّدس سرّه(  األنصاري وقد ذكر شيخنا
بعض الثمن وكأنّو كبل قبض عندىم، ٍب أيّد ذلك بفهم أيب بكر القاضي الراوي لتلك الرواية حيث إنو فهم منها عدـ ثبوت 



فيما أقبضو بعضو بثبوت ا٠تيار للبائع، وإليك نص حكايتو ُب رواية ابن ا٠تيار فيما إذا رّد ا١تشًتي ٚتيع الثمن، فلذا حكم 
ٍب احتبست أياماً ٍب جئت إىل  -أي صاحب احململ -اشًتيت ٤تمبًل وأعطيت بعض الثمن وتركتو عند صاحبو»اٟتجاج قاؿ 

ترضى بأيب بكر بن عياش؟  بائع احململ آلخذه، فقاؿ: قد بعتو، فضحكت ٍب قلت: ال واللَّو ال أدعك أو اقاضيك، فقاؿ يل
 قلت: نعم، فأتيناه فقصصنا عليو قّصتنا، فقاؿ أبو بكر: بقوؿ من ٖتّب أف أقضي بينكما؟ أبقوؿ صاحبك أو غَته؟

. فقد حكم «ٕ» «قلت بقوؿ صاحيب، قاؿ: ٝتعتو يقوؿ من اشًتى شيئاً فجاء بالثمن ما بينو وبُت ثبلثة أياـ وإاّل فبل بيع لو
)قّدس   ائع مع فرض أّف ا١تشًتي قد دفعو بعض الثمن كما ىو مفروض اٟتديث، ٍب نقل شيخنا األنصاريبثبوت ا٠تيار للب

( )قّدس سرّه( أّف بعضهم استدؿ بتلك الرواية على أّف قبض بعض الثمن كبل قبض )ال أنو جعلها مؤيّداً كما صنعو ىو سرّه(
 ٍب أورد عليو بقولو: فيو نظر، ىذا.

  إٚتاع ُب ا١تقاـ على اعتبار قبض ٣تموع الثمن فبل كبلـواالنصاؼ أنو إف ًب 

______________________________ 
 ٕٕٕ: ٘( ا١تكاسب ٔ)

 ٕح  ٜ/ أبواب ا٠تيار ب ٕٔ: ٛٔ( الوسائل ٕ)
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أّف بعضهم قد استدؿ  ّدس سرّه()ق إاّل أّف انعقاده وكونو تعّبديًا ُب غاية االشكاؿ، ولعّلو من جهة الروايات كما حكى ىو
 عليو بالرواية ا١تتقّدمة.

وأّما إذا مل يتم إٚتاع تعّبدي ُب ا١تقاـ فاٟتق ىو التفصيل با٠تيار ُب ا١تقدار الباقي من الثمن وعدمو ُب ا١تقبوض منو، ألجل 
اال٨تبلؿ فبلبّد من االلتزاـ بثبوت ا٨تبلؿ البيع الواحد إنشاًء إىل بيوع متعّددة ومنشآت عديدة. ٍّب على تقدير عدـ القوؿ ب

ا٠تيار ما مل يقبض اٞتميع من جهة داللة الرواية على ثبوت ا٠تيار للبائع فيما إذا مل يأت ا١تشًتي بالثمن ما بينو وبُت ثبلثة 
اؿ عدـ أياـ، ومن الظاىر أّف دفع بعض الثمن ليس دفعًا للثمن، فيصدؽ عليو أنو مل يأت بالثمن خبلؿ ثبلثة أياـ، فاحتم

 ا٠تيار ٦تّا ال وجو لو ُب ا١تقاـ، وكيف كاف ىذا ىو ا١تدرؾ ُب ا١تسألة.

وأّما فهم أيب بكر بن عياش فهو على تقدير كونو ثقة ال دليل على حجية فهمو باالضافة إىل غَته فضبًل عّما إذا مل يكن  
بأف فرضنا أنو حكم بثبوت ا٠تيار ُب مورد مع فرض قبض  )عليو السبلـ(  كذلك كما مل يكن، نعم لو كاف ىذا حكم اإلماـ

 بعض الثمن لكاف معترباً قطعاً، إاّلأنو من الراوي كما عرفت، فبل ٯتكن جعل فهم أيب بكر مؤيّداً فضبًل عن الدليل.



ف قبض الثمن عن ٍّب إّنك قد عرفت أّف من شرائط ا٠تيار أو البطبلف عدـ قبض البائع الثمن من ا١تشًتي، وىذا فيما إذا كا
حق واختيار ٦تّا ال إشكاؿ فيو ألنو يوجب لزـو البيع أو صحتو، وأّما إذا كاف قبضو ببل إذف من ا١تشًتي كاألخذ منو إكراىاً 
أو خفية فهل ىو كسابقو يرفع ا٠تيار أو البطبلف، أو أنو كبل قبض والبائع على ا٠تيار، أو ا١تعاملة باطلة؟ فيو خبلؼ، ورٔتا 

القبض حينئذ كبل قبض، ألّف القبض ُب الروايات الواردة ُب ا١تقاـ منصرؼ إىل القبض ا١تتعارؼ خارجًا وىو  يقاؿ بأفّ 
 خصوص القبض الصادر عن رضا ا١تشًتي واختياره، فبل تشمل األخبار القبض عن كره أو خفية لعدـ تعارفهما عند العرؼ.
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بض فيما إذا كاف من اآلثار ا١تًتتّبة على ا١تعاملة شرعاً فهو يوجب رفع ا٠تيار والبطبلف، سواء صدر إّف الق والصحيح أف يقاؿ:
عن إذف ا١تشًتي أـ ال، كاف باختياره أـ مل يكن، وأّما إذا مل يكن من آثار ا١تعاملة شرعًا فهو كبل قبض وال يًتّتب عليو رفع 

ا ٬توز شرعًا فيما إذا رّد إليو ا١تبيع أو مّكنو من أخذه، وحينئذ فيجوز للبائع ا٠تيار وتوضيحو: أّف قبض الثمن من ا١تشًتي إ٪ت
قبضو منو ومطالبتو بو وُب ىذه الصورة يكوف القبض من اآلثار الشرعية ا١تًتتّبة على البيع، وىذا ٓتبلؼ ما إذا مل ٯتّكن 

ي بقبض الثمن، ألنّو مشروط بتمكُت ا١تشًتي من ا١تشًتي من قبض ا١تبيع، فإّف البائع حينئذ ال يتمّكن من مطالبة ا١تشًت 
 ا١تثمن.

فإذا عرفت ذلك فنقوؿ: إذا قبض البائع الثمن من ا١تشًتي ببل إذنو أو اختياره ولكنو مّكنو من قبض ا١تبيع قبل ذلك، فبل 
حّقو أي من اآلثار  ٯتنع عدـ إذف ا١تشًتي حينئذ عن تأثَت القبض ُب رفع ا٠تيار أو ُب صحة ا١تعاملة، ألّف القبض حينئذ

ا١تًتتّبة على ا١تعاملة شرعاً، وأّما إذا قبضو ببل إذف ا١تشًتي من دوف ٘تكُت ا١تشًتي من قبض ا١تبيع فهو تصّرؼ ٤ترـّ وال يًتّتب 
 عليو أثر ألنو ليس ْتّقو وليس من آثار ا١تعاملة، فبل يوجب ىذا ارتفاع ا٠تيار أو صحة ا١تعاملة، ولعّلو ظاىر.

ىو التفصيل ُب القبض ببل إذف ا١تشًتي وأّف القبض ببل إذف منو إذا كاف من آثار ا١تعاملة شرعاً يًتّتب عليو ارتفاع  فا١تتلّخص:
 ء ألنّو كبل قبض، ىذا. ا٠تيار كما أنو إذا مل يكن من آثارىا فبل يًتّتب شي

ثبلثة أياـ فهو وال كبلـ فيو، وأّما إذا أجازه ٍب إنّو إذا قبض البائع الثمن ببل إذف ا١تشًتي ٍب أجازه ا١تشًتي ورضي بو قبل 
ورضي بو بعد انتهاء ثبلثة أياـ فيقع الكبلـ فيو ُب أّف االجازة كاشفة وأّّنا تكشف عن رضا ا١تشًتي بالقبض من حُت 

  صدوره قبل انقضاء ثبلثة أياـ حىت ٭تكم بعدـ ا٠تيار، أو بعدـ البطبلف لتحقق
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بض الرافع للخيار، أو أّنا ناقلة وإ٪تا تقتضي اّتصاؼ القبض بالرضا من حُت إجازة ا١تشًتي، فلم ٭تصل القبض الرافع الق
 للخيار أو البطبلف قبل ثبلثة أياـ فبل ٤تالة تكوف ا١تعاملة جائزة أو باطلة؟



لكشف ىناؾ فنقوؿ بو ُب ا١تقاـ كما أنو إذا قلنا فيو فرٔتا يقاؿ: بابتناء ا١تسألة على ا٠تبلؼ ا١تتقّدـ ُب الفضويل وأنو إذا قلنا با
 بالنقل فبلبّد من االلتزاـ بالنقل ُب ىذه ا١تسألة أيضاً.

ُب ا١تقاـ إىل النقل مع أنو بٌت ُب  «ٔ»  والظاىر أّف ا١تسألة غَت مبتنية على ا٠تبلؼ ا١تزبور ومن ىنا ذىب شيخنا األنصاري
وجو فيما ذكرناه أّف االمور االعتبارية تابعة لبلعتبار فيمكن أف يعترب االنساف مسألة الفضويل على الكشف اٟتكمي، وال

ا١تلكية ا١تتأّخرة لزيد كما ذكرناه ُب الوصية، كما لو أف يعترب ا١تلكية لو ُب زماف سابق على زماف االعتبار، وألجل ذلك قلنا ال 
رب ا١تشًتي مالكًا لداره من قبل سنة فتًتّتب عليو آثار ملكية مانع من أف يبيع االنساف داره قبل سنة من زماف بيعو، بأف يعت

ا١تشًتي، إاّلأنّا منعنا عن صحة ذلك من أجل أنو على خبلؼ ا١ترتكز عند العامة وأمر غَت متعارؼ عندىم فبل يشملو 
عتبارية ألّف اختيارىا بيد العمومات، وأّما من حيث صحة االعتبار فقد عرفت أّّنا ٦تّا ال كبلـ فيو، ىذا كّلو ُب االمور اال

 معتربىا.

وأّما االمور التكوينية فبل يعقل فيها ذلك، مثبًل إذا صدر القبض من غَت رضا ا١تشًتي ٍب بعد مدة رضي بو وأجازه فبل يعقل 
ا أف يكوف ذلك موجبًا النقبلب القبض الصادر من غَت رضا ا١تشًتي إىل القبض الصادر عن رضاه، فإّف إجازتو ورضاه إ٪تّ 

  تؤثّراف ُب جعل القبض مّتصفاً بالرضا من حُت الرضا واالجازة ال من

______________________________ 
 ٖٕٕ: ٘( ا١تكاسب ٔ)
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 السابق، ألنّو وقع بغَت رضا حسب الفرض.

الصبلة فإّف ىذه االجازة ال يقلب الصبلة الواقعة ونظَت ذلك ما إذا صّلى أحد ُب لباس غَته ببل إذنو ٍب رضي بو مالكو بعد 
 فيو من كوّنا ببل رضا إىل كوّنا صادرة مع رضا مالك اللباس.

وعليو فبل ٤تيص ُب ا١تقاـ من االلتزاـ بالنقل وإف التزمنا ُب البيع الفضويل بالكشف اٟتكمي ٔتعٌت اعتبار ا١تلكية للمشًتي من 
ّلو ظاىر، ىذا كّلو فيما إذا قبض البائع الثمن ببل إذف ا١تشًتي ٍب أجازه ا١تشًتي بعد ثبلثة زماف العقد حُت االجازة والرضا ولع

 أياـ وقد عرفت أّنا مورد الكبلـ من حيث إّّنا كاشفة أو ناقلة.

ا نزاع الكشف فهل يأٌب ىذا النزاع فيما إذا قبض ا١تشًتي ا١تبيع ببل إذف البائع ٍب أجازه البائع بعد ثبلثة أياـ أو ال يأٌب فيه
والنقل؟ ال مانع من جريانو بناًء على ما سلكناه من بطبلف البيع بعد ثبلثة أياـ فيما إذا مل يقبض البائع ا١تبيع وال قبض الثمن 



من ا١تشًتي، فإنو يتكّلم حينئذ ُب أّف إجازة البائع بعد ثبلثة أياـ ىل تكشف عن صدور قبض ا١تبيع عن رضا وإجازة أو أّنا 
دؿ على اّتصافو بالرضا من حُت االجازة، فعلى األوؿ ٭تكم بصحة ا١تعاملة كما على الثاين ٭تكم ببطبلّنا لعدـ ناقلة وت

 ء من االقباض والقبض قبل ثبلثة أياـ. حصوؿ شي

نقل، وأّما بناًء على صحة ا١تعاملة وكوّنما شرطًا ُب حصوؿ ا٠تيار كما عليو ا١تعروؼ وا١تشهور فبل ٙترة ُب نزاع الكشف وال
وذلك ألّف إجازة البائع على كبل التقديرين ترفع ا٠تيار، أّما بناًء على الكشف واعتبار كوّنا واقعة قبل انقضاء ثبلثة أياـ 
فظاىر، ألنّو حينئذ قد أقبض البيع قبل الثبلثة فبل خيار لو النتفاء أحد شرطيو، وأّما بناًء على النقل واعتبار أّّنا وقعت بعد 

  ّّنا إسقاط ٠تياره حيث إّف ا٠تيار للبائع وإجازتو القبض معناىا رضاه بالقبض بعنوافثبلثة أياـ فؤل
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ُب طرؼ البائع وإ٪ّتا  )قّدس سرّه(  ا١تعاملة والبيع وىو معٌت االسقاط، ولعّلو لذلك مل يتعّرض ٢تذا ا٠تبلؼ شيخنا األنصاري
 س لو خيار فتختلف اآلثار باالضافة إليو بناًء على الكشف والنقل، ىذا.تعّرض لو ُب طرؼ ا١تشًتي، إذ لي

حيث ذكر أّف النزاع ُب الكشف والنقل ال يًتّتب عليو أثر )أي ُب  «ٔ»  ومن الغريب ما صدر عن بعض أجبّلء احملشُت
وقوعها قبل الثبلثة توجب ارتفاع  طرؼ ا١تشًتي( وعّللو ٔتا عّللنا بو عدـ جرياف النزاع ُب طرؼ البائع من أّّنا على تقدير

 ا٠تيار الرتفاع شرطو، وعلى تقدير وقوعها بعد الثبلثة أيضاً ترفع ا٠تيار ألّّنا إسقاط لو.

وىذا اشتباه ظاىر، ألّف ا١تشًتي ليس لو ا٠تيار حىت تكوف إجازتو قبض البائع بعد ثبلثة أياـ مسقطة ٠تياره ٓتبلؼ العكس  
 كما مّر.

  الشرط الثالث

 

ومنها: أي من ٚتلة شرائط ا٠تيار أو البطبلف عدـ استناد تأخَت إقباض ا١تبيع أو قبض الثمن عن ثبلثة أياـ إىل اشًتاط 
التأخَت كما إذا اشًتط أحد٫تا على اآلخر تأخَت تسليم الثمن أو ا١تثمن، ألّف الروايات منصرفة إىل صورة تأخَت٫تا ال عن حّق 

أو دّلت على البطبلف فيما إذا كاف االقباض والقبض ُب ثبلثة أياـ من آثار ا١تعاملة ال فيما إذا مل  ٔتعٌت أّّنا إ٪ّتا أثبت ا٠تيار
يكن من آثارىا كما ُب صورة اشًتاط التأخَت فإنو ال وجو لتوىم ثبوت ا٠تيار أو البطبلف حينذاؾ، لعدـ وجوب االقباض أو 

 القبض حينئذ ألجل االشًتاط ولعّلو ظاىر.



______________________________ 
(ٔ) 

 ٛٛٔ: ٖحاشية ا١تكاسب )االيرواين( 
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  الشرط الرابع

 

 ومنها: أف يكوف ا١تبيع شخصيًا أو ما ىو ٔتنزلتو كالكّلي ُب ا١تعُّت ا١توجود ُب ا٠تارج، وأّما إذا كاف كّليًا فبل يثبت فيو ا٠تيار،
واستشهد عليو بكلمات األصحاب، ورٔتا استظهر منها االتّفاؽ على  «ٔ» ّدس سرّه()ق  ذىب إىل ذلك شيخنا األنصاري

عدـ ثبوت ىذا ا٠تيار ُب ا١تبيع الكّلي، ٍب استشكل ُب جرياف حديث نفي الضرر ُب ا١تبيع الكّلي وذكر أنو أيضًا ٮتتص 
ائع من أجل ضمانو ودركو فبل با١تبيع الشخصي بدعوى أّف الكّلي ُب الذّمة ال يتصّور فيو التلف قبل قبضو حىّت يتضّرر الب

ضرر عليو من ىذه اٞتهة، وال ٬تري حديث نفي الضرر ُب حّقو فيختّص با١تبيع الشخصي ال ٤تالة، وأّما النصوص فهي أيضاً 
 ظاىرة ُب الشخصي.

الرجل يبيع  أعٍت رواية علي بن يقطُت وابن عّمار حيث اشتملت االوىل على أفّ « البيع»أّما الروايتاف ا١تشتملتاف على لفظ 
ن البيع وال يقبضو، والثانية من اشًتى بيعًا اخل، فؤلّف ا١تراد بالبيع فيهما ىو ا١تبيع، وإ٪ّتا يطلق عليو البيع قبل وقوع ا١تعاملة م

جهة معّرضيتو للبيع، وما يكوف معّرضًا للبيع ىو العُت الشخصية وما يكوف موجودًا من األمواؿ اليت يرغب فيها الناس، وأّما 
 لكّلي فبل وجود لو ُب ا٠تارج حىّت ٬تعل ُب معرض البيع وا١تعاملة.ا

اخل فهي أيضاً ظاىرة ُب ا١تبيع الشخصي من جهتُت: إحدا٫تا « الرجل يشًتي من الرجل ا١تتاع ٍّب يدعو عنده»وأّما رواية زرارة 
اع ٔتعٌت ما يتمّتع بو وىو ٮتتص با١توجود. أّف لفظ ا١تتاع ظاىر ُب األمواؿ ا١توجودة وال يصح إطبلقو على الكّلي، ألّف ا١تت

فإّف إيداعو وتركو ا١تاؿ عند البائع إ٪ّتا يتصّور ُب الشخصي وأّما الكّلي فبل معٌت لًتكو عند « يدعو عنده»وثانيتهما: قوؿ 
 البائع.

______________________________ 
(ٔ) 
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ء وإف كاف يشمل الشخصي والكّلي إاّلأّف مشولو للشخصي وظهوره فيو ال  فإّف الشي« من اشًتى شيئاً » بكر وكذا رواية أيب
٭تتاج إىل قرينة وىو نظَت اجملاز ا١تشهور وا١تطلق ا١تنصرؼ إىل بعض أفراده ُب عدـ احتياج إرادة ا١تعٌت اٟتقيقي أو ا١تطلق إىل 

تاج إىل قرينة وداللة، فبل ٯتكن دفع احتماؿ إرادة الشخصي منو بأصالة عدـ القرينة ء ال ٭ت القرينة، وإرادة الشخصي من الشي
 ُب ا١تقاـ. )قّدس سرّه(  ١تا عرفت من أّف إرادتو منو ال ٭تتاج إىل قرينة حىّت تدفع باألصل، ىذه خبلصة ما أفاده

ه االتّفاؽ ففيو: أّف ظهور ٚتلة من  وللمناقشة ُب ٚتيع ذلك ٣تاؿ، أّما ما استشهد بو من كلمات األصحاب واستظهار 
كلمات الفقهاء ُب اختصاص ا٠تيار با١تبيع الشخصي وإف كاف ال يقبل االنكار، إاّلأّف ُب مقابلها كلمات اخرى ظاىرة ُب 

حيث أسند القوؿ باالختصاص إىل  «ٔ» )قّدس سرّه( التعميم وعدـ االختصاص، ويكفي ُب ذلك ما يظهر من الشهيد
 فإّف ظاىره أّف الشهيد ال يلتـز بذلك، بل ٯتكن استظهار أّف غَت الشيخ ال يقوؿ باالختصاص، والشهيد سرّه()قّدس   الشيخ

وكيف كاف فبل ٯتكننا ٖتصيل  )قّدس سّرىم( ٦تّا يعتٌت بنقلو الشتهاره ُب ذلك وٗتّصصو ُب فهم كلمات الفقهاء )قّدس سرّه(
 من كلمات األصحاب ُب ا١تقاـ. )عليو السبلـ(  االتّفاؽ ا١تفيد للقطع برأي اإلماـ

وأّما ما أفاده من اختصاص حديث نفي الضرر با١تبيع الشخصي فيدفعو أّواًل: أّف اٟتديث ال يثبت ا٠تيار ُب ا١تقاـ وال يصح 
 بيع الكّلي أيضاً، ألّف االستدالؿ بو عليو كما أسلفناه سابقاً. وثانياً: لو اعتمدنا عليو ُب إثبات ا٠تيار فبل مانع من جريانو ُب

  الضرر ا١تتوّجو إىل البائع متعّدد، منها أّف ضمانو ودركو عليو فيما إذا تلف

______________________________ 
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الضرر من الناحية االوىل والثالثة قبل قبضو، ومنها صربه عن الثمن وعدـ تصّرفو فيو، ومنها وجوب حفظ ماؿ الغَت، فهب أّف 
ال يتصّور ُب ا١تبيع الكّلي وأّما الضرر من الناحية الثانية فهو جاٍر ُب كل من الكّلي والشخصي، ألّف عدـ تصّرفو ُب الثمن 

 ضرر عليو فبل مانع من جرياف اٟتديث من تلك اٞتهة.



لضرر كما اّدعي ُب ا١تقاـ واضحة الدفع، ألّف الصرب إ٪تا ودعوى أّف صربه وعدـ تصّرفو من قبيل عدـ النفع وليس من باب ا
يكوف من قبيل عدـ النفع باالضافة إىل ماؿ الغَت، وأّما ُب ماؿ نفسو وىو الثمن فبل ٤تالة يكوف صربه وعدـ تصرّفو فيو ضرراً 

 وموجباً لفوات منافعو.

فهما « البيع»يقطُت وابن عّمار ا١تشتملتاف على لفظ  وأّما النصوص فبل يستفاد منها االختصاص أيضاً، أّما روايتا علي بن
فإف االقباض واالشًتاء ال « من اشًتى بيعاً »وقولو « وال يقّبضو»وإف كانتا ظاىرتُت ُب إرادة ا١تبيع من البيع بقرينة قولو 

وليس ا١تقاـ من قبيل قولنا زرت زيارة يتصّوراف ُب البيع، إذ ال معٌت القباض البيع أو اشًتائو، فيتعُّت أف يكوف ا١تراد منو ا١تبيع، 
األربعُت أو ضربت ضربًا كذا ُب كوف ا١تصدر مفعواًل مطلقاً، بل ا١تراد بو ىو ا١تبيع بالقرينتُت ا١تذكورتُت، إاّلأنّو مل تقم دليل 

ؿ وا١تشارفة نظَت ما ورد على أّف إطبلؽ البيع على ا١تبيع من أجل معّرضيتو للبيع، بل الظاىر أّف إطبلؽ البيع عليو بعبلقة األو 
ُب قو٢تم من قتل قتيبًل فلو سلبو أي من قتل شخصًا سيّتصف بالقتل ومشرؼ عليو، وىي وإف مل تكن رواية صحيحة إاّلأنّو 

 ال بأس باالستشهاد هبا ُب ا١تقاـ، وقولو تعاىل:

وىذا ا١تعٌت كما يتحّقق ُب ا١تبيع الشخصي كذلك يتحّقق ُب ا١تبيع الكّلي، ألّف الكّلي أيضاً  «ٔ» «ِإيني أَرَاين أَْعِصُر َٜتْراً »
 سيّتصف بكونو مبيعاً بعد ا١تعاملة، ىذا أّواًل.

______________________________ 
(ٔ) 
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لبيع فهذا ال ٯتنع عن مشولو للكّلي، فإّف الشخصي كما ٯتكن أف يكوف معّرضاً ٍب لو سّلمنا أّف إطبلقو عليو بعبلقة ا١تعّرضية ل
للبيع كذلك الكّلي قابل ألف يكوف معّرضاً للمعاملة كما ىو ا١تشاىد ُب التّجار فإّّنم دائماً يبيعوف الكّلي ُب الذّمة فالكّليات 

 عندىم ُب معرض البيع ولعّلو ظاىر.

فيها أيضاً على االختصاص، أّما من جهة لفظ ا١تتاع، فؤلّف ا١تتاع كا١تاء وغَته ٦تّا وضع للطبيعي فهو  وأّما رواية زرارة فبل داللة 
كما يشمل ا١توجود الشخصي كذلك يشمل الكّلي ُب الذّمة كا١تاء بعينو وال اختصاص فيو با١توجود الشخصي وأّما من جهة 

ل األخذ والقبض، والًتؾ كما يطلق على عدـ أخذ ا١تبيع الشخصي  فؤلف يدع ٔتعٌت يًتؾ والًتؾ مقاب« ٍّب يدعو عنده»قولو 
كذلك يصح إطبلقو على عدـ أخذ ا١تبيع الكّلي، والذي يدلّنا على ذلك صّحة إطبلؽ ذلك على عدـ أخذ الثمن الكّلي 

أفبل يصح حينئذ أف نقوؿ  من ا١تشًتي، ألنّا إذا بعنا متاعنا من تاجر وأراد التاجر رّد ٙتنو فلم نأخذه منو لعدـ حاجتنا إليو



تركنا الثمن عند ا١تشًتي، أو يقوؿ غَتنا أّف فبلنًا ترؾ الثمن عند ا١تشًتي مع أّف الثمن كّلي كما ىو اٟتاؿ ُب أغلب 
 ا١تعامبلت، ىذا.

ع من داللة وعلى تقدير تسليم عدـ داللة الرواية على التعميم وعدـ استفادة جرياف ا٠تيار منها ُب ا١تبيع الكّلي فهو ال ٯتن
حىّت  )عليو السبلـ(  إ٪ّتا وقع ُب كبلـ السائل ومل يقع ُب كبلـ اإلماـ« يدعو عنده»الروايتُت ا١تتقّدمتُت على التعميم ألّف لفظ 

ٯتكن االستدالؿ بو، على أّف ظاىره ا١تبيع الشخصي فغاية ما ُب الباب أّف ىذه الرواية دّلت على ثبوت ا٠تيار ُب خصوص 
ي فبل ٯتنع عن داللة سائر األخبار على التعميم لعدـ داللة الرواية على االختصاص )حىت تقع ا١تعارضة ا١تبيع الشخص

 بينهما(.

 ء فيها ظاىر ُب ا١تبيع الشخصي وال وأّما رواية أيب بكر فرٔتا يقاؿ بأّف الشي
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١توجود الشخصي نظَت انصراؼ ا١تطلق إىل بعض أفراده وىذا ىو مّدعى مانع من أف يشمل الكّلي أيضاً، إاّلأّف انصرافو إىل ا
ء با١توجود ا٠تارجي وعدـ صحة إطبلقو على الكّلي، وذلك من  واخرى يقاؿ باختصاص الشي )قّدس سرّه(  شيخنا األنصاري

ال يكوف موجودًا فهو ليس ء وما  ء معناه ا١توجود فكل ما ىو موجود فهو شي ء وجوده، فالشي ء ٔتعٌت ا١تشي جهة أّف الشي
 ء. ء، فبل يطلق على االمور العدمية لفظ الشي بشي

ٍّب إّف ظاىر الرواية أف يكوف ا١تبيع شيئًا أي موجودًا قبل وقوع البيع عليو كما ىو ظاىر قولو من اشًتى شيئاً، وعليو فيختّص 
ء  ء عليو إاّلأنّو قبل وقوع ا١تعاملة عليو ليس بشي الشيبالبيع الشخصي ألّف الكّلي بعد وقوع ا١تعاملة عليو وإف صّح إطبلؽ 

وال وجود لو، ومن ىنا ال تشملو الرواية لظهورىا ُب كوف ا١تبيع موجودًا قبل وقوع البيع عليو، ومقتضى الدعوى االوىل أّف 
با١تقّيد بالوجود  ء ء أعم إاّلأنّو ظاىر ُب خصوص ا١توجود الشخصي، ومقتضى الدعوى الثانية، ىو اختصاص الشي الشي

 وعدـ صحة إطبلقو على الكّلي.

ء ُب اصطبلح الفبلسفة وإف كاف ٮتتص باالمور الوجودية وما ال وجود لو فهو  وكلتا الدعويُت ساقطتاف، وذلك ألّف الشي
االمور  ء عندىم، إاّلأنّو ْتسب العرؼ واللغة مفهـو عاـ يشمل الواجب وا١تمتنع وا١تمكن ّتميع أقسامو ويشمل ليس بشي

ء بالعدـ ليس فيو مناقضة فيصح أف يقاؿ  أّف وصف الشي «ٔ»  ا١توجودة وا١تعدومة، ومن ىنا ذكرنا ُب بعض مباحث االصوؿ
ء وزاف األمر  ء آخر، فإنّو ال مناقضة ُب ذلك عرفًا ولغة، فإّف وزاف الشي ء وا١توجود شي ء معدـو أو يقاؿ ا١تعدـو شي ىذا شي

 ء ١تعدـو وا١توجود، فكما يصح إطبلؽ الشيالذي يصح إطبلقو على ا



______________________________ 
 ٖٔٔ -ٖٓٔ(: ٖٗ)موسوعة اإلماـ ا٠توئي  ٔ( ٤تاضرات ُب اصوؿ الفقو ٔ)
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جود الشخصي على ا١توجود ا٠تارجي كذلك يصح إطبلقو على ا١توجود الذىٍت والكّلي، فبل وجو لدعوى تقييده ٓتصوص ا١تو 
ء، أفيتفّوه عاقل باختصاص ذلك بالشخصي وال  أو انصرافو إليو ويوّضح ذلك: ما إذا ورد أّف وقت أذاف اٞتمعة ٭تـر بيع شي

ء. وباٞتملة فما داـ التعّهد الوضعي باقيًا ال ٯتكن رفع اليد عن  يشمل الكّلي فيبيع ويشًتي الكّلي بدعوى أنّو ليس بشي
 يرفع اليد عن تعّهده ووضعو، ىذا. معناه، اللهّم إاّلأف

ء با١توجود الشخصي وعدـ استفادة التعميم من ىذه الرواية ففي رواييت علي بن يقطُت  على أنّا لو سّلمنا اختصاص الشي
وابن عّمار كفاية، وعلى ىذا فبل ٮتتص ىذا ا٠تيار أو البطبلف ٓتصوص ا١تبيع الشخصي بل ٬تري فيو وُب ا١تبيع الكّلي ُب 

 ّمة، ببل فرؽ بينهما.الذ

 ٍبّ إّف ىنا اموراً قيل باعتبارىا ُب ىذا ا٠تيار:

وىو أف ال يكوف ٢تما أو ألحد٫تا خيار،  «ٕ» وابن إدريس ُب السرائر «ٔ» ُب التحرير )قّدس سرّه( ما ذكره العبّلمة منها:
وقّيده ُب السرائر ٓتصوص شرط ا٠تيار وأّّنما إذا اشًتطا لنفسهما ا٠تيار أو اشًتطو أحد٫تا فبل نثبت فيو خيار التأخَت 

 للبائع. وأّما التحرير فظاىره االطبلؽ وأّف مطلق ا٠تيار ألحد٫تا أو ٢تما ٯتنع عن ثبوت خيار التأخَت.

أّف ا١تدرؾ ُب ذلك ٣تموع  «ٖ» )قّدس سرّه(  فيقع الكبلـ ُب مدرؾ ىذا االشًتاط، وقد ذكر شيخنا األنصاريوكيف كاف 
 أمرين:

______________________________ 
 ٜٕٛ: ٕ( التحرير ٔ)

 ٕٚٚ: ٕ( السرائر ٕ)

 ٜٕٕ: ٘( ا١تكاسب ٖ)
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ى خيار التأخَت أّف عدـ القبض واالقباض إ٪ّتا يوجب خيار التأخَت فيما إذا مل يكن عن أحد٫تا: أّف ظاىر الروايات الدالّة عل
حّق كما إذا مل يقبض ا١تشًتي الثمن عداونًا و٦تاطلة وألجلو مل يقبضو البائع ا١تثمن، وأّما إذا كاف تأخَت ا١تشًتي على وجو 

األخبار منصرفة عن صورة تأخَت ا١تشًتي عن حق، وظاىرىا  اٟتق ومل يكن من باب ا١تماطلة فهو ال يوجب ا٠تيار للبائع، إذ
ما ذكرناه من كوف عدـ القبض ال على وجو اٟتق، كما أّف ظاىرىا كوف عدـ إقباض البائع لعدـ قبض الثمن ال من جهة 

 ثبوت حق لو ُب عدـ االقباض ولو مع قبض الثمن.

ى البائع وال تسليم الثمن على ا١تشًتي، ألنّو ٦تّا ال إلزاـ فيو على وثانيهما: أّف البيع ا٠تياري ال ٬تب فيو تسليم ا١تثمن عل
 الوفاء حىّت أنّو إذا سّلم أحد٫تا مالو إىل اآلخر فبل ٬تب عليو تسليم مقابلو إليو ٠تيارية العقد وعدـ وجوب الوفاء فيو.

البائع إ٪ّتا ىو عن حق لعدـ وجوب التسليم فإذا ضممنا أحد ىذين األمرين إىل اآلخر ينتج أّف عدـ تسليم ا١تشًتي الثمن إىل 
عليو حسب الفرض، كما أّف عدـ إقباض البائع ا١تثمن من جهة ثبوت حق لو ُب ذلك لعدـ وجوب التسليم عليو، وليس 

ء  عدـ إقباضو مستندًا إىل عدـ قبض الثمن، وقد فرضنا أّف األخبار إ٪ّتا تدؿ على ثبوت ا٠تيار فيما إذا مل يكن عدـ ٣تي
شًتي بالثمن عن حق وكاف عدـ إقباض البائع من جهة عدـ قبضو الثمن، وكبل األمرين منتفياف ُب ا١تقاـ، إذ ا١تفروض أّف ا١ت

ء ا١تشًتي عن حق كما أّف عدـ إقباض البائع مستند إىل حّقو ال إىل عدـ قبضو الثمن، فبلـز ىذين األمرين اعتبار  عدـ ٣تي
 ُب ثبوت خيار التأخَت، ىذا.عدـ ثبوت ا٠تيار ٢تما أو ألحد٫تا 

وشيخنا األنصاري بعد إيهاـ رّد كلتا ا١تقّدمتُت بقولو: وفيو بعد تسليم اٟتكم ُب ا٠تيار وتسليم انصراؼ األخبار اخل قد أورد 
 عليو بنقضُت:

 أّف الـز ىاتُت ا١تقّدمتُت كوف مبدأ التأخَت ُب ىذا ا٠تيار بعد أحد٫تا:
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انقضاء خيار اجمللس وبعد االفًتاؽ ألنو ثابت ُب ٚتيع البيوع أو أغلبها، وا١تفروض أّّنما ُب زماف ا٠تيار ال يلتزماف بالتسليم، 
فيكوف عدـ إقباض كل واحد منهما ُب زماف خيار اجمللس مستندًا إىل حقهما فبل يثبت حينئذ خيار التأخَت لعدـ حصوؿ 

 ثبلثة أياـ بعد انقضاء اجمللس حىّت ال يكوف عدـ االقباض مستنداً إىل حّقهما أو أحد٫تا، مع شرطو، فبلبّد من اعتبار التأخَت
 أّف ظهور الروايات بل صراحتها تقتضي اٟتكم بثبوت ىذا ا٠تيار واعتبار ثبلثة أياـ من حُت البيع ال من حُت االفًتاؽ.

يواف، ألّف ا١تشًتي فيو على ا٠تيار إىل ثبلثة أيّاـ، فعدـ تسليمو أّف الـز ىذين األمرين عدـ ثبوت ىذا ا٠تيار ُب اٟت وثانيهما:
الثمن حينئذ مستند إىل حّقو وا١تفروض اشًتاط عدـ ا٠تيار ٢تما أو ألحد٫تا ُب ثبوت ىذا ا٠تيار، وحيث إّف ا١تشًتي لو ا٠تيار 

أخَت ُب ٚتيع أفراد البيع ومل ٮتالفهم ُب ذلك ُب بيع اٟتيواف فبل يثبت فيو خيار التأخَت مع أّّنم مّتفقوف على ثبوت خيار الت



حيث ذىب إىل كوف ا٠تيار ُب خصوص اٞتارية بعد شهر ال بعد ثبلثة أياـ من جهة وروده ُب  «ٔ» )رٛتو اللَّو(  إاّلالصدوؽ
 بعض األخبار كما ستأٌب االشارة إليو إف شاء اللَّو تعاىل.

خيار اٟتيواف فيحسب ثبلثة أياـ بعد انقضاء خيار اٟتيواف، فإذا مل ٬تئ ودعوى أّف خيار التأخَت إ٪ّتا يثبت بعد انقضاء 
بالثمن فيها فيثبت للبائع ا٠تيار، مدفوعة بأنو على خبلؼ ظهور األخبار، ألّّنا كالصريح ُب أّف مبدأ الثبلثة ُب ثبوت خيار 

 التأخَت ىو زماف وقوع البيع ال زماف انقضاء خيار اٟتيواف.

عدـ جرياف ا٠تيار ُب بيع اٟتيواف عدـ جريانو ُب كل بيع يثبت فيو خيار اجمللس، ألّف ظهور األخبار ُب أّف  إّف الـز ال يقاؿ:
  مبدأه ىو حُت البيع ال زماف

______________________________ 
 ٖ٘ٙ( ا١تقنع: ٔ)
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جمللس ومل تلتزموا بثبوتو بعد انقضاء زماف خيار اٟتيواف، فما وجو الفرؽ انقضاء ا٠تيار فلماذا التزمتم بثبوتو بعد انقضاء خيار ا
 بينهما.

إّف أغلب ا١تعامبلت والبيوع لوال ٚتيعها مشتمل على خيار اجمللس ال ٤تالة إاّلفيما إذا إذا أسقطاه وىو نادر،  ألنّو يقاؿ:
ار التأخَت ُب أغلب البيوع أو ٚتيعها وىو يستلـز لغوية والـز عدـ جرياف خيار التأخَت فيما يثبت فيو خيار اجمللس إلغاء خي

األخبار الدالّة على ثبوتو أي خيار التأخَت وبقاءىا ببل مورد، وىذا ٓتبلؼ االلتزاـ بعدـ جريانو ُب بيع اٟتيواف ولعّلو ظاىر، 
 ىذا.

ذىب إىل ٘تامية ا١تقّدمتُت ا١تتقّدمتُت والتـز بعدـ ثبوت خيار التأخَت فيما إذا ثبت ٢تما أو  «ٔ» )قّدس سرّه( وشيخنا االستاذ
 ألحد٫تا ا٠تيار، وأفاد أّف ما ذكره العبّلمة ُب التحرير وابن إدريس ُب سرائره ىو الصحيح.

ستندًا إىل حّقو ٦تّا ال يقبل االنكار، ىذا. فؤلّف صراحة األخبار وانصرافها عّما إذا كاف تأخَت ا١تشًتي م أّما ا١تقّدمة االوىل:
اعًتؼ بذلك ُب الشرط الثالث من شروط خيار التأخَت قبل صحيفة حيث استدّؿ على  )قّدس اللَّو سرّه(  قلت: بل الشيخ

مستندًا إىل عدـ ثبوت ا٠تيار فيما إذا اشًتط ا١تشًتي التأخَت على البائع ٔتّدة: بأّف الروايات منصرفة عن صورة كوف التأخَت 
وفيو بعد تسليم اٟتكم اخل ألنّو يوىم االنكار وإاّل ١تا  )قّدس سرّه(  حّق ا١تشًتي، ومعو كيف ٯتكنو االنكار ُب ا١تقاـ بقولو



ٯتكنو إثبات الشرط الثالث باالنصراؼ، وىذه ا١تقّدمة كما أفاده ٦تّا ال كبلـ فيو وإ٪ّتا ا١تهم ىو ما أفاده ُب إثبات ا١تقّدمة 
 ية.الثان

فؤلّف العقد إذا مل يكن بنفسو واجب الوفاء ومل يلـز البائع أو ا١تشًتي بو فبل ٤تالة تكوف آثاره أيضًا غَت  وأّما ا١تقّدمة الثانية:
  الزمة الوفاء، ومن ىنا قلنا إفّ 

______________________________ 
 ٖٛٔ: ٖ( منية الطالب ٔ)
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العقد ا٠تياري بالعرض أو بالذات ال ٬تب الوفاء بو سواء كاف شرطاً صر٭تاً أو ضمنياً كتسليم الثمن وا١تثمن، وعليو الشرط ُب 
فحيث إّف العقد خياري ُب ا١تقاـ فبل ٬تب عليهما الوفاء بو وال ٬تب عليهما التسليم والتسّلم الثابتاف باالشًتاط الضمٍت وال 

وعليو فا١تقّدمتاف تاّمتاف والزمهما عدـ ثبوت خيار التأخَت فيما إذا ثبت ٢تما أو ألحد٫تا غَت٫تا من لواـز العقد وآثاره، 
ا٠تيار، ألّف التأخَت حينئذ مستند إىل حق ا١تشًتي كما أّف عدـ إقباض البائع مستند إىل حقو ُب التأخَت ال إىل عدـ قبضو 

 الثمن.

اعًتؼ  )قّدس سرّه(  وإف أنكر عدـ وجوب التسليم والتسّلم ُب ا١تقاـ إاّلأنو )قّدس سرّه(  أّف الشيخ )قّدس اللَّو نفسو( ٍب أفاد
بو ُب أحكاـ القبض ُب اٞتواب عّما أورده احملّقق األردبيلي على مقالة ا١تشهور من أّف ا١تشًتي إذا مل يدفع الثمن إىل البائع 

 فيجوز لو عدـ إقباض ا١تبيع.

معصية أحد وظلمو وىو ا١تشًتي حيث عصى بعدـ دفع الثمن إىل البائع كيف تكوف  بأفّ  )قّدس سرّه(  فأورد عليو األردبيلي
 سبباً ومرّخصاً ُب معصية اآلخر وظلمو، وكيف ٬توز للبائع عدـ إقباض ا١تبيع مع أنّو واجب عليو، ىذا.

االشًتاط الضمٍت فأجاب عن ذلك شيخنا األنصاري بأّف عدـ دفع البائع ليس معصية وظلمًا بل من جهة حّقو الثابت ب
حيث اشًتط كل منهما على اآلخر عدـ تسليمو ملك اآلخر إاّلفيما إذا سّلمو اآلخر ملكو وٗتّلفو يوجب ا٠تيار، ونتيجة 

 ذلك أّف التسليم والتسّلم غَت واجبُت ُب زماف ا٠تيار.

وف ا١تتبايعُت ذوي خيار ُب زماف مقارف ٓتيار اجمللس واٟتيواف فيندفع بأّف ظاىر الروايات ىو عدـ ك )قّدس سرّه(  وأّما نقضو
٠تيار التأخَت وىو بعد انقضاء ثبلثة أياـ من صدور البيع بآف، ألنو زماف ثبوت خيار التأخَت، فكوف أحد٫تا أو كبل٫تا ذا 

 خيار ُب ىذا الزماف يوجب أف يكوف التأخَت مستنداً إىل حّقهما
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ار قبل انقضاء ثبلثة أياـ كخياري اجمللس واٟتيواف أو بعد ثبلثة أياـ ٔتدة كا٠تيار بعد شهر من ثبلثة أياـ وخيار٫تا، وأّما ا٠تي
فهما ال ينافياف خيار التأخَت وال ٯتنعاف عن كوف تأخَته عن غَت حق ُب زماف خيار التأخَت الختبلؼ زماّنما والذي يوجب 

النقضاء ثبلثة أياـ الذي ىو ظرؼ ٠تيار التأخَت، فإّف تأخَته حينئذ مستند إىل  استناد التأخَت إىل حقهما ىو خيار٫تا مقارناً 
حقو وخياره، وعليو فالنقض ٓتياري اجمللس واٟتيواف غَت وارد لعدـ كوّنما مقارنًا النقضاء ثبلثة أياـ وإ٪تا ىي قبل انقضائها، 

ثبلثة أياـ وما بعدىا يكوف منافيًا ٠تيار التأخَت إذ ال ٬تب فبل يكوناف منافيُت ٠تيار التأخَت، نعم لو امتّد ٣تلس البيع إىل 
 )قّدس سرّه( عليو التسليم حينئذ ويكوف تأخَته عن حق، ومعو ال يثبت خيار التأخَت، ىذه خبلصة ما أفاده شيخنا االستاذ

 ُب ا١تقاـ.

سّلم عدـ وجوب التسليم والتسّلم ُب  س سرّه()قدّ   ولنا ُب ٚتلة ما أفاده نظرات وتأّمبلت: منها ما أفاده أخَتاً من أّف الشيخ
ُب أحكاـ القبض بأّف عدـ تسليم ا١تشًتي ليس بظلم بل من  )قّدس سرّه(  زماف ا٠تيار حيث أجاب عن مناقشة األردبيلي

جهة االشًتاط الضمٍت حيث شرط كل واحد منهما على اآلخر التسليم عند تسليم اآلخر و٘تكينو منو، وىذا االشًتاط 
ب ا٠تيار عند ٗتّلفو، وحيث إّف البائع مل يسّلم ا١تبيع إىل ا١تشًتي فلو أف ال يسّلم الثمن إليو، ومعٌت ذلك أّّنما ُب زماف يوج

 ا٠تيار غَت ٤تكومُت بوجوب التسليم والتسّلم.

لى ا١تتبائعُت عند وال ٮتفى عليك أّف البابُت ٥تتلفاف وأحد٫تا أجنيب عن اآلخر، وذلك ألّف عدـ وجوب التسليم والتسّلم ع
اشًتاطهما ليس من جهة ا٠تيار بل من جهة االشًتاط، فإّف الفرض أّف كل واحد منهما اشًتط على اآلخر التسليم عند 
تسليمو، فإذا مل ٭تصل التسليم منو فبل ٬تب التسليم عليو حسب االشًتاط، كاف العقد الزمًا أـ كاف جائزاً، فليس عدـ 

 ا٠تيار كما وجوب التسليم مستنداً إىل
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عرفت، وأّما ُب ا١تقاـ فا١تّدعى أّف من آثار ا٠تيار عدـ وجوب التسليم والتسّلم من جهة أّف العقد إذا مل يكن بنفسو الـز 
الو إليو ألّف الوفاء فبل يكوف آثاره أيضًا واجب الوفاء حىت فيما إذا سّلم أحد٫تا إىل اآلخر فإنو ال ٬تب على اآلخر رّد م

العقد خياري وليس الـز الوفاء، مع أّف عدـ وجوب التسليم لو كاف من جهة االشًتاط لوجب على اآلخر التسليم ٟتصوؿ 
 شرطو.

وكيف كاف فالباباف ٥تتلفاف، وال يناُب القوؿ بعدـ وجوب التسليم من جهة االشًتاط القوؿ بأّف ا٠تيار ال يًتّتب عليو عدـ 
تسّلم لتعّدد ا١تسألتُت، وقد عرفت أّف عدـ وجوب التسليم ُب أحكاـ القبض من جهة االشًتاط وعدـ وجوب التسليم وال



ُب ا١تقاـ غَت مناقض ١تا أفاده ُب أحكاـ القبض  )قّدس سرّه(  حصوؿ شرطو ال من جهة ا٠تيار، فكبلـ شيخنا األنصاري
 لتعّدد٫تا كما مّر.

ء بالثمن ال عن حق، وأّما إذا كاف تأخَته عن حق لو  ظاىر الروايات ىو عدـ اجملي ومنها: ما أفاده ُب ا١تقّدمة االوىل من أفّ 
فبل يكوف مشمواًل لؤلخبار وأّف مناسبة اٟتكم وا١توضوع تقتضي أف ال يكوف التأخَت عن حق بعد ثبلثة أياـ بآف ألنو ظرؼ 

خيار التأخَت لو، وإف كاف عن حّق فبل يثبت،  ء إف كاف ُب ذلك الوقت عن غَت حق فيثبت ثبوت خيار التأخَت، وعدـ اجملي
وأّما تأخَته قبل انقضاء ثبلثة أياـ أو بعدىا ٔتدة فكونو عن حق أو عن غَت حق ال ٯتنع عن خيار التأخَت ألّف ظرفو ىو بعد 

هما قبل انقضاء الثبلثة الثبلثة بآف ال قبلها وال بعدىا ٔتدة، وعليو فخياري اجمللس واٟتيواف ال ينافياف خيار التأخَت ألّف ظرف
و٫تا يوجباف اٟتق ُب التأخَت قبل انقضائها وال يشمبلف ما بعد الثبلثة بآف الذي ىو ظرؼ ثبوت ىذا ا٠تيار، وقد عرفت أّف  
كوف التأخَت عن حق أو عن غَت حق قبل انقضاء الثبلثة ٦تّا ال أثر لو، بل البلـز أف ال يكوف التأخَت ُب ظرؼ ثبوت خيار 

 عن حق، وعليو فخياري اجمللس واٟتيواف ال ينافياف خيار التأخَت، ىذا.التأخَت 
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 )قّدس سرّه(  وما أفاده من أّف ظاىر األخبار عدـ كوف التأخَت عن حق فمّما ال غبار عليو بل قد عرفت أّف شيخنا األنصاري
ُب الشرط الثالث، فعدـ مشوؿ األخبار ١تا إذا كاف التأخَت عن حق اعًتؼ بانصراؼ األخبار عّما إذا كاف التأخَت عن حق 

للمشًتي ٦تّا ال مناص عن االلتزاـ بو. إاّلأّف ما أفاده من أّف ا١تناسبة بُت اٟتكم وا١توضوع تقتضي أف ال يكوف التأخَت عن 
ء بالثمن ُب ثبلثة أياـ  يكوف عدـ اجمليحق بعد انقضاء ثبلثة أياـ بآف فهو ٦تا ال مقتضي لو، ألّف ظاىر الروايات ىو أف ال 

عن حق ال عدـ كونو عن حق بعد انقضائها، بل ظاىر أنو إذا مل يأت بو ُب الثبلثة يثبت للبائع ا٠تيار وإف أتى بو بآف بعد 
َت بعد انقضائها، فمنو يظهر أّف التأخَت البّد وأف ال يكوف عن حق أو يكوف كذلك ُب ثبلثة أياـ من زماف البيع ال التأخ

انقضائها، ألّف ا١توضوع ٠تيار التأخَت ىو التأخَت ُب الثبلثة ال بعدىا وىو الذي يشًتط فيو أف ال يكوف عن حق دوف التأخَت 
بعدىا، وكيف كاف فا١تشًتي إ٪تا امهل ُب التأخَت ُب الثبلثة ال بعد انقضائها، وعليو فثبوت خياري اجمللس واٟتيواف ُب ثبلثة 

ا٠تيار، ألّّنما يوجباف اٟتق ُب التأخَت ُب ثبلثة أياـ، مع أّف ا١توضوع ٠تيار التأخَت ىو التأخَت ُب الثبلثة ال  أياـ ٯتنع عن ىذا
من أّف الـز ىذا الكبلـ عدـ ثبوت ىذا ا٠تيار ُب اٟتيواف ٦تّا ال مناص عن  )قّدس سرّه(  عن حق، فما أورده شيخنا األنصاري

 االلتزاـ بو.

ا١تقّدمة الثانية من أّف ا٠تيار يوجب عدـ التسليم والتسّلم وأّف من آثاره عدـ وجوهبما بدعوى أّف العقد إذا ومنها: ما أفاده ُب 
مل ٬تب الوفاء بو بنفسو فبل تكوف آثاره أيضاً الزمة الوفاء، ولذا تكوف الشروط الضمنية والصر٭تة ُب البيع ا٠تياري غَت واجبة 

  مبٍت على أف يكوف ا١تدرؾ )قّدس سرّه(  العمل، فإّف ما أفاده
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واستفادة الوجوب التكليفي منو ٔتعٌت أّف العقد ٬تب الوفاء بو شرعاً، ومعٌت  «ٔ» «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  للزـو العقد ىو قولو تعاىل
وقلنا بعدـ وجوب الوفاء بو حينئذ  وجوب الوفاء ىو وجوب ترتيب آثاره عليو، فإذا خّصص ذلك ُب مورد يكوف البيع خيارياً 

 فبلزمو قهراً عدـ وجوب ترتيب آثاره عليو، ألنّو معٌت عدـ وجوب الوفاء شرعاً فبل ٬تب التسليم والتسّلم حينئذ.

ر إاّل أّف ذلك ٦تّا ال ٯتكن ا١تساعدة عليو، ١تا عرفت ُب ٤تّلو من أّف وجوب التسليم والتسّلم وغَت٫تا من اآلثار ليست من آثا
اللزـو بل ىي من آثار ا١تلكية، ألّف ملك الغَت ٭تـر التصّرؼ فيو أو ٬تب رّده إىل مالكو وىكذا، وىذه اآلية ا١تباركة ُب مقاـ 
االرشاد إىل لزـو العقود لعدـ إمكاف اٟتكم بوجوب الوفاء مولوياً، إذ الوفاء ٔتعٌت االّناء وال يصح أف يتعّلق بو حكم مولوي  

كما أّف معٌت ا٠تيار ىو ملك فسخ العقد وإمضائو، فمن لو ا٠تيار يتمّكن من فسخ العقد وإرجاع ا١تاؿ إىل كما مّر ُب ٤تّلو  
ملكو، وليس معناه عدـ وجوب التسليم والتسّلم ١تا عرفت من أنو ليس من آثار اللزـو حىّت يرتفع بارتفاعو ويثبت عدـ 

فإذا كاف ا١تبيع ملك ا١تشًتي فيجب على البائع رّده إليو كما أّف ا١تشًتي وجوب التسليم عند ا٠تيار، وإ٪ّتا ىو من آثار ا١تلكية 
٬تب أف يرّد الثمن إىل البائع كاف ٢تما ا٠تيار أـ مل يكن، نعم لو كاف ألحد٫تا أو لكليهما خيار فيتمّكن من فسخ العقد 

ال ٭تل ما امرئ » )عليو السبلـ(  وقولووارجاع ا١تلك إىل نفسو وأّما قبل ذلك فليس لو أف يتصرؼ ُب ملك اآلخر ٟترمتو، 
  اَلتَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَػْيَنُكمْ » وقولو تعاىل: «ٕ» «مسلم إاّلبطيب نفسو

______________________________ 
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وغَت٫تا ٦تّا دّؿ على حرمة التصرؼ ُب ماؿ اآلخر، وكيف كاف فا٠تيار ال يستلـز وال يًتّتب عليو عدـ وجوب  «ٔ» «بِاْلَباِطلِ 
 التسليم ألنّو تصرؼ ُب ماؿ الغَت وىو حراـ، وإ٪تا يًتّتب عليو جواز التصرؼ فيو برفع موضوعو وارجاعو إىل ملك نفسو.

ب عليو عدـ وجوب التسليم اللهم إاّلأف يشًتطا ذلك ُب ضمن العقد وىو أمر آخر تكّلمنا فيو فا١تتحّصل: أّف ا٠تيار ال يًتتّ 
ُب الشرط الثالث، وعليو فبل مانع من أف يكوف لكليهما أو أحد٫تا خيار فإنّو ال يوجب أف يكوف تأخَته عن حق، ومعو ال 

 تأخَت، ىذا.مانع من خيار التأخَت، فبل يكوف ا٠تيار مانعاً عن ثبوت خيار ال



نعم رٔتا يتوّىم عدـ إمكاف اجتماع خيارين أو أزيد كما مّر ذلك ُب خيار اجمللس، أو يتوىم أّف الغرض من خيار البائع ُب 
ا١تقاـ ىو عدـ تضّرره، فإذا ثبت لو ا٠تيار من ناحية اخرى و٘تّكن من دفع ضرره فبل ٭تكم عليو ٓتيار التأخَت لعدـ تضّرره، 

 رى خيار ا١تشًتي مانعاً عن ثبوت خيار التأخَت للبائع وإ٪ّتا يرى خيار البائع مانعاً عن ثبوتو.وىذا القائل ال ي

وقد استند فيما ذىب إليو بوجهُت: أحد٫تا ما تقّدمت االشارة إليو من أّف الغرض من جعل خيار التأخَت للبائع عدـ تضّرره 
حية اخرى ْتيث يتمّكن من فسخ ا١تعاملة وال يتضّرر بالتأخَت فتنتفي عّلة بالتأخَت بعد الثبلثة، وإذا فرضنا أّف لو خياراً من نا

 خيار التأخَت ال ٤تالة وىي تضّرر البائع، وإذا انتفت العّلة فينتفي ا١تعلوؿ ال ٤تالة فبل يثبت لو ا٠تيار، ىذا.

 وظاىر كبلـ ا١تستدؿ أنو يشًتط عدـ ا٠تيار للبائع بعد ثبلثة أياـ، وأنو إذا

______________________________ 
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كاف لو خيار بعد الثبلثة فبل يتضّرر بالتأخَت بعد الثبلثة، ال أنّو يشًتط عدـ ا٠تيار لو ُب ثبلثة أياـ، ألّف عدـ تضّرره بالتأخَت 
خَت ىو التأخَت بعد الثبلثة ال إىل الثبلثة، وىذا أي التضّرر فيها ال ٯتنع عن تضّرره بالتأخَت بعد الثبلثة، وا١توضوع ٠تيار التأ

 بالتأخَت بعد ثبلثة أياـ ينتفي فيما إذا كاف لو خيار آخر بعد الثبلثة كخيار العيب أو الغنب و٨تو٫تا.

من أّف الضرر بالتأخَت بعد الثبلثة ال ينتفي با٠تيار  )قّدس سرّه(  وعليو فبل يرد على ىذا االستدالؿ ما أورده شيخنا األنصاري
ُب الثبلثة، وذلك ألّف غرض ا١تستدؿ أّف ا٠تيار بعد الثبلثة الذي ٯتنع عن تضّرره بعد الثبلثة ٯتنع عن ثبوت خيار التأخَت، وما 

ثبلثة، وقد عرفت أّف ظاىر كبلـ عليو مبٍت على فهم معٌت آخر من كبلـ ا١تستدؿ وىو إرادة ا٠تيار ُب ال )قّدس سرّه(  أورده
ا١تستدؿ ىو ا٠تيار بعد الثبلثة، فكبلـ ا١تستدؿ متُت من ىذه اٞتهة إاّلأنّو مبٍت على أف يكوف ا١تدرؾ لثبوت خيار التأخَت ىو 

 ثبوت ىذا الضرر، وأّما إذا قلنا بعدـ ٘تامية االستدالؿ بالضرر وأّف ا١تدرؾ ىو األخبار فبل وجو ٢تذا الكبلـ، ألّف ا١تناط ُب
ا٠تيار حينئذ ىو تأخَت ا١تشًتي ثبلثة أياـ سواء تضّرر بذلك البائع أـ مل يتضّرر ولو مع البناء على أّف اٟتكمة ُب داللة 

 الروايات على ثبوت خيار التأخَت ىو الضرر، إاّلأنو ليس عّلة وموضوعاً لذلك ُب األخبار كما ىو ظاىر.

)عليو   يع الـز ُب الثبلثة وإ٪تا يصَت جائزًا فيما إذا أّخر ا١تشًتي بعد ثبلثة أياـ حيث قاؿوثانيهما: أّف ظاىر األخبار أّف الب
وىذا إ٪تا يتحّقق فيما إذا مل يثبت لو خيار ُب  «ٔ» «فإف جاء بالثمن ما بينو وبُت ثبلثة أياـ فهو وإاّل فبل بيع لو» السبلـ(

 مع أّف األخبار دّلت على ثبوت خيارثبلثة أياـ وإاّل فيكوف البيع جائزاً ُب الثبلثة، 
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 التأخَت فيما إذا كاف البيع الزماً ُب الثبلثة فتختّص ٔتا إذا مل يكن لو خيار ُب ثبلثة أياـ.

ار إ٪ّتا دّلت على لزـو البيع ُب ثبلثة أياـ من ناحية خيار التأخَت ٔتعٌت أنو ال خيار تأخَت لو ُب الثبلثة، فإف قلت: إّف األخب
 وىذا ال ٯتنع عن عدـ لزومو من سائر اٞتهات.

وأّف ا٠تيار قلت: ال يعقل أّف يتقّيد ا١تسّبب بسببو، وال معٌت ألف يقاؿ إّف التأخَت بعد الثبلثة يوجب ا٠تيار ا١تقّيد بالتأخَت 
ا١تقّيد بالتأخَت منفي ُب الثبلثة، ألّف الظاىر أّف التأخَت سبب للخيار ا١تطلق ال ا١تقّيد بالتأخَت. وبعبارة اخرى أّف السببية 
 وا١تسّببية تنتزعاف من الذاتُت، وىذه الذات سبب لتلك الذات ال أّّنا سبب للذات ا١تتقّيدة وا١تّتصف با١تسّببية، ألّّنما عنواناف
منتزعاف من سببية أحد٫تا لآلخر، فا١تسّبب طبيعي ا٠تيار وىو ثابت بعد الثبلثة ومنفي ُب الثبلثة، فلو فرضنا أّف البيع خياري 

 ُب الثبلثة أيضاً فبل يكوف طبيعي ا٠تيار منفياً، فيكوف ىذه الصورة خارجة عن األخبار.

التأخَت سبب لطبيعي ا٠تيار، إاّلأّف جعل السببية للتأخَت  أّف الظاىر وإف كاف كما ذكره ا١تستدؿ وأفّ  واٞتواب عن ذلك:
ء آخر لو حينئذ، وال مانع من  باالضافة إىل طبيعي ا٠تيار بعد الثبلثة ونفي سببيتو لطبيعي ا٠تيار ُب الثبلثة ال يناُب سببية شي

ر ُب الثبلثة، وىذا نظَت خيار اٟتيواف أف يثبت ىناؾ خيار بسبب آخر، وأّي تناؼ بينو وبُت عدـ سببية التأخَت لطبيعي ا٠تيا
وغَته ٦تّا دّؿ على ثبوت ا٠تيار للمتبائعُت بسبب من األسباب، فإنو ال يناُب ثبوتو بسبب آخر أيضًا وىو ظاىر ومن ىنا 

ث اعًتؼ ا١تستدؿ بعدـ كوف خيار اجمللس مانعًا عن ثبوت خيار التأخَت مع أّف اجمللس رٔتا يطوؿ وٯتتد إىل ساعة أو ثبل
 ساعات.

 وكيف كاف، فالروايات اشتملت على عقد إ٬تايب وىو سببية التأخَت
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لطبيعي ا٠تيار بعد الثبلثة، وعلى عقد سليب وىو عدـ سببية التأخَت لطبيعي ا٠تيار ُب الثبلثة، وال داللة فيها على عدـ ثبوت 
 ا٠تيار بسبب آخر بوجو.

 أف يكوف العاقد متعّدداً، واشًتطو بعضهم ُب خيار التأخَت واستند ُب ذلك إىل أمرين: ومنها:



أحد٫تا: دعوى ظهور الروايات ُب تعّدد العاقد حيث اشتملت على أّف البائع غَت ا١تشًتي، وأنو إذا جاء بالثمن إىل ثبلثة أياـ 
 ا١تتعاقدين. ودفعو إىل البائع فبل خيار وإاّل فللبائع كذا، وظاىرىا تعّدد

وثانيهما: أّف خيار التأخَت إ٪تا يثبت بعد خيار اجمللس، ولو كاف العاقد واحداً فمجلسو يبقى إىل األبد وال يتصّور فيو االفًتاؽ 
 فأين يثبت خيار التأخَت حينئذ.

الظاىر أّف البائع وا١تشًتي إذا  واٞتواب عن األوؿ ظاىر، فإّف األخبار ظاىرة ُب تعّدد البائع وا١تشًتي ال ُب تعّدد العاقد، ومن 
ء من ذاتو فبل يثبت فيو ا٠تيار ال ٤تالة، وىذا   كاف واحداً ال يعقل فيو القبض واالقباض، إذ ال معٌت القباض نفسو وقبض شي

إذا كاف كما ُب الويل لصغَتين إذا باع ماؿ أحد٫تا من اآلخر فإنّو بنفسو بائع ومشًٍت فبل يثبت ُب حّقو خيار التأخَت، وأّما 
البائع وا١تشًتي متعّدداً وكاف العاقد واحداً فبل مانع من ثبوت ىذا ا٠تيار، المكاف تأخَت ا١تشًتي ُب رّد الثمن بعد الثبلثة ألنّو 

 غَت البائع فيثبت لو ا٠تيار.

ناقشتُت صغرويتُت: أّف الكربى مسّلمة ولذا ناقش فيو م «ٔ» )قّدس سرّه(  وأّما اٞتواب عن الثاين: فظاىر شيخنا األنصاري
إحدا٫تا أّف خيار اجمللس ال يثبت جملرد العاقد والوكيل ُب إجراء الصيغة فقط، فبل مانع من أف يثبت لو خيار التأخَت إذ ليس 

  لو خيار اجمللس. وثانيتهما: أّف العاقد الواحد وإف كاف خيار اجمللس باقياً ُب

______________________________ 
 ٖٕٔ :٘( ا١تكاسب ٔ)

 ٔٗ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

 حقو إاّلأنو ٯتكن إسقاطو أو اشًتاط عدمو ُب ا١تعاملة، فإذا ارتفع خيار اجمللس عنو فبل مانع من أف يثبت لو خيار التأخَت.

 وىذاف اٞتواباف مناقشتاف صغرويتاف، ولكن ا١تناقشة ُب الكربى أوىل من أف يناقش ُب الصغرى، وذلك للمنع من أّف خيار
التأخَت يثبت بعد خيار اجمللس إذ ليس ٢تذا االشًتاط والتقييد أثر ُب الروايات، وىي مطلقة وظاىرىا ثبوت خيار التأخَت حىّت 
قبل انقضاء اجمللس، نعم الغالب أّف اجمللس ال ٯتتّد إىل ثبلثة أياـ وينقضي قبلها، إاّلأّف التقييد بذلك ٦تّا ال أثر منو ُب 

 ا١تستدؿ غَت ثابت ال ْتسب الصغرى وال من ناحية الكربى كما عرفت.األخبار، فما أفاده 

والظاىر أّف الصدوؽ أفىت  «ٔ»  ُب ا١تقنع )قّدس سرّه(  أف ال يكوف ا١تبيع جارية أو مطلق اٟتيواف، واشًتطو الصدوؽ ومنها:
دة مطلق اٟتيواف كما أّف الصدوؽ وىي مشتملة على خصوص اٞتارية، وال وجو ٟتملها على ا١تثاؿ وإرا «ٕ» على طبق الرواية

وقاؿ: إّف ا٠تيار فيما يفسد من يومو يـو واحد وفيما ال يفسد من يومو  «ٖ»  تعّرض ٢تذا االشًتاط ُب من ال ٭تضره الفقيو



ن ثبلثة أياـ وُب اٞتارية إىل شهر، وليس ُب كبلمو إشارة إىل مطلق اٟتيواف، بل ظاىر عنواف ما ال يفسد من يومو أنو أعم م
 اٟتيواف ألنّو ٦تّا ال يفسد من يومو.

وكيف كاف، فبل وجو الرادة مطلق اٟتيواف، بل الكبلـ ُب خصوص اٞتارية وأّّنا نظَت غَتىا من أفراد ا١تبيع الذي ذكرنا أّف 
  ذىب )قّدس سرّه(  ا٠تيار فيو إىل ثبلثة أياـ، أو أّنا ٘تتاز عن غَتىا وا٠تيار فيها إىل شهر، وقد عرفت أّف الصدوؽ

______________________________ 
 ٖ٘ٙ( ا١تقنع: ٔ)

 ٙح  ٜ/ أبواب ا٠تيار ب ٖٕ: ٛٔ( الوسائل ٕ)

 ٚح  ٕٚٔ: ٖ( الفقيو ٖ)

 ٕٗ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

عن رجل اشًتى جارية فقاؿ أجيؤؾ بالثمن، فقاؿ: إف »إىل أّف ا٠تيار فيها إىل شهر، وا١تستند ُب ذلك رواية علي بن يقطُت 
 ومقتضاىا أّف ا٠تيار ُب اٞتارية إىل شهر. «ٔ» «جاء فيما بينو وبُت شهر وإاّل فبل بيع لو

 من أّف الرواية ضعيفة. «ٕ»  ُب ا١تختلف )قّدس سرّه( ما عن العبّلمة أحد٫تا:  ورٔتا يناقش فيها بوجهُت

 «ٖ»  فة بل الظاىر عدمو وفاقًا لصاحب اٟتدائقوأّف الرواية من أيّة جهة ضعي )قّدس سرّه(  ولكّنو مل يظهر لنا وجو ما أفاده
 وقد نّص على أّف الرواية نقية السند. «ٗ» )قّدس سرّه( حيث وصفها باالعتبار ولصاحب اٞتواىر

وتوضيح ذلك: أّف ُب الباب روايتُت إحدا٫تا ىذه الرواية وىي ما رواه الصدوؽ عن ٤تمد بن أٛتد بن ٭تِت عن أيب إسحاؽ 
 عن ٤تمد ابن أيب ٛتزة عن علي بن يقطُت.عن ابن أيب عمَت 

 )عليو السبلـ(  أيضاً عن ابن فّضاؿ عن اٟتسن بن علي بن رباط عن زرارة عن أيب عبداللَّو )قّدس سرّه( وثانيتهما: ما رواه ىو
على أيب إسحاؽ وأبو  ، والرواية االوىل ال إشكاؿ ُب رواهتا إاّلمن جهة اشتما٢تا)عليو السبلـ(  أو عّمن رواه عن أيب عبداللَّو

إسحاؽ كثَت بُت ٣تهوؿ وضعيف وموثّق، ولكن الظاىر أّف أبا إسحاؽ ىذا ىو والد علي بن إبراىيم بن ىاشم أي ىو 
 إبراىيم بن ىاشم وىو رجل ٦تدوح، وذلك ألّف أبا إسحاؽ على ٨تو االطبلؽ ينصرؼ إليو، مضافاً إىل ٘تّيزه عن غَته برواية

______________________________ 
 ( تقّدـ مصدرىا آنفاً ٔ)



 ٔٓٔ: ٘( ا١تختلف ٕ)

 ٘ٗ: ٜٔ( اٟتدائق ٖ)

 ٙ٘: ٖٕ( اٞتواىر ٗ)

 ٖٗ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

٤تمد بن أٛتد بن ٭تِت عنو وروايتو عن ابن أيب عمَت، وكونو وسطًا بينهما ٦تّيز وموجب لتعيُت إبراىيم بن ىاشم وقد عرفت 
 .)قّدس سرّه( معتربة ونقّية السند وال وجو لتضعيفها كما عن العبّلمةأنّو ٦تدوح، وعليو فالرواية 

أّف الرواية ٦تّا أعرض عنو األصحاب وإعراضهم يسقط الرواية عن االعتبار، ولعّل ىذا الوجو ىو ا١توجب ١تا أفاده  وثانيهما:
ويسقطها عن اٟتّجية ومن ىنا ذكر بعضهم أّف من أّف الرواية ضعيفة، فإّف إعراض ا١تشهور يكسر الرواية  )قّدس سرّه( العبّلمة

 الرواية شاّذة، ىذا.

 وٯتكن ا١تناقشة ُب ذلك بوجهُت: ٔتنع الصغرى تارًة ؤتنع الكربى اخرى.

فؤلّف إعراضهم عن الرواية غَت معلـو فلعّلهم فهموا منها معٌت آخر وىو كوف التأخَت إىل شهر غَت مستند إىل  أّما األوؿ:
ل من جهة اشًتاط التأخَت إىل تلك ا١تّدة، وذلك ألّف الرواية مل تتعّرض إىل قيد عدـ قبض اٞتارية، مع أّف خيار التأخَت، ب

عدـ قبض ا١تبيع شرط ُب ثبوت خيار التأخَت، ومقتضى الرواية أنّو إذا مل ٬تئ بالثمن إىل شهر فللبائع ا٠تيار سواء أقبض 
ة خيار الشرط، كما ال مانع من ٛتلها على استحباب االمهاؿ إىل شهر كما اٞتارية أـ مل يقبضها، وألجلو ال مانع من إراد

، ولعّل ىذين الوجهُت كانا مركوزين ُب أذىاف األصحاب وقد ٛتلوىا عليهما، و٫تا وإف  )قّدس سرّه(  صنعو شيخنا األنصاري
.كانا بعيدين ُب نفسهما إاّلأّف احتما٢تما ٯتنع عن العلم باعراض األصحاب عن الرواي  ة فاالعراض غَت معلـو

فؤلّف إعراض ا١تشهور عن رواية ال يوجب سقوطها عن االعتبار بعد ما كانت ُب نفسها صحيحة ومعترب السند،  وأّما الثاين:
  فإّّنا بعد فرض اعتبار رواهتا البّد من العمل على طبقها، وإعراضهم عنها ال يوجب رفع اليد عنها، كما أفّ 

 ٗٗ: ، صٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

وُب مواضع من الفقو لبعض ا١تناسبات، وعليو  «ٔ»  عملهم على طبق رواية ضعيفة ال يوجب اعتبارىا كما قّررناه ُب االصوؿ
 فبل وجو لرفع اليد عن الرواية.



كما ال وجو ٟتملها على صورة االشًتاط أو االستحباب لعدـ ذكر االشًتاط فيها، وظهورىا ُب لزـو البيع إىل شهر وجوازه 
بعده وال صلة ٢تا باالستحباب وهبذه الرواية ٩تّصص عمـو ما دّؿ على خيار التأخَت بعد ثبلثة أياـ، وباطبلقها من حيث 
قبض اٞتارية وعدمو نلغي اشًتاط قبضها ُب االمهاؿ إىل شهر فنقوؿ: إّف اٞتارية استثنيت عن غَتىا من أفراد ا١تبيع، وا٠تيار 

 أـ مل تقبض. فيها بعد شهر سواء قبضت اٞتارية

 القوؿ ُب مبدأ الثبلثة ُب ىذا ا٠تيار

 

ألنّو ظاىر ُب أّف الثبلثة بعد  «ٕ» «فإف جاء بالثمن بينو وبُت ثبلثة أياـ»وىل مبدؤىا بعد االفًتاؽ كما ىو ظاىر قولو 
األجل بينهما ثبلثة »ء، أو أّف مبدأىا ىو العقد كما يستظهر ذلك من رواية علي بن يقطُت  ذىابو وتفّرقو ُب مقابل اجملي

والثاين ىو األظهر لتعارؼ ىذا التعبَت عند الناس حيث يكّنوف بقو٢تم بينو وبُت كذا عن االمهاؿ وعدـ مطالبتو  «ٖ» «أياـ
 بالثمن ورفع يده عّما يثبت لو من حّق ا١تطالبة، وىذا اٟتق إ٪ّتا يثبت من حُت العقد، وعدـ مطالبتو ورفع اليد عنو إىل ثبلثة

______________________________ 
 فما بعدىا ٖٕ٘(: ٚٗ)موسوعة اإلماـ ا٠توئي  ٕ( مصباح االصوؿ ٔ)

 ٜ/ أبواب ا٠تيار ب ٕٔ: ٛٔ( الوسائل ٕ)

 ( وىي الرواية السادسة من الباب التاسع من أبواب ا٠تيارٖ)

 ٘ٗ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

فمبدؤىا حُت العقد سواء حصل االفًتاؽ أيضًا بعد العقد أـ كاف اجمللس باقياً أياـ من زماف ثبوتو ىو ا١تراد باألخبار، وعليو 
 إىل ثبلثة أياـ كما إذا كانا معاً ٤تبوسُت أو مسافرين إىل ثبلثة أياـ.

 ُب مسقطات ىذا ا٠تيار

 

وال إشكاؿ بعد ما أّف ىذا ا٠تيار يسقط باسقاطو بعد ثبلثة أياـ، ببل خبلؼ فيو  «ٔ» )قّدس سرّه(  ذكر شيخنا األنصاري
 تقّدـ أّف ىذا من اٟتقوؽ وليس من قبيل اٞتواز واللزـو اٟتكميُت ولو أف يرفع يده عن حقو وىو ظاىر.



وإ٪ّتا الكبلـ فيما إذا أسقطو ُب الثبلثة قبل انقضائها، ألّف ا٠تيار بعُد غَت ثابت لو حىت يسقطو فيكوف من إسقاط ما مل ٬تب 
 عدـو كيف يسقط فإّف السقوط فرع الثبوت.وىو أمر غَت معقوؿ، ألّف ا١ت

ورٔتا ٬تاب عن ذلك: بأّف ا٠تيار مسّبب عن العقد ٔتعٌت أّف العقد مقتٍض للخيار، وبعد ثبوت ا١تقتضي لو ال مانع من 
 إسقاطو فيكوف خارجاً عن إسقاط ما مل ٬تب.

ٔتجرده فيكوف إسقاطو حينئذ إسقاطًا ١تا مل  وفيو: أّف ىذا عُت االشكاؿ وىو مصادرة، إذ ا١تقتضي ال يًتّتب عليو ا٠تيار
 ٬تب.

أّف االسقاط ُب اٟتقيقة يرجع إىل رفع يده عّما ثبت لو من حق ا١تطالبة بالثمن  «ٕ» )قّدس سرّه( وعن شيخنا االستاذ
بل مانع من إسقاطو بالعقد، فإّف التسليم والتسّلم ٦تّا يشًتطهما العقبلء ُب معامبلهتم ضمناً، وىذا اٟتق يثبت لو بعد العقد ف

 حينذاؾ، وال يكوف ذلك من إسقاط ما مل ٬تب ١تا عرفت من أّف مرجع االسقاط إىل رفع يده عن حقو الثابت لو بالعقد.

______________________________ 
(ٔ) 

 ٖٖٕ: ٘ا١تكاسب 

 ٙٛٔ: ٖ( منية الطالب ٕ)

 ٙٗ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

ا٠تيار عبارة عن ملك فسخ العقد وإمضائو، وحق ا١تطالبة با١تثمن أو الثمن أمر آخر ال واٞتواب عن ذلك لعّلو ظاىر، فإّف 
ربط لو با٠تيار، ومن ىنا ٯتكنو رفع اليد عن حق مطالبتو بالثمن ومع ذلك ال يسقط خياره، كما لو أف يسقط خياره وال يرفع 

 إسقاط أحد٫تا إسقاطاً لآلخر. يده عن حق مطالبتو بالثمن، فهما أمراف أحد٫تا غَت اآلخر فكيف يكوف

 وكيف كاف فاسقاط ىذا ا٠تيار ُب الثبلثة مورد اإلشكاؿ.

والوجو ُب أولويتو لئلشكاؿ ىو أّف العقد وا١تقتضي عند إسقاطو  «ٔ» وأشكل من ذلك ما إذا اشًتط سقوطو ُب ضمن العقد
٬تب، وىذا ٓتبلؼ صورة اشًتاط السقوط ُب ضمن ُب الثبلثة موجود، وهبذا االعتبار ٯتكن التخّلص عن ٤تذور إسقاط ما مل 

 العقد لعدـ ٘تامية ا١تقتضي لو حينئذ فتكوف ىذه الصورة أوىل إليراد ٤تذور إسقاط ما مل ٬تب، ىذه جهة.



وتزيد ىذه الصورة عن صورة إسقاطو ُب الثبلثة بإيراد آخر، وىو أّف ىذا االشًتاط أي اشًتاط السقوط ُب ضمن العقد غَت 
واز شرعاً، فإّف االسقاط ُب الثبلثة بنفسو و٣تّردًا عن االشًتاط إذا كاف موردًا لبلشكاؿ وقلنا بعدـ جوازه للمحذور معلـو اٞت

 ا١تتقّدـ فكيف يصح اشًتاطو ُب العقد.

أّف إنشاء السقوط فعبًل ١تا سيأٌب ُب ظرفو إسقاط ١تا مل ٬تب، وىو نظَت إنشاء البيع  أحد٫تا وباٞتملة: أّف ُب ا١تقاـ إيرادين:
ء  فعبًل ١تا مل يشًته، وإنشاء الطبلؽ ١تن مل يتزّوج هبا باعتبار كوّنا مطلقة ُب ظرؼ الطبلؽ وىو بعد الزوجية، أو كوف الشي

٨تو شرط النتيجة بأف يسقط ىذا ا٠تيار ُب ظرفو بعد العقد مبيعاً بعد شرائو، واحتماؿ إمكاف ذلك بإرادة شرط السقوط على 
 ببل حاجة إىل إنشاء االسقاط

______________________________ 
 [ ( ]ىذا ىو ا١تسقط الثاينٔ)

 ٚٗ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

ظرفو فإّّنا امور عُّت و٨توه، مندفع بأنّو أمر غَت مشروع، فإّف اٟتق كيف يسقط ببل سبب أو الطبلؽ كيف ٭تصل بنفسو ُب 
 الشارع ٢تا أسباباً وال معٌت لسقوطها ببل سبب.

 أّف ىذا االشًتاط مل يثبت جوازه ألنو ُب نفسو مورد لئلشكاؿ. وثانيهما:

  ُب خيار اجمللس )قّدس سرّه(  مضافًا إىل النقض ٔتا أفاده شيخنا األنصاري -والصحيح ُب اٞتواب أف يقاؿ ُب حّل ذلك:
أّف إسقاط ما مل ٬تب ٔتعٌت انشاء االسقاط فعبًل ١تا  -ى صحة اشًتاطو السقوط ُب ضمن العقد وجواز إسقاطووقد قوّ  «ٔ»

سيأٌب ُب ظرفو من ا٠تيار أو الطبلؽ أو البيع أمر ٦تكن عقبًل وليس فيو استحالة وامتناع، إذ ال يراد بو إسقاط ا٠تيار فعبًل 
، بل ىو إسقاط بالفعل ١تا سيثبت ُب ظرفو و٤تّلو نظَت الوصية حىت يورد عليو بأنو معدـو وغَت ثابت وما مع ٌت إسقاط ا١تعدـو

ألّّنا إنشاء للملكية فعبًل ونفس ا١تلكية بعد ا١توت، وإ٪ّتا ال نقوؿ ّتوازه أي ّتواز إسقاط ما مل ٬تب ال الستحالتو بل لقياـ 
 وإاّل فبل استحالة عقلية فيو. االٚتاع على بطبلنو كما ُب الطبلؽ قبل الزواج والبيع قبل الشراء،

بل مضافًا إىل قياـ االٚتاع على بطبلنو أمر غَت معهود عند العقبلء وليس متعارفًا بينهم، إذ مل يسمع من أحد العقبلء جواز 
 الطبلؽ قبل الزواج.

إسقاطًا ١تا مل ٬تب باطبًل، بل وأّما ُب ا١تقاـ فاسقاط ا٠تيار ُب الثبلثة وإف كاف إسقاطًا ١تا مل ٬تب إاّلأنو ليس كل ما يكوف 
إ٪ّتا يبطل ُب كل مورد قاـ فيو االٚتاع على بطبلنو، وال إٚتاع ُب ا١تقاـ على بطبلنو، ألّف ا١تشهور ذىبوا إىل جواز االسقاط ُب 



ده، وىذا ٦تّا الثبلثة، مضافاً إىل معهودية أمثاؿ ىذا من أفراد االسقاط ١تا مل ٬تب فإّف العقبلء يسقطوف حقهم ُب العقد أو بع
  ال ريب فيو وبو يرتفع

______________________________ 
 ٘٘ -ٗ٘: ٘( ا١تكاسب ٔ)

 ٛٗ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

االشكاؿ عن اشًتاط االسقاط ُب ضمن العقد ٞتوازه، فبل مانع من إسقاط ىذا ا٠تيار ُب الثبلثة كما ال مانع من اشًتاط 
 أف يقـو إٚتاع على عدـ جواز االسقاط ُب الثبلثة، إاّلأنو فرض غَت واقع.سقوطو ُب ضمن العقد، اللهّم إاّل 

إىل أنو يسقط ا٠تيار،  «ٕ» )قّدس سرّه( وقد ذىب العبّلمة «ٔ»  بذؿ ا١تشًتي الثمن بعد ثبلثة أياـ ومن ٚتلة ا١تسقطات:
ورٔتا ٘تسك باالستصحاب ُب إثبات عدـ السقوط بالبذؿ فإّف ا٠تيار كاف ثابتًا قبل بذؿ الثمن فنشك ُب سقوطو بو واألصل 

 عدمو.

ؿ ُب ا١تقاـ أّف ا١تدرؾ ُب ىذا ا٠تيار ىو التضّرر بتأخَت رّد الثمن والضرر ينتفي بالبذ «ٖ» )قّدس سرّه(  وذكر شيخنا األنصاري
 بعد الثبلثة، فبل ضرر حينئذ حىت يثبت ا٠تيار أو يستصحب، إذ ا١تفروض أّف موضوعو التضّرر وىو منتٍف حاؿ بذؿ الثمن.

وأّما كونو متضّررًا قبل البذؿ فهو ال يوجب ا٠تيار بعد ارتفاعو، ألّف األحكاـ ا١تًتتّبة على الضرر تابعة للضرر وتدور مداره 
 حُت البذؿ فبل يثبت ا٠تيار حينذاؾ الرتفاع عّلتو وموضوعو. وجوداً وعدماً، وحيث ال ضرر

 فا١تتحّصل: أنّو ال وجو لبلستصحاب ُب ا١تقاـ، نعم بناء على أّف مدرؾ ا٠تيار ىو األخبار ال مانع من جرياف االستصحاب.

يار لو فيما إذا كاف متضّرراً، وحيث أّف األخبار أيضاً منصرفة إىل صورة تضّرر البائع بالفعل وأّنا تثبت ا٠ت )قّدس سرّه( ٍب أفاد
  إّف البائع غَت متضّرر حُت بذؿ

______________________________ 
 [ ( ]ىذا ثالث ا١تسقطاتٔ)

 ٗٚ -ٖٚ: ٔٔ( التذكرة ٕ)

 ٖٕٗ: ٘( ا١تكاسب ٖ)



 ٜٗ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

على أّف البذؿ يسقط ا٠تيار  )قّدس سرّه(  الضرر، وبٌتالثمن فبل تشملو األخبار وال تدّؿ على ثبوت ا٠تيار ُب حالة عدـ 
 النتفاء الضرر وانصراؼ األخبار، وقاؿ:

 إّف ما أفاده ُب التذكرة ال ٮتلو عن قّوة، ىذا.

أّما ما أفاده من أّف األحكاـ ا١تًتتّبة على الضرر تتبعو وجودًا وعدمًا وأّف ا١تدار على الضرر الشخصي ا١توجود بالفعل فهو ُب 
غاية ا١تتانة، لوضوح أّف من يتضّرر بالغسل أو الوضوء من جهة برودة ا٢تواء إ٪ّتا يصّح لو التيّمم ما داـ متضّرراً وأّما إذا طلعت 

 الشمس وارتفعت الربودة والضرر فبل يصح لو التيّمم بدعوى أّف الغسل كاف يضرّه قبل حرارة ا٢تواء، ولعّلو ظاىر.

ء  بذؿ مسقط فهو ليس كما ينبغي، وذلك الطبلؽ األخبار حيث إّّنا دّلت على أّف عدـ اجمليوأّما ما ذىب إليو من أّف ال
ء بو بعد الثبلثة أـ مل ٬تئ بو، إذ ا١تفروض أّف ا١توجب  بالثمن ما بُت ثبلثة أياـ سبب وموجب للخيار، أعم من أف ٬تي

إذا ٖتّقق يتحّقق ا٠تيار جاء بو بعدىا أـ مل ٬تئ، وىذا ء ا٠تاص وىو ما بُت مبدأ الثبلثة ومنتهاىا، و  للخيار ىو عدـ اجملي
 االطبلؽ ينفي سقوط ا٠تيار بالبذؿ بعد ثبلثة أياـ، فعدـ السقوط بالبذؿ قوي ال أّف القّوة ُب السقوط وفيما ذكره العبّلمة

 .)قّدس سرّه(

تهي النوبة إىل السقوط بالقبض واألخذ. أخذ الثمن من ا١تشًتي فيما إذا مل نقل بالسقوط بالبذؿ وإاّل فبل تن :«ٔ» ومنها
وقد ذكروا أنو من ٚتلة ا١تسقطات، ١تا أشرنا إليو سابقاً من أّف ا٠تيار يقبل االسقاط وىو أعم من أف يكوف بالقوؿ أو بالفعل، 

ألنو أعم  فيكوف أخذ البائع الثمن مسقطًا فعليًا للخيار، وعليو فيكوف األخذ داخبًل ُب ضمن ا١تسقط األوؿ وىو االسقاط
  من الفعلي والقويل، ويكوف ا١تقاـ

______________________________ 
 [ ( ]وىو ا١تسقط الرابعٔ)

 ٓ٘، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

مناسبًا للتنبيو على أّف األخذ الذي ىو من ا١تسقط الفعلي ىل يكوف مسقطاً على ٨تو االطبلؽ أو إ٪تا يوجب االسقاط فيما 
أخذه ألجل االلتزاـ بالبيع وكونو بعنواف الثمنية ال ألجل العارية أو غَتىا، أو يقاؿ بكفاية الظن بأّف األخذ  إذا أفاد العلم بأفّ 

 بعنواف الثمنية ال بعنواف العارية وغَتىا.



أّف ا١تدار على قصد ا١تشًتي ُب بذلو الثمن ال على قصد البائع ُب أخذه، إذ ال  «ٔ» )قّدس سرّه( وقد ذكر شيخنا االستاذ
 يصح لو أف يقصد بأخذه غَت ما قصده ا١تشًتي.

وال ٮتفى أنّو ال مانع من أف يأخذه البائع بقصد آخر غَت ما قصده ا١تشًتي ُب بذلو ولو كاف غَت شرعي، ألّف خبلؼ الشرع 
 و بقصد أف يرّده إليو غداً ويفسخ ا١تعاملة بعد االنتفاع من مالو ُب زماف.أمر ٦تكن، أو يأخذه ألنو مال

 ُب ا١تسألة احتماالت ثبلثة: «ٕ» )قّدس سرّه(  وكيف كاف فقد احتمل شيخنا األنصاري

 األوؿ: أف يكوف األخذ ا١تفيد للعلم بااللتزاـ موجباً للسقوط.

 يكوف األخذ مفيداً للظن بالتزاـ البائع با١تعاملة.والثاين: أف يكوف الظن بذلك كافياً ُب السقوط بأف 

والثالث: ال ىذا وال ذاؾ بل يدور السقوط مدار كوف األخذ ظاىراً ُب االلتزاـ ظهوراً نوعياً ومفيداً للظن النوعي بذلك وإف مل 
 يكن ُب البُت ظهور شخصي، ٍب أفاد أّف خَت ىذه الوجوه ىو الوسط، واألقوى ىو األخَت.

  عد التأّمل مل أفهم معٌت قولو: خَت الوجوه أوسطها، لكن األقوىولكٍّت ب

______________________________ 
 ٛٛٔ: ٖ( منية الطالب ٔ)

 ٖٕ٘: ٘( ا١تكاسب ٕ)

 ٔ٘، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

ما ذكرناه ُب  األخَت، نعم لو مل يكن أحد٫تا متصبًل باآلخر الحتملنا العدوؿ ولكّنهما متصبلف وكيف كاف فالصحيح على
ٔتا ال مزيد عليو أّف ا١تدار ُب االسقاط الفعلي ليس على الظن بالرضا وااللتزاـ فإّف الظن مل يثبت اعتباره  «ٔ»  خيار اٟتيواف

 ُب ا١تقاـ، وعليو فبل خَت ُب الوسط واألمر يدور بُت األوؿ والثالث.

باب داللة األلفاظ ويؤخذ ٔتا يكوف اللفظ ظاىراً فيو نوعاً سّيما على  ٍب إنو ال قّوة ُب األخَت، ألّف الظهور النوعي إ٪تا يتبع ُب
ما ذكرناه من أّف الوضع ىو التعّهد بأّف ا١تتكّلم مىت ما تلّفظ بذلك اللفظ يريد ا١تعٌت الفبلين، وْتسب التزاـ ا١تتكّلم بذلك إذا 

عٌت ا١تخصوص، وىذا ليس من أجل التعّبد بل ألجل التزاـ تكّلم باللفظ ا١تذكور فيكوف عند العقبلء والنوع ظاىرًا ُب إرادة ا١ت
 نفسو.



وأّما ُب مقاـ الكشف عن رضا ا١تتعاقدين مثبًل فبل اعتبار بالظهور النوعي أبداً، وإ٪ّتا ا١تدار على رضا نفسو وعدمو، سواء كاف 
 اللفظ أو الفعل ظاىراً ُب رضاه والتزامو نوعاً أـ مل يكن.

ٟتيواف من أّف اللمس والتقبيل والنظر توجب سقوط خيار اٟتيواف مطلقًا أي سواء صدرت عن رضا وأّما ما ورد ُب خيار ا
والتعّبد، ولذا قلنا بأنو ٮتتص باألفعاؿ الثبلثة  «ٕ»  منهما بالبيع أـ صدرت غفلة أو عن غرض آخر، فإ٪تا ىو ألجل النص

ًا عدـ تصرؼ ا١تشًتي ُب اٞتارية ا١تبتاعة ثبلثة أياـ بأدىن تصرؼ وال يعم غَتىا ٦تّا مل يذكر ُب الرواية، مع أنو من البعيد جد
حىت ٔتثل قولو أغلقي الباب فمنو يظهر أنّو ليس كل تصرؼ مسقطًا للخيار بل ا١تسقط ىو الرضا الشخصي أو األفعاؿ 

 ا١تذكورة ُب الرواية.

______________________________ 
(ٔ) 

  مسقطات خيار اٟتيواف ٖٚٔالصفحة الحظ اجملّلد الثالث من ىذا الكتاب 

 ٔح  ٗ/ أبواب ا٠تيار ب ٖٔ: ٛٔ( الوسائل ٕ)

 ٕ٘، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

وعليو فا١تناط ُب ا١تقاـ ىو العلم الوجداين بأّف أخذ البائع ألجل االلتزاـ وبعنواف الثمنية، أو االطمئناف ألنو حّجة عند 
 العقبلء.

ىو األخذ فيما إذا كشف كشفًا قطعيًا عن رضا البائع با١تعاملة وعدـ فسخها وكونو ملتزماً  ٍب ال ٮتفى أّف غرضنا أّف ا١تسقط
هبا أي مسقطًا ٠تياره حىت ال يفسخ البيع، ال ٣ترد األخذ بعنواف الثمنية فإنو ال مانع من أف يأخذه بعنواف الثمن وا١تعاملة وال 

يوجب إسقاط خياره ولعّل غرضو األخذ والتصرؼ فيو ُب ليلة أو  يقصد بذلك إسقاط خياره، إذ الثمن ملكو وأخذ ا١تلك ال
 ساعة ٍب فسخ ا١تعاملة با٠تيار فبل تغفل.

مطالبة البائع ا١تشًتي بالثمن. وال ٮتفى أّّنا أعم من االلتزاـ الدائمي بالبيع، ولعّل الغرض امتحاف ا١تشًتي وأنو  :«ٔ» ومنها
يسمح ويأٌب بو با١تطالبة حىت ال يفسخ ا١تعاملة أو أنو صعب وال يأٌب بالثمن هبا حىت يفسخها، وكيف كاف فا١تطالبة ال 

ط خيار اجمللس فيما إذا طالب البائع ا١تشًتي بالثمن ُب اجمللس مع أّف األمر ليس كذلك، يسقط ا٠تيار وإاّل للـز االلتزاـ بسقو 
 وىذا ظاىر.

  القوؿ ُب أّف خيار التأخَت فوري أو غَت فوري



 

 والكبلـ ُب ذلك تارًة يقع ُب األصل العملي واخرى فيما تقتضيو األدلّة ا٠تاصة الواردة ُب ا١تقاـ.

ٔتا ال مزيد عليو، وقلنا إنو ال ٯتكن التمسك باستصحاب  «ٕ»  سلفنا الكبلـ فيو ُب ْتث خيار الغنبفقد أ أّما ا١تقاـ األوؿ:
 ا٠تيار بعد اآلف ا١تقطوع كوف العقد

______________________________ 
 [: ( ]وىو ا١تسقط ا٠تامسٔ)

 وما بعدىا ٓٔٗ( راجع اجملّلد الثالث من ىذا الكتاب ص ٕ)

 ٖ٘، ص: ٕ جمكاسب ا٠تيارات، 

  ُب )قّدس سرّه(  وعلى تقدير مناقشة شيخنا األنصاري «ٔ» «أَْوفُوا بِاْلُعُقودِ »  خياريًا فيو، بل ا١تقاـ من موارد التمسك بعمـو
مرئ مسلم ال ٭تل ماؿ ا» )صّلى اللَّو عليو وآلو(  ففي غَتىا من األدلّة الدالّة على لزـو ا١تعاملة كفاية كقولو «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »

ومن الظاىر أّف  «ٖ» «اَلتَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَػْيَنُكْم بِاْلَباِطِل ِإالَّ َأْف َتُكوَف ِٕتَارًَة َعْن تَػرَاضٍ » وقولو تعاىل: «ٕ» «إاّل بطيب نفسو
ك بعمـو األدلة الفسخ ليس ٕتارة عن تراض، فا١تقدار ا١تتيّقن من التخصيص وا٠تيار ىو الزماف األوؿ وأّما ُب غَته فنتمسّ 

 ا١تذكورة أو باطبلقها. وكيف كاف فبل ٣تاؿ السصحاب ا٠تيار.

فبل مانع فيو من التمسك باطبلؽ األخبار الواردة ُب خيار التأخَت حيث إّّنا دّلت على أّف البيع بعد ثبلثة  وأّما ا١تقاـ الثاين:
 زماف، بل مقتضاىا ا٠تيار إىل األبد.أياـ يكوف خيارياً وجائزاً على ٨تو االطبلؽ ال مقّيداً بزماف دوف 

 عن التمسك باطبلؽ األخبار بدعوى أّف ظاىرىا بطبلف البيع بعد ثبلثة أياـ. «ٗ» )قّدس سرّه( وإف منع شيخنا االستاذ

أياـ، إاّلأنّا إاّل أيّن مل أفهم مراده فهماً صحيحاً، والوجو ُب ذلك أّف ظاىر األخبار وإف كاف عدـ البيع لو أو بينهما بعد ثبلثة 
رفعنا اليد عنها بقرينة االٚتاع على عدـ بطبلف ا١تعاملة بعد ثبلثة أياـ، وبتلك القرينة أصبحت الروايات ظاىرة ُب نفي اللزـو 
بعد الثبلثة، وحيث إّف داللتها على نفي لزـو ا١تعاملة مطلقة وليست مقّيدة بزماف ٤تدود فنتمّسك باطبلقها، وبو يثبت أّف 

  د الثبلثة خياري وجائز إىلالبيع بع

______________________________ 
 ٔ: ٘( ا١تائدة ٔ)



 )باختبلؼ يسَت( ٔح  ٖ/ أبواب مكاف ا١تصّلي ب ٕٓٔ: ٘( الوسائل ٕ)

 ٜٕ: ٗ( النساء ٖ)

 ٜٛٔ: ٖ( منية الطالب ٗ)

 ٗ٘، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

 حكمي وُب ا١تقاـ حّقي. األبد نظَت ا٢تبة اٞتائزة، غاية األمر أّف اٞتواز فيها

  الكبلـ ُب أّف تلف ا١تبيع بعد الثبلثة من البائع

 

 ىل تلف ا١تبيع بعد الثبلثة أو ُب أثنائها من البائع أو أنو من ا١تشًتي؟

ة والكبلـ فيو رٔتا يقع ُب التلف بعد الثبلثة واخرى ُب التلف ُب الثبلثة، والبّد من فرض الكبلـ ُب صورة عدـ االقباض لضرور 
 أّف التلف بعد إقباض البائع ا١تبيع من ا١تشًتي، وإ٪تا وقع الكبلـ فيما إذا تلف قبل قبض ا١تشًتي إيّاه.

أّما إذا تلف بعد الثبلثة فالظاىر أنو ال خبلؼ بينهم بل اّدعي االٚتاع على أنو من البائع، ومل ٮتالف ُب ذلك إاّلالشيخ 
 .«ٔ» )قّدس سرّه(  الطوسي

كل مبيع »كبلـ عندىم ُب أّف التلف بعد الثبلثة من البائع، وا١تدرؾ ُب ذلك ىو القاعدة ا١تعروفة من أّف وعلى أي حاؿ ال  
  وىذه القاعدة مل ترد ُب روايات أصحابنا على ما اعًتؼ بو صاحب اٟتدائق «ٕ» «تلف قبل قبضو فهو من ماؿ بائعو

٪ّتا وردت ُب بعض روايات العاّمة، إاّلأّّنم اعتمدوا عليها بدعوى وىو ٦تّن يقبل دعواه ُب أمثاؿ ا١تقاـ، وإ «ٖ» )قّدس سرّه(
 ا٧تبارىا بعمل ا١تشهور على طبقها وعمل ا١تشهور على طبق ا٠ترب يوجب اال٧تبار، ىذا.

مضافًا إىل عدـ ٘تامية الكربى عندنا ١تا مّر غَت مرّة من أّف عمل ا١تشهور على طبق رواية ضعيفة ال ٯتكن أف يكوف  وفيو:
 ابراً لضعفها أبداً، تتوّجو عليو مناقشة صغروية: وذلك لعدـ إحراز عمل ا١تشهور على طبق الرواية، نعم إّّنم أفتواج

______________________________ 
 [ ( ]مل نعثر عليؤ)

 ٔح  ٜ/ أبواب ا٠تيار ب ٖٖٓ: ٖٔ( ا١تستدرؾ ٕ)



 ٜٗ: ٜٔ( اٟتدائق ٖ)

 ٘٘، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

، ألّف قدماء األصحاب ليس ٢تم كتاب استداليل ٔتا يطاب ق مضموف الرواية وأّما أّّنم اعتمدوا ُب إفتائهم عليها فهو غَت معلـو
 ء. حىّت يّتضح أّّنم استندوا إىل أي شي

عرفت أّّنم مل وأّماا١تتأّخروف فهم أيضًا مل يعتمدوا عليها ُب كتبهم، إذ لو كانوا استندوا إليها لذكروىا ُب استدالالهتم وقد 
 يتعّرضوا إليها ُب استدالالهتم وال ُب كتبهم.

ُب رجل اشًتى متاعًا من رجل وأوجبو، غَت أنو ترؾ ا١تتاع عنده ومل يقبضو، قاؿ: آتيك غدًا إف »وأّما رواية عقبة بن خالد 
« يقبض ا١تاؿ وٮترجو من بيتو شاء اللَّو، فسرؽ ا١تتاع من ماؿ من يكوف؟ قاؿ: من ماؿ صاحب ا١تتاع الذي ىو ُب بيتو حىّت 

عنها بقولو: ورواية عقبة بن خالد،  «ٕ»  فالظاىر أّّنا غَت نقّية السند اعتمادًا على تعبَت صاحب اٟتدائق «ٔ»  اٟتديث
فبل  حيث مل يصفها با١تعتربة كما ىو دأبو ُب األخبار الدائرة بُت اٟتسنة وا١توثّقة. مضافًا إىل ما ببايل من أّف الرواية ضعيفة

 ٯتكن أف تكوف مدركاً للقاعدة ا١تتقّدمة.

كما ال ٯتكن دعوى جربىا بعمل األصحاب على طبقها، وذلك لعدـ اعتماد األصحاب عليها وإاّل ألفتوا ٔتضامينها مع أّّنم 
قبضو من ا١تشًتي غَت ملتزمُت ٔتضموف الرواية أبدًا فإّف مقتضى ىذه الرواية أّف تلف ا١تبيع على بائعو حىّت ٮترجو من بيتو وي

مع أّف ا١تشهور صّرحوا بأّف االخراج من البيت غَت معترب، بل يكفي ُب انتقاؿ الضماف إىل ا١تشًتي ٣تّرد قبضو، بل ٣تّرد 
االخبلء بينو وبُت ا١تشًتي يكفي ُب انتقاؿ الضماف إىل ا١تشًتي عند ا١تشهور فكيف باخراجو من بيتو، فمنو يظهر أّّنم غَت 

  قها، فتبقى الرواية ضعيفة وال يصح االعتماد عليها ُب االستدالؿعاملُت على طب

______________________________ 
 ٔح  ٓٔ/ أبواب ا٠تيار ب ٖٕ: ٛٔ( الوسائل ٔ)

 ٜٗ: ٜٔ( اٟتدائق ٕ)

 ٙ٘، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

 على القاعدة ا١تتقّدمة.



ا إىل دليل، ألّّنا أمر ارتكازي عند العقبلء، فإّف العقبلء يروف التسليم والذي ينبغي أف يقاؿ: إّف تلك القاعدة ال ٖتتاج إثباهت
والتسّلم من متّممات ا١تعاملة ْتيث لو مل يتحّقق التسليم والتسّلم ُب معاملة يروّنا باطلة، وليست ا١تعاملة عندىم ٣تّرد التعاقد 

 الفارسية ب )داد وستد( ونعم ما عرّبوا وقاؿ شاعرىم )از داد واعتبار ا١تلكية، بل يروّنا إعطاًء وأخذاً، ومن ىنا عرّبوا عنها ُب
وستد جهاف شد آباد( فاالقباض والقبض مشروطاف ُب كل معاملة اشًتاطًا ضمنيًا ارتكازيًا ومن ىنا إذا باع أحد عباءة من 

مسروقة وأخذه البائع ٔتطالبة  أحد ومل يقبضها واستمهلو ا١تشًتي ُب رّد الثمن إىل وقت كذا، فإذا جاء بالثمن ورأى العباءة
الثمن عّد ىذا من االمور ا١تضحكة عند العقبلء والسوؽ، وحيث إّف اشًتاط االقباض والقبض من ا١ترتكزات عند العقبلء فبل 
٨تتاج ُب اشًتاطهما إىل دليل، و٣ترد عدـ الردع عنو كاٍؼ ُب اشًتاطهما، ومل يثبت عنو ردع ُب الشريعة ا١تقّدسة، وهبذا 

 ومقتضاىا ُب ا١تقاـ أّف التلف بعد الثبلثة من البائع.« كل مبيع تلف قبل قبضو فهو من ماؿ بائعو»رتكاز نثبت قاعدة اال

 والذي ٯتكن أف تعارض بو القاعدة ويكوف رادعاً عنها أمراف:

ارتو عليو، وىي أيضاً ء يكوف دركو وخس فمن يرجع إليو منافع الشي« ء ودركو بازاء منافعو إّف ضماف الشي»قاعدة  أحد٫تا:
ء وملك منافعو فخسارتو أيضًا ٖتسب عليو وال ٯتكن أف يطالب  قاعدة ارتكازية عند العقبلء لوضوح أّف من صار مالكاً لشي

ء  بو شخص آخر، وىذا أيضًا من االمور ا١ترتكزة عند العقبلء فكوف ا١تنافع لشخص يقتضي أف يكوف درؾ ذلك الشي
 وضمانو أيضاً عليو.

وبعبارة اخرى: أّف طبع كوف الشخص مالكًا للمنافع ىو ذلك، وىذا مقتٍض لكوف ضمانو عليو ما مل ٯتنع عنو مانع كما 
  سنشَت إليو اف شاء اللَّو تعاىل، وقد اشَت إىل

 ٚ٘، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

١تن يكوف؟ فقاؿ للمشًتي، فقاؿ: أرأيت إف كاف لو نفع »تلك القاعدة االرتكازية ُب بعض روايات خيار اٟتيواف بقولو 
 ومقتضى ىذه القاعدة أف يكوف ضمانو على ا١تشًتي ألّف منافعو لو. «ٔ»  فلَتاجع« فضمانو أيضاً عليو

إاّل أّف ىذه القاعدة االرتكازية ال تناُب القاعدة االرتكازية االوىل، وذلك ألّف القاعدة االوىل واردة ُب مورد القاعدة الثانية، 
ء ومنافعو ملكاً لشخص فطبع ىذا واقتضائو وإف كاف ىو أّف ضمانو عليو وكوف دركو عليو ُب حد  ا إذا فرضنا كوف شئتعٌت أنّ 

نفسو، إاّلأنّو إذا كاف عند بائعو ومل ٮتل البائع بينو وبُت مالكو وىو ا١تشًتي، ولو كاف عدـ ٗتليتو مستندًا إىل حّقو أي حق 
ف منافعو للمشًتي ألنو ملكو، كما نلتـز ٔتثلو ُب الغصب فإّف الغاصب أيضًا يضمن ا١تاؿ البائع، يكوف تلفو من بائعو مع كو 

مع أّف منافعو ١تالكو، فكوف ا١تاؿ ملكًا لشخص وكوف منافعو راجعة إليو مقتٍض لتوّجو دركو عليو، وىو ال يناُب عدـ توّجو 
، وحيث إّف القاعدة الثانية وردت ُب مورد القاعدة االوىل الضماف إليو ١تانع من ا١توانع كالغصب أو عدـ االقباض ولو عن حق



)وىو ما كاف ا١تاؿ ملك شخص وكانت منافعو راجعة إليو( فبل ٤تالة ٗتّصصها وتتقّدـ عليها، فنلتـز بأّف الضماف والدرؾ ُب 
 بائع.مقابل ا١تنافع إاّلفيما إذا مل يقبضو البائع فإّف الدرؾ حينئذ على غَت من لو ا١تنافع وىو ال

وىذه القاعدة مل يرد عليها رواية أبداً ولو ضعيفة، وإ٪ّتا ىي كبلـ « أّف التلف ُب زماف ا٠تيار ٦تّن ال خيار لو»قاعدة  وثانيهما:
صدر من الفقهاء، وإ٪ّتا نلتـز هبا ُب بعض ا١توارد ألجل داللة الدليل وىي خيار اجمللس واٟتيواف والشرط، ففي الشرط واٟتيواف 

  ار اجمللس ملحق هبما، وال نعمل هبا إاّلُب ىذهمنصوص وخي

______________________________ 
عليو الدرؾ تكوف ا١تنافع لو فراجع  ( ]الظاىر أنّو من سهو القلم فإّف تلك الروايات وردت ُب بيع ا٠تيار ومفادىا أّف منٔ)

 [ٖو  ٔح  ٛ/ أبواب ا٠تيار ب ٜٔ: ٛٔالوسائل 

 ٛ٘: ، صٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

الثبلثة بعد كوف ا١تالك ذا خيار ونثبت هبا الضماف على غَت ا١تالك الذي ال خيار لو فلو عملنا هبا ُب ا١تقاـ للـز اٟتكم 
بضماف ا١تشًتي ألنّو الذي ال خيار لو مع أنو مالك ولكن موردىا فيما قاـ عليها الدليل إ٪تا ىو بعد قبض ا١تبيع، فتكوف ىذه 

 وف ضماف كل ملك على مالكو وتوجب ضمانو على غَت مالكو.القاعدة ٥تصصة لعمـو ك

مثبًل إذا كاف ا١تبيع حيوانًا وقد قبضو ا١تشًتي ولكنو تلف ُب الثبلثة فمقتضى القاعدة االوىل ىو أف يكوف ضمانو على 
على البائع ألنو  ا١تشًتي، ألنّو مالكو وقد قبضو وبو انتقل ضمانو إىل ا١تشًتي ولكن ىذه القاعدة تقتضي أف يكوف ضمانو

٦تّن ال خيار لو ُب الثبلثة، وعليو فبل تكوف ىذه القاعدة األخَتة منافية للقاعدة االوىل ألّف موردىا بعد القبض، ومورد 
 القاعدة االوىل قبل القبض ١تا تقّدـ من أّّنا ٥تصصة لقاعدة كوف ضماف كل ملك على مالكو با١تعٌت ا١تتقّدـ.

ء من  لقاعدة إطبلؽ حىت نتمسك بو ُب ا١تقاـ وقبل القبض، ١تا عرفت من عدـ ورودىا ُب شيوباٞتملة: مل يثبت ٢تذه ا
كل مبيع تلف قبل »األخبار، وعليو فبل مانع من القاعدة االوىل ُب ا١تقاـ وإثبات أّف تلف ا١تبيع بعد الثبلثة من البائع لقاعدة 

كل مبيع »د الثبلثة وتلّخص أّف الضماف حينئذ على البائع بقاعدة ىذا كّلو فيما إذا تلف ا١تبيع بع« قبضو فهو من ماؿ بائعو
 وعرفت أّف شيئاً من القاعدتُت األخَتتُت ال تناُب تلك القاعدة.« تلف قبل قبضو فهو من ماؿ بائعو

كل مبيع »قاعدة وأّما إذا تلف ُب أثناء الثبلثة فا١تشهور ذىبوا إىل أّف التلف حينئذ من البائع أيضاً، واستندوا ُب ذلك إىل 
 لعدـ اختصاصها ٔتا إذا تلف بعد الثبلثة، وىو ظاىر.« تلف قبل قبضو فهو من ماؿ بائعو

 «ٕ»  والسّيد ا١ترتضى «ٔ» وخالف ُب ذلك ٚتلة من ا١تتقّدمُت منهم ا١تفيد



______________________________ 
 ٕٜ٘( ا١تقنعة: ٔ)

 ٖٚٗ( االنتصار: ٕ)

 ٜ٘، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

 حيث ذىبوا إىل أّف تلفو ُب أثناء الثبلثة من ا١تشًتي. «ٔ» وابن زىرة

وىذا ٦تّا مل يظهر لنا وجهو، بل ينبغي عّده من غرائب كبلـ ا١تفيد والسيدين وذلك ألّّنم ملتزموف بضماف البائع لو فيما إذا 
 ا١تشًتي مع أّف البائع على ا٠تيار بعد الثبلثة. تلف بعد الثبلثة كما ىو مقتضى كوف ا١تسألة إٚتاعية، ومل يلتزموا فيها بضماف

وىو ا١تشًتي بعد الثبلثة، ومل يلتزموا بو لتقدًن « أّف التلف ُب زمن ا٠تيار ٦تّن ال خيار لو»وٯتكن أف يتمسك حينئذ بقاعدة 
بيع ىناؾ الـز وال خيار والتزموا بو فيما إذا تلف ُب الثبلثة، مع أّف ال« كل مبيع تلف قبل قبضو فهو من ماؿ بائعو»قاعدة 

للبائع حىّت يقاؿ إّف ا١تشًتي ال خيار لو فالتلف ٦تّن ليس لو خيار، وال قبض ا١تاؿ حىت يقاؿ إّف ضماف ا١تبيع بعد قبضو من 
يقتضي « كل مبيع تلف قبل قبضو فهو من ماؿ بائعو»ا١تشًتي، فلم يظهر أّّنم ١تاذا ذىبوا إىل ضماف ا١تشًتي مع أّف قاعدة 

 ء من ا١توازين العلمية كما عرفت. البائع، فما ذكروه ال ينطبق على شيضماف 

أّف ضماف كل ملك على »نعم، لو مل يلتزموا بضماف البائع عند التلف بعد الثبلثة أمكن أف يقاؿ إّّنم ٘تّسكوا بقاعدة 
 «.كل مبيع تلف قبل قبضو فهو من ماؿ بائعو»ومل يعتنوا بقاعدة « مالكو

ضماف البائع ُب التلف بعد الثبلثة إٚتاعي، وا١تتقّدموف ملتزموف بضماف البائع حينذاؾ، وال وجو لو  ولكّنك عرفت أفّ 
إاّلتقدًن تلك القاعدة على قاعدة ضماف كل ملك على مالكو، ومقتضاىا أف يلتزموا بضماف البائع عند التلف ُب الثبلثة 

 أيضاً ألنو تلف قبل قبضو.

______________________________ 
 ٕٕٓ -ٜٕٔ( الغنية: ٔ)

 ٓٙ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

وباٞتملة: نستبعد ىذا الكبلـ من ىؤالء األكابر وننكر النسبة، ولعّلها من جهة ا٠تطأ ُب النقل، فا١تتحّصل أّف تلف ا١تبيع ُب 
 أثناء الثبلثة أو بعدىا من البائع.



  بقي الكبلـ فيما حكي عن شيخنا الطوسي

 

 «ٔ» )قّدس سرّه(

  ُب ا١تقاـ

 

كبلماً وىو أنو إذا باع اإلنساف شيئاً   سرّه(  )قّدس  نقلوا عن شيخنا الطوسي «ٕ»  حيث إّف ٚتاعة ومنهم العبّلمة ُب ا١تختلف
ومل يقبض ا١تتاع وال قبض الثمن ومضى ا١تبتاع فإّف العقد موقوؼ ثبلثة أياـ فإف جاء ا١تبتاع ُب مّدة ثبلثة أياـ كاف ا١تبيع لو 

ياـ ومل يكن قّبضو إيّاه  وإف مضت ثبلثة أياـ كاف البائع أوىل با١تتاع، ىذا كّلو ظاىر. ٍب قاؿ: وإف ىلك ا١تتاع ُب ىذه الثبلثة أ
كاف من ماؿ البائع )لقاعدة كل مبيع تلف قبل قبضو فهو من ماؿ بائعو، وىذا ظاىر( دوف ا١تبتاع، وإف كاف قّبضو إيّاه ٍب 
ىلك ُب مّدة الثبلثة أياـ كاف من ماؿ ا١تبتاع )ألّف ضماف ا١تبيع بعد قبضو من ماؿ مالكو وىو ا١تشًتي( وإف ىلك بعد ثبلثة 

 كاف من ماؿ البائع على كل حاؿ انتهى.أياـ  

وظاىر قولو على كل حاؿ بعد تقسيمو ا١تسألة إىل ما بعد القبض وإىل ما قبل القبض، إرادة العمـو من جهة القبض ٔتعٌت أّف 
ا٠تيار لو  تلفو بعد الثبلثة من البائع سواء أقبضو من ا١تشًتي أـ مل يقبضو، بل كبلمو نّص صريح ُب ذلك، ٍب عّلل تعميمو بأفّ 

 أي للبائع بعد الثبلثة.

  بعد نقلو بقولو: وفيو نظر، إذ مع القبض يلـز )قّدس سرّه( وأورد عليو العبّلمة

______________________________ 
 ٖٙٛ -ٖ٘ٛ( النهاية: ٔ)

 ٓٓٔ -ٜٜ: ٘( ا١تختلف ٕ)

 ٔٙ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

 البيع.

أّف تعميم اٟتكم بالضماف إىل كلتا صورٌب القبض وعدمو خبلؼ االٚتاع، ألنّو على تقدير  «ٔ»  وذكر صاحب اٟتدائق
 القبض ملك للمشًتي وىو ضامنو وألجل ذلك ٛتل كبلمو على صورة عدـ القبض.



بأّف ا٠تيار  )قّدس سرّه(  معّلبًل بأّف التعميم لصورة القبض وعدمو ال يناسب تعليلو «ٕ» )قّدس سرّه(  وأيّده شيخنا األنصاري
للبائع بعد الثبلثة، ألّف ا٠تيار إ٪ّتا يكوف للبائع ُب صورة عدـ القبض ال مع قبض ا١تشًتي، فيحمل كبلمو على صورة عدـ 

 القبض، ىذا.

  وفيما أورده العبّلمة عن الشيخ وما ارتكبو صاحب اٟتدائق وصنعو شيخنا األنصاري تأّمل ونظر، وذلك ألّف كبلـ الشيخ
ال يصح ْتملو على صورة عدـ القبض، ألنّا لو فرضنا أنّو صرّح بذلك وقاؿ إّف ضماف ا١تبيع على البائع فيما إذا  ()قّدس سرّه

مل يقبضو، ألّف البائع لو ا٠تيار بعد الثبلثة أيضًا ال يصح كبلمو، ألّف كوف البائع لو ا٠تيار يقتضي عدـ ضمانو، إذ الضماف 
وحكمو بضماف البائع، ألنو لو  )قّدس سرّه(  فكيف يكوف عّلة لضمانو، فبل يلتئم كبلمو ٦تّن ال خيار لو ال ٦تّن لو ا٠تيار

على صورة عدـ القبض، فكأّف صاحب اٟتدائق  )قّدس سرّه(  ا٠تيار إذ ا٠تيار ال يكوف عّلة للضماف، فبل فائدة ُب ٛتل كبلمو
 لى تقدير ٛتل كبلمو على صورة عدـ القبض.غفلوا عن عدـ التئاـ كلماتو حىت ع قّدس سّر٫تا(  وشيخنا األنصاري

أف يقاؿ: إّف نسخة البائع اشتباه بل ىو كلمة ا١تبتاع، ألنّو كثَتاً  )قّدس سرّه(  فالذي أحتملو ُب ا١تقاـ تصحيحًا لكبلـ الشيخ
  يطلق البائع وا١تبتاع ُب كتابو واشتبو

______________________________ 
 ٔ٘ -ٓ٘: ٜٔ( اٟتدائق ٔ)

 ٕٓٗ: ٘ا١تكاسب ( ٕ)

 ٕٙ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

بالبائع، وعليو فيصح كبلمو ويقاؿ بأّف ا١تبيع إذا تلف بعد الثبلثة فضماف ا١تاؿ على ا١تبتاع أي ا١تشًتي، على كل حاؿ قبضو 
 أـ مل يقبضو.

كل مبيع تلف قبل »متقّدمة على قاعدة « تلف ا١تبيع ٦تّن ال خيار لو»أّما إذا مل يقبضو فؤلّف البائع حينئذ لو ا٠تيار، وقاعدة 
 «.قبضو فهو من ماؿ بائعو

وأّما إذا قبضو فأيضًا للبائع ا٠تيار، ألّف القبض ا١تسقط للخيار إ٪ّتا ىو فيما إذا كاف ُب الثبلثة ال بعدىا، فالقبض بعد الثبلثة 
أّف الضماف على ا١تشًتي ألنو ٦تّن ال خيار « أّف التلف ٦تّن ال خيار لو»ال أثر لو وال يسقط بو خيار البائع ومقتضى قاعدة 

 لو.



أو يقاؿ: إّف الوجو ُب ضماف ا١تشًتي ُب صورة قبضو ا١تاؿ ىو أّف ا١تاؿ ملكو وقد قبضو، وضماف كل ماؿ على مالكو بعد 
خيار لو، فبما أّف قبضو، وأّما إذا مل يقبضو فالوجو ُب ضمانو أنو ٦تّن ال خيار لو، والقاعدة تقتضي أف يكوف الضماف ٦تّن ال 

كل »البائع قبل االقباض على خيار وال خيار للمشًتي فيحكم بضمانو على كل حاؿ وىذه القاعدة مقّدمة على قاعدة 
وىذا اٟتمل أوىل من األوؿ وأنسب، وعليو يتم كبلـ الشيخ ويرتبط ٚتبلتو وتعليلو، « مبيع تلف قبل قبضو فهو من ماؿ بائعو

، ١تا عرفت من إمكاف أف يقاؿ إّف القبض ا١تسقط للخيار ىو ويندفع بو ما أورده العبّل  مة عليو من أّف البيع بعد القبض الـز
 القبض ُب الثبلثة ال القبض بعدىا فبل ٭تتاج ُب تصحيحو إىل أمر آخر.

أّف صحة ما اخل خاٍؿ عن الوجو، إاّل « كل مبيع تلف قبل قبضو»على قاعدة « أّف التلف ٦ّتن ال خيار لو»نعم تقدًن قاعدة 
 أفاده وسقمو مطلب آخر، والغرض تصحيح كبلمو حسب ا١توازين العلمية، وأّما صّحتو فهي أمر آخر.

  بقي أمر وىو أنو ىل يرتفع الضماف بالتخلية بُت ا١تاؿ وا١تشًتي، أو يتوقف

 ٖٙ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

أّف البائع إذا مّكن ا١تشًتي من القبض  «ٔ» )قّدس سرّه(  ارتفاع ضماف البائع على القبض ا٠تارجي؟ ذكر شيخنا األنصاري
 ومل يقبضو ا١تشًتي وتركو عند البائع فعدـ ضماف البائع مبٍت على ارتفاع الضماف بالتخلية.

ء بعدـ نفسو، وأنو ال ضماف على تقدير ارتفاع الضماف، بل مراده أّف ارتفاع  ليس ىو تعليل عدـ الشي )قّدس سرّه(  وغرضو
٣ترد « كل مبيع تلف قبل قبضو فهو من ماؿ بائعو»الضماف عن البائع بالتخلية مبٍت على أف يكوف ا١تراد بالقبض ُب قاعدة 

 ا٠تارجي فبل يكفي ُب ارتفاع ضماف البائع بالتخلية وىو ظاىر. التخلية، وأّما إذا كاف القبض ُب القاعدة ٔتعٌت القبض

فالظاىر عدـ كفاية التخلية، ألّف  «ٖ» ورواية عقبة بن خالد «ٕ»  قلت: إف كاف ا١تستند ُب تلك القاعدة ىو ا٠ترب النبوي
لية، وإف كاف مدركها ىو ما ء منهما ال يصدؽ على ٣ترد التخ ا١تصرّح بو ُب الروايتُت ىو القبض واالخراج من البيت، وشي

ذكرناه من أّّنا أمر ارتكازي عند العقبلء فالتخلية كافية ُب ارتفاع الضماف عند العقبلء، وذلك لبداىة أّف العقبلء الذين 
غَت  يشًتطوف التسليم والتسّلم ُب ا١تعامبلت ضمنًا يكتفوف ٔتجرد ٗتلية البائع بُت ا١تاؿ وا١تشًتي، وأّما إقباضو يدًا بيد فهو

معترب عندىم، فلذا إذا اشًتى عباءة ومّكنو البائع من أخذىا ولكّنو مل يقبضها وتركها عند البائع ٍب رجع ورأى الدّكاف قد 
  احًتؽ أو أّف العباءة سرقت مل

______________________________ 
 ٕٓٗ: ٘( ا١تكاسب ٔ)



 ٔح  ٜ/ أبواب ا٠تيار ب ٖٖٓ: ٖٔ( ا١تستدرؾ ٕ)

 ٔح  ٓٔ/ أبواب ا٠تيار ب ٖٕ: ٛٔ( الوسائل ٖ)

 ٗٙ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

يكن لو مطالبة البائع ٔتالو عند العقبلء، وكذا اٟتاؿ ُب مثل الغرس والقرية فإّف القبض ا٠تارجي فيهما غَت ٦تكن والتخلية 
 فيهما كافية ُب االقباض.

  القوؿ ُب خيار التأخَت فيما يفسد من يومو

 

ُب الرجل »ا٠تيارات خيار التأخَت بالثمن فيما يفسد من يومو، واعتمدوا ُب ذلك على رواية ٤تمد بن أيب ٛتزة عّدوا من ٚتلة 
 «ء الذي يفسد من يومو ويًتكو حىّت يأتيو بالثمن؟ قاؿ: إف جاء فيما بينو وبُت الليل بالثمن وإاّل فبل بيع لو يشًتي الشي

ألصحاب ما تقّدـ من أّف عمل األصحاب ال يكوف جابرًا لضعف الرواية، نعم إاّلأّّنا مرسلة، وُب ا٧تبارىا بعمل ا «ٔ»
ا١تناقشة الصغروية ال ٕتري ُب ا١تقاـ ال٨تصار ا١تدرؾ ُب ىذه الرواية وعملهم على طبقها قطعاً، فالرواية ْتسب السند غَت 

 تاّمة.

 وأّما من حيث الداللة فسنتكّلم فيها إف شاء اللَّو تعاىل، ىذا.

روى ُب الوسائل رواية اخرى ُب ذلك عن الصدوؽ باسناه عن ابن فضاؿ عن ابن رباط عن زرارة أو عّمن رواه عن أيب وقد 
. والصدوؽ قد نقل ىذه الرواية «ٕ» «قاؿ: العهدة فيما يفسد من يومو مثل البقوؿ والبطيخ والفواكو يـو إىل الليل»عبداللَّو 

رواه ُب خيار اٟتيواف باسناده عن ابن فضاؿ عن اٟتسن بن رباط عن زرارة أو ُب كتاب من ال ٭تضره الفقيو ُب ضمن ما 
قاؿ: إف حدث باٟتيواف حدث قبل ثبلثة أياـ فهو من ماؿ البائع، ومن اشًتى جارية وقاؿ للبائع »عّمن رواه عن أيب عبداللَّو 

د من يومو مثل البقوؿ والبطيخ والفواكو يـو إىل أجيؤؾ بالثمن فإف جاء ما بينو وبُت شهر وإاّل فبل بيع لو والعهدة فيما يفس
 .«ٖ» «الليل

______________________________ 
(ٔ) 

 ٔح  ٔٔ/ أبواب ا٠تيار ب ٕٗ: ٛٔالوسائل 



 ٕ( ا١تصدر السابق اٟتديث ٕ)

 ٘٘٘/ ٕٚٔ: ٖ( الفقيو ٖ)

 ٘ٙ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

هبذا االسناد أي عن ابن فضاؿ عن اٟتسن بن رباط عن زرارة إىل قولو فهو من ماؿ  «ٔ»  ونقل ىذه الرواية ُب التهذيب
 البائع، وليس فيها ومن اشًتى اخل.

وأّف ما ُب ذيلها أي بعد ٚتلة من  السبلـ(  )عليو  أّف االضافة ُب رواية الصدوؽ من كبلـ اإلماـ «ٕ»  واستظهر ُب الوسائل
 رواية وأسندىا إىل الصدوؽ. ماؿ البائع من الرواية، ولذا عّدىا

واالضافة من كبلـ الصدوؽ، وىي « فهو من ماؿ البائع»ذكروا أّف الرواية تنتهي إىل قولو  «ٖ»  ولكن الفقهاء كما ُب اٟتدائق
ُب مضموف رواييت علي بن يقطُت الواردة ُب اٞتارية و٤تمد بن أيب ٛتزة الواردة ُب ا١تقاـ فيما يفسد من يومو، وٚتعها الصدوؽ 

رواية واحدة كما ىو دأبو، إذ مل يرد ُب اٞتارية رواية اخرى غَت رواية علي بن يقطُت كما مل يرد فيما يفسد من يومو إاّلمرسلة 
 ابن أيب ٛتزة.

نقل ُب التهذيب ما رواه ُب الفقيو بذلك االسناد ببل إضافة حكم اٞتارية وما يفسد من  )قّدس سرّه(  مضافًا إىل أّف الشيخ
وباٞتملة أّّنم يروف رواية الفقيو ظاىرة فيما ذكروه من كوف االضافة من الصدوؽ وأّّنا مضموف الروايتُت ا١تتقّدمتُت، يومو، 

وعليو فبل تكوف ما أسنده إىل الصدوؽ ُب الوسائل رواية اخرى بل ىي تلك ا١ترسلة ا١تروية عن ابن أيب ٛتزة، وحيث إّّنا 
  مرسلة وعمل األصحاب

______________________________ 
 بدؿ زرارة[ ]عن اٟتسُت بن سعيد عن ابن فضاؿ ... وفيو: عّمن رواه ٕٛٛ/ ٚٙ: ٚ( التهذيب ٔ)

 ٕح  ٔٔب  ٙح  ٜ/ أبواب ا٠تيار ب ٕ٘، ٖٕ: ٛٔ( حيث نقل الذيل كرواية، راجع الوسائل ٕ)

 ٖ٘: ٜٔ( اٟتدائق ٖ)

 ٙٙ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

 االعتماد عليها كما تقّدـ، ىذا كّلو.غَت جابر لضعفها فبل ٯتكننا 



 على أنّا لو سّلمنا أّف ما رواه الصدوؽ رواية اخرى غَت رواية ابن أيب ٛتزة ا١ترسلة فبل ٯتكننا االعتماد عليها، ألّّنا أيضاً مرسلة
قد وقع االشتباه من صاحب حيث إّف ا١تذكور ُب سند الرواية ا١تذكورة ُب الفقيو ىو عّمن رواه عن أيب عبداللَّو ال عن زرارة، و 

الوسائل أو من ا١تستنسخ ُب ا١تقاـ حيث اشتبو عّمن رواه بعن زرارة لقرب أحد٫تا من اآلخر، مع أّف ا١تذكور ُب السند ليس 
إاّلعّمن رواه فالرواية مرسلة وٛتل االشتباه على اشتباه ا١تستنسخ أقرب، وكيف كاف فبل ٯتكن االعتماد عليها إلرسا٢تا، ىذا  

 و من حيث السند.كلّ 

وأّما من حيث الداللة، فبل داللة ُب رواية الصدوؽ على ا٠تيار، فإّف ا١تراد بالعهدة ا١تذكورة فيها غَت ظاىر، وال قرينة على 
ذي إرادة اللزـو منها بأف يكوف معٌت الرواية البيع الـز إىل الليل وبعده يصَت البيع جائزاً خيارياً، و١تاذا ال ٖتمل على الضماف ال

يطلق عليو العهدة كثَتًا ويقاؿ إنّو متعّهد أي ضامن وعليك عهدتو أي ضمانو، فيكوف ا١تعٌت حينئذ أّف ضماف ا١تبيع على 
كل مبيع تلف قبل قبضو فهو »البائع إ٪ّتا ىو إىل الليل وأّما بعده فتلفو من ا١تشًتي وضمانو عليو ال على البائع، وأّف قاعدة 

 ما يفسد من يومو إاّلإىل الليل دوف ما بعده.ال ٕتري في« من ماؿ بائعو

وأّما مرسلة ابن أيب ٛتزة فهي أيضًا ال تفيد ا١تراد، فإّف ظاىرىا أّف ا٠تيار إ٪ّتا ىو من أّوؿ الليل ال قبلو، مع أنو من اللغو 
فائدة ُب كوف البائع  الظاىر فإّف ا١تفروض أّف ا١تبيع يفسد من يومو ففي الليل يشرع ُب الفساد وبعد ما صار فاسدًا فأيّ 

متمّكنًا من الفسخ، فإّف الظاىر أّف حكمة جعل ىذا ا٠تيار ىي عدـ تضّرر البائع من جهة فساد ا١تبيع، فإذا شرع ا١تبيع ُب 
الفساد وتضّرر البائع بذلك فبل فائدة ُب جعل ا٠تيار لو، وأّما ما يستفاد من ظاىر كلمات ٚتاعة من األصحاب من أّف 

 للبائع من النهار فهو ٦تّا ال تدّؿ عليو الرواية.ا٠تيار يثبت 
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وباٞتملة: إف قلنا ٔتا ىو ظاىر الرواية من جعل ا٠تيار للبائع من الليل فهو أمر ال ٙترة لو، وإف قلنا ٔتا ىو ظاىر بعض 
عن ىذا  «ٔ» )قّدس سرّه( ة، ومن ىنا عرّب الشهيداألصحاب من ثبوت ا٠تيار للبائع من النهار فهو ٦تّا ال تدّؿ عليو الرواي

ا٠تيار ٓتيار التأخَت فيما يفسده ا١تبيت، ٟتمل اليـو على اليـو وليلتو اآلتية كما رٔتا يطلق ويراد منو ذلك أعٍت أربعة وعشرين 
ده ا١تبيت ٦تّا ال لغوية فيو، وٙترتو ساعة، وهبذا يرتفع احملذور، فإف جعل ا٠تيار للبائع من الليل فيما مل يفسده النهار وإ٪ّتا يفس

ال بأس بو وىو لساف الفقهاء، ويرتفع بو  )قّدس سرّه( ٘تّكن البائع من فسخ ا١تعاملة قبل فساد ا١تبيع، وما أفاده الشهيد
لى االشكاؿ ُب داللة الرواية، وتنحصر ا١تناقشة فيها بالسند، فعلى القوؿ باال٧تبار بعمل األصحاب نتمسك هبا، وأّما ع

 القوؿ بعدـ اال٧تبار بعمل األصحاب فبل ٯتكن االعتماد عليها ُب إثبات ا٠تيار، ىذا.

من جهة أّف ضماف البائع  )قّدس سرّه(  ورٔتا يستدؿ على ىذا ا٠تيار ْتديث نفي الضرر كما استدؿ بو شيخنا األنصاري
 لزـو ا١تعاملة باٟتديث حىت ال يتضّرر بو البائع، ىذا.للمبيع وكونو ٦تنوعاً عن التصرؼ فيو وصربه عن الثمن ضرر عليو، فَتتفع 



وقد عرفت عدـ إمكاف االستدالؿ بو عليو، ألّف  «ٕ» وقد تقّدـ الكبلـ ُب االستدالؿ ْتديث نفي الضرر ُب خيار التأخَت
الضرر مل ينشأ عن لزـو ا١تعاملة حىت يرتفع باٟتديث، واٟتديث ال يرفع إاّلما جاء من قبلو الضرر وىو ضماف البائع للماؿ من 

الثمن حىت ال اخل، فَتتفع باٟتديث و٨تكم بعدـ ضمانو، وكذا ٨تكم ّتواز مطالبتو ب« كل مبيع تلف قبل قبضو»جهة قاعدة 
  يتضّرر، وأّما إذا مل يتمّكن من

______________________________ 
 ٕٗٚ: ٖ( الدروس ٔ)

 ٖ( ُب الصفحة ٕ)
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ٖتصيل الثمن با١تطالبة فهو ال يصَت موجبًا الرتفاع لزـو ا١تعاملة، وىذا نظَت ما إذا اشًتى متاعًا وقبضو وتركو عند البائع 
وسافر ومل يتمّكن البائع من ٖتصيل الثمن فإّف ىذا ال يوجب ا٠تيار للبائع. وأّما الضماف فقد عرفت ارتفاعو أيضًا باٟتديث 

 ولكن ىذا كّلو ال ٬تعل البيع خيارياً، ىذا كّلو.

ّنم ال يقولوف فيو مضافًا إىل أّف النسبة بُت الضرر وما أفىت بو األصحاب عمـو من وجو، فرٔتا يكوف الضرر متحققًا مع أ
وإف عّممو إىل ىذه  )قّدس سرّه(  با٠تيار كما إذا كاف ا١تبيع ٦تّا يفسد من نصف يومو أو من ساعتو، فإّف شيخنا األنصاري

الصورة أيضًا إاّلأّف األصحاب ال يلتزموف با٠تيار ُب غَت ما يفسد من يومو واخرى ال يكوف ىناؾ ضرر ولكّنهم يلتزموف 
ا إذا عرض عليو الفساد من وسط الليل ال من ابتدائو مع أّّنم ملتزموف با٠تيار من ابتداء الليل وحيث إّف با٠تيار وىذا كم

 النسبة بُت الضرر وما أفتوا بو عمـو من وجو فبل ٯتكن أف يكوف مدركهم ىو الضرر.

كل مبيع تلف قبل قبضو فهو من   ىذا كّلو فيما إذا كاف ىناؾ مقتٍض للضماف بأف ّ٘تت داللة رواية عقبة بن خالد على أفّ 
ماؿ بائعو، ولكّنك عرفت أنو مل يدّؿ على ضماف البائع لتلف ا١تبيع قبل قبضو دليل وإ٪تا مدركو االرتكاز حيث إّف العقبلء 

ولكن  «ٔ» يروف ضماف ا١تبيع على البائع قبل إقباضو ألّّنم يشًتطوف التسليم والتسّلم ُب ا١تعامبلت اشًتاطًا ضمنيًا ارتكازياً 
  ال ارتكاز على الضماف من العقبلء ُب ا١تقاـ

______________________________ 
( ٔتعٌت أّف ا١تعاملة عندىم ىي األخذ واالعطاء ال ٣ترد اعتبار ا١تلكية وىي اليت يعرّبعنها بالفارسية ب )داد وستد( ٔ)

كاز، ويروف البائع ضامناً للمبيع إىل أف يعطيو ويسّلمو فيشًتطوف االعطاء واألخذ والتسليم والتسّلم ُب معامبلهتم حسب االرت
إىل ا١تشًتي، فلو تلف قبل تسليمو فإّّنم يروف البيع باطبًل وكونو تالفًا من مالكو وىو البائع إاّلأّف ىذا كّلو فيما إذا مل يستند 



ائع عنو بل ىو خّلى بينو وبُت ا١تشًتي تلف ا١تبيع وعدـ قبضو إىل ا١تشًتي وعدـ ٣تيئو بالثمن ليأخذ ا١تبيع ببل منع من الب
وقاؿ جئٍت بالثمن واقبض ا١تثمن، وإ٪ّتا مل يقبضو ا١تشًتي ومل يأت بثمنو إىل أف ذاب اٞتمد أو تلف ا١تبيع، فإّف العقبلء ال 

ى عّما يفسد من يروف تلف ا١تبيع حينئذ من البائع بل يرونو من ا١تشًتي ألنّو ملكو قد أتلفو بعدـ ٣تيئو بثمنو، ومن ىنا نتعدّ 
  يومو إىل كل مورد يستند التلف فيو إىل ا١تشًتي كما فيما يفسد من ساعتو أو ساعتيو
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، بل االرتكاز ُب أمثاؿ ذلك  وليس بناء العقبلء على ضماف البائع ١تا يفسد من يومو فيما إذا مل يأت ا١تشًتي بالثمن ُب اليـو
روف البائع غَت ضامن ١تا يفسد من يومو، ومن ىنا ٯتكننا التعّدي عّما يفسد من يومو إىل كل مورد مل على عدـ الضماف وي

يثبت فيو ضماف البائع حسب ارتكاز العقبلء وىذا كما فيما يفسد من ساعتو كالثلج ُب ا٢تواء اٟتاّر فإنّو إذا اشًتى الثلج 
ثلج بل وتلف بكنهو حىّت عرضت اٟترارة على ماء الثلج ْتيث مل يتمّكن وتركو عند البائع ومضى ومل يأت بالثمن حىّت ذاب ال

 االنتفاع منو بوجو حىت من مائو ليس لو مطالبة البائع با١تبيع عند العقبلء، ألّّنم ال يرونو ضامناً حينذاؾ.

يضمن ا١تبيع الستناد تلفو إىل نفس فا١تتحّصل ُب ا١تقاـ ٦تّا يفسد من يومو أو ساعتو أّف غاية ما ٯتكننا أف نقوؿ إّف البائع ال 
ا١تشًتي حيث مل يأت بالثمن ليأخذ ا١تبيع وال قاعدة ارتكازية ُب مثلو على الضماف، فهل ٯتكننا إثبات ا٠تيار للبائع أيضًا أو 

ن ٔتجيئو بالثمن ال، فإف ّ٘تت سَتة العقبلء وارتكازىم على خيار البائع ُب ىذه ا١توارد سّيما فيما إذا كاف ا١تشًتي ٦تّن ال يؤم
  وكاف ُب معرض التلف كما ُب ببلدنا وأمثالو حيث يدخلو الغرباء والزّوار فلعّلو اشًتاه فسافر أو سيسافر فبل يطمأف
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ال يتضّرر ٔتجيئو بالثمن بأف يثبت سَتهتم على خيار البائع حينذاؾ و٘تّكنو من فسخ ا١تعاملة قبل أف يشرع ُب الفساد حىت 
بفساده كما ىو ليس ببعيد فيما إذا كاف ا١تشًتي ٦تّن ال يوثق برجوعو وإتيانو بالثمن فهو، وإاّل فإف مل ٭ترز جرياف سَتهتم 

 ء من الروايات وقاعدة نفي الضرر ُب ا١تقاـ، ىذا. على خيار البائع فبل ٯتكننا إثبات ا٠تيار لعدـ ٘تامية شي

ُب ا١تقاـ بطريق آخر ومرجعو إىل سَتة العقبلء وارتكازىم إاّلأنو ببياف آخر وتقريبو أف يقاؿ: إّف إاّل أنّو ٯتكن إثبات ا٠تيار 
ا١تعاملة عند العقبلء قد اشًتطت باالعطاء واألخذ والتسليم والتسّلم حسب ارتكازاهتم، فالبائع ألجل ىذا االشًتاط يتمّكن 

ء بالثمن وأمهلو البائع أي رفع يده  ا١تشًتي استمهلو كذا مّدة حىت ٬تي من مطالبة ا١تشًتي بالثمن ُب كل آف، فإذا فرضنا أفّ 
عن حّق مطالبتو بالثمن ُب مدة كذا ولكن ا١تشًتي مل يأت بالثمن إىل تلك ا١تّدة فللبائع خيار ٗتّلف الشرط حيث إّف االتياف 

م يروف البيع إعطاًء وأخذًا فإذا مل يعمل أحد٫تا بالثمن ورّده إىل البائع كما عرفت من الشروط االرتكازية عند العقبلء، فإّنّ 
بذلك االشًتاط الضمٍت فلآلخر خيار ٗتّلف الشرط، وإ٪ّتا مل يثبت ىذا ا٠تيار من االبتداء ألّف ا١تفروض أّف البائع قد أمهل 



خيار ٗتّلف الشرط، وىذا  ا١تشًتي ُب مّدة كذا ٔتعٌت أنو رفع يده عن خياره ُب تلك ا١تّدة، فإذا مضت مّدة االستمهاؿ فللبائع
 ظاىر.

ء بالثمن، وال إشكاؿ  فيبقى الكبلـ حينئذ ُب ا١تّدة اليت يسمح هبا ُب مثل ما إذا استمهلو ا١تشًتي بقولو أبقو عندؾ حىّت أجي
عّرضًا للتلف ُب أّف ا١تراد باالستمهاؿ واالمهاؿ ُب ىذه ا١توارد ىو االمهاؿ أو االستمهاؿ مّدة ال يكوف ا١تبيع ُب تلك ا١تّدة م

والفساد ال إىل األبد، وىذا ظاىر با١تراجعة إىل العرؼ والوجداف ُب استمها٢تم ُب موارد تلف ا١تبيع أو فساده من يومو، فإذا مل 
 يأت ا١تشًتي بالثمن ُب ا١تّدة ا١تذكورة فيثبت للبائع خيار ٗتّلف الشرط.
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ء، ومعٌت أجيؤؾ بالثمن ليس ىو  ّف ىذه ا١تعامبلت معامبلت نقدية وليست من النسيئة بشيو٦تّا يوّضح ما ذكرناه: ىو أ
النسيئة وإاّل للـز تعيُت ا١تّدة ألنّو شرط ُب صحة معاملة النسيئة، وحيث ال تعيُت للمّدة ُب ا١تعاملة فتكوف نقدية ومقتضى 

من ا١تشًتي ُب كل آف، فإذا استمهلو ا١تشًتي وأمهلو صاحب االطبلؽ ُب ا١تعامبلت النقدية ىو جواز مطالبة البائع بالثمن 
اٟتق إىل مّدة ال يفسد فيها ا١تبيع ومل يأت بالثمن إىل أف انقضت مّدة االستمهاؿ فبل ٤تالة يتخّلف الشرط الضمٍت 

عاملة قبل أف يعرض عليو االرتكازي ُب ا١تعامبلت النقدية وىو االعطاء واألخذ حااًل ونقداً، فيثبت لو ا٠تيار ولو أف يفسخ ا١ت
 الفساد.

وىذا الوجو وجيو، ألّف ا٠تيار حق للبائع ولو أف يرفع يده عن حقو ُب مقدار خاص من الزماف ال على االطبلؽ، فبل يطالبو 
بالثمن إىل يـو أو نصف يـو ال إىل األبد، فإذا مضت ا١تدة ومل يأت ا١تشًتي بالثمن فلو أف يفسخ ا١تعاملة ٓتيار ٗتّلف 

شرط، وعليو فبل ٩تّصص ا٠تيار ٔتا إذا كاف ا١تبيع ٦تّا يفسد من يومو كما خّصوه، بل يتعّدى إىل ما يفسد من ساعتو أو ال
ساعتيو كاٞتمد، بل إىل ما ال يعرضو الفساد أصبًل كما ُب األقمشة وأمتعة البزّازين، فإّف مقتضى االطبلؽ ُب ا١تعامبلت 

من من ا١تشًتي بعد ا١تعاملة، فإذا استمهلو ُب زماف ومل يأت بو إىل أف انقضى الزماف فلو النقدية ىو جواز مطالبة البائع بالث
خيار ٗتّلف الشرط وىو رّده الثمن، بل اٟتاؿ كذلك فيما إذا مل يعرض عليو الفساد بل كاف التأخَت موجبًا لذىاب سوقو، 

ا ُب تلك األياـ أزيد لوجود الزائرين وكثرهتم ْتيث إذا انقضت فإّف لكل متاع سوقًا كالًتبة والسبحة ُب أياـ الزيارة فإّف قيمته
تلك األياـ فبل يشًتى بتلك القيمة وىو ظاىر، فإذا اشًتى تربة أو سبحة وقاؿ أجيئك بالثمن ومشى ومل يأت بو إىل أف كاد 

إ٪تا رفع يده عن حق ا١تطالبة ُب  أف يذىب سوقهما فللبائع خيار ٗتّلف الشرط وفسخ ا١تعاملة لئبّل يتضّرر أو يفوتو نفع، ألنو
 زماف خاص ال إىل األبد.
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وا١تتحّصل: أنو ال مانع من أف يرفع من لو اٟتق عن حقو ُب زماف ويتمّكن من إعمالو بعد ذلك الزماف، وعليو أيضًا بناء 
 زماف ال إىل األبد. وعليو فبل ٨تتاج ُب إثبات ىذا ا٠تيار العقبلء ُب حقوقهم فإّّنم ال يروف مانعًا عن رفع اليد عن اٟتقوؽ ُب

 إىل رواية وال إىل حديث نفي الضرر.

 الكبلـ ُب خيار الرؤية

 

تارة يقع الكبلـ فيما إذا اشًتط ا١تشًتي وصفًا ُب ا١تبيع أو يبيعو البائع بشرط أف يكوف على صفة الكتابة أو ا٠تياطة أو 
ا١تبيع على خبلؼ ما اشًتطو فيو ا١تتبائعاف، فيثبت للمشًتي ا٠تيار ولكّنو من أحد أفراد خيار غَت٫تا من األوصاؼ ٍب يظهر 

ٗتّلف الشرط، وقد تقّدـ سابقًا أّف معٌت اشًتاط وصف ُب ا١تبيع جعل ا٠تيار لنفسو على تقدير عدمو، إذ االلتزاـ بالوصف 
 ا٠تارج عن اختياره ٦تّا ال معٌت لو.

رأسو، وإ٪ّتا عّدوه كذلك من جهة ما ورد ُب خصوصو بعض األخبار، وألجل كونو من أفراد خيار ٗتّلف وليس خياراً مستقبًل ب
الشرط ال ٩تّصصو با١تشًتي بل نلتـز بو ُب البائع، كما ال نقّيده بالبيع ونعّممو إىل اإل٬تار وغَته من ا١تعامبلت لعمومية خيار 

 ٗتّلف الشرط.

شيئًا مل يره قبل ا١تعاملة ٍب ظهر على خبلؼ ما اشًتاه عليو من األوصاؼ ببل التزاـ من  واخرى يقع الكبلـ فيما إذا اشًتى
البائع بوجود األوصاؼ فيو وىذا كما إذا اعتقد أّف ا١تبيع مشتمل على وصف كذا فاشًتاه هبذا االعتقاد من دوف أف يراه حُت 

سابقة فاشًتاه ببل رؤيتو حاؿ ا١تعاملة ٍب ظهر خبلؼ ما رآه ا١تعاملة، أو رآه سابقًا مشتمبًل على صفة فاعتمد على رؤيتو ال
سابقاً، أو أخربه البائع بوجود الوصف فيو وكونو كذا وكذا ببل التزاـ منو بكوّنا فيو وإ٪ّتا أخربه إخبارًا ٤تضًا فاشًتاه معتمداً 

 على اعتقاده أو على إخبار البائع ٍب ظهر على خبلؼ ما
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اعتقده أو ما أخربه بو البائع من دوف أف يراه حُت ا١تعاملة، فهل يثبت لو ا٠تيار ُب ىذه الصورة أو ال خيار حينئذ، مع صحة 
ا١تعاملة وعدـ كوّنا من بيع اجملهوؿ أو الغرر الرتفاعو ْتسب اعتقاده ولو كاف ناشئًا من قياس ا١تبيع إىل أقرانو وأمثالو كما إذا 

 ا١تشًتى كاتب أو خّياط ألّف أباه وأخاه كانا كاتبُت، وكذا تصح ا١تعاملة مع عدـ الرؤية بإخبار البائع؟ اعتقد أّف العبد

والظاىر أّف ا١تسألة غَت معنونة ُب كلماهتم إاّلعلى ٨تو االشارة، وذلك ألّّنم إ٪ّتا عنونوىا فيما إذا اشًتط ا١تتبايعاف وصفًا ُب 
ومل يتعّرضوا إىل ما إذا اشًتاه ببل  «ٔ»  ا١تتبايعاف كما ُب عنواف كبلـ شيخنا األنصاري ا١تبيع ٍّب ظهر على خبلؼ ما اشًتطو

 شرط معتقداً لكونو كذا مع عدـ رؤيتو حاؿ ا١تعاملة ٍب ظهر على خبلؼ ما اعتقده.



مراعاة ٟتاؿ والظاىر ثبوت ا٠تيار ُب ىذه الصورة وىو خيار خاص غَت مربوط ٓتيار ٗتّلف الشرط وإ٪ّتا جعلو الشارع 
ا١تشًتي، والوجو ُب ذلك إطبلؽ الرواية وعدـ تقييدىا ٔتا إذا اشًتط ا١تتبائعاف وجود الوصف ُب ا١تبيع وىي صحيحة ٚتيل بن 

سألت أبا عبداللَّو عن رجل اشًتى ضيعًة وقد كاف يدخلها وٮترج منها فلّما أف نقد ا١تاؿ صار إىل الضيعة فقّلبها »درّاج قاؿ 
إنو لو قّلب منها ونظر إىل تسع وتسعُت قطعة ٍب بقي  )عليو السبلـ(  ؿ صاحبو فلم يقلو، فقاؿ أبو عبداللَّوٍب رجع فاستقا

 .«ٕ» «منها قطعة ومل يرىا لكاف لو فيها خيار الرؤية

من رأى شيئاً  وىذه الرواية كما ترى مقّيدة ٔتا إذا اشًتط البائع وا١تشًتي كوف الضيعة على صفة كذا وكذا، وإ٪ّتا دّلت على أفّ 
 على وصف سابقاً ٍب اشًتاه ببل

______________________________ 
 ٕ٘ٗ: ٘( ا١تكاسب ٔ)

 ٔح  ٘ٔ/ أبواب ا٠تيار ب ٕٛ: ٛٔ( الوسائل ٕ)
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 رؤيتو حاؿ ا١تعاملة ٍب ظهر على خبلؼ ما كاف عليو سابقاً فللمشًتي ا٠تيار، ىذا.

قّيدة ٔتا إذا ظهرت القطعة اليت مل يرىا على خبلؼ ما كانت عليو سابقاً، بل دّلت على أّف من اشًتى بل ليست الرواية م
 شيئاً مل يره بوجو من الوجوه الصحيحة فلو خيار الرؤية.

 إاّل أنو البّد من تقييدىا بذلك أي ٔتا إذا ظهر على خبلؼ ما اعتقده أو على خبلؼ ما كاف عليو سابقاً ألمرين:

ا: قياـ الضرورة على أّف الرؤية ليست شرطًا ُب لزـو ا١تعاملة وأنو ال موضوعية ٢تا ُب ا١تعامبلت أبداً، وإ٪ّتا ىي ألجل أحد٫ت
مبلحظة كوف ا١تبيع واجدًا لؤلوصاؼ أو أنو كذا، وليست من الشروط ا١تعتربة ُب لزـو ا١تعاملة حىت يقاؿ إّف ا١تعاملة ببل رؤية 

 ا١تبيع خيارية وجائزة.

ألنو « فلّما نقد ا١تاؿ صار إىل الضيعة فقّلبها ٍب رجع فاستقاؿ صاحبو»وثانيهما: القرينة ا١توجودة ُب نفس الرواية وىي قولو 
ظاىر ُب أّف الندـ إ٪ّتا عرضو بعد دخولو ُب الضيعة، فلو كانت الضيعة كما اعتقدىا مل يكن لندمو بعد مبلحظتها وجو، ألّف 

و كاف لكاف من االبتداء وال مدخلية للرؤية ومبلحظة الضيعة ُب الندـ على أصل ا١تعاملة، فحيث الندـ على أصل ا١تعاملة ل
إّف الندـ بعد دخوؿ الضيعة ومبلحظتها وال ندـ قبلهما فنستكشف أّف السبب فيو عدـ رؤية الضيعة على ما اعتقدىا من 

 األوصاؼ أو شاىدىا عليها.



من رأى عينًا والحظها ٍب بعد مدة اشًتاىا ببل رؤيتها حاؿ ا١تعاملة ٍب ظهرت العُت على فا١تتحّصل: أّف الرواية دّلت على أّف 
خبلؼ ما رآىا عليها من األوصاؼ لو ا٠تيار ُب فسخ ا١تعاملة وإمضائها، فيكوف ىذا خيارًا مستقبًل غَت مربوط ٓتيار ٗتّلف 

 الشروط.

 )قّدس سرّه(  شيخوأّما اشًتاط الوصف ُب ا١تبيع كما ىو ظاىر صدر عبارة ال
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 )عليو السبلـ(  فبل دليل على اعتباره، بل الرواية مطلقة وواردة فيما مل يشًتط الوصف فيو ُب ا١تبيع وُب ىذا ا١تورد حكم
الشرط فما  با٠تيار أي مع فرض عدـ االشًتاط، وذلك ألنو لو كاف الوصف مشروطًا ُب ا١تعاملة لكاف للمشًتي خيار ٗتّلف

معٌت استقالتو البائع وعدـ قبوؿ البائع إيّاىا، فإّف اشًتاط وجود الوصف معناه اشًتاط ا٠تيار على تقدير عدمو، وإاّل فبل معٌت 
لبللتزاـ بوجود الوصف ُب ا١تبيع ألنو خارج عن اختياره ومعو ال حاجة إىل االقالة، فالرواية مفروضها عدـ اشًتاط الوصف 

 يار خياراً مستقبًل، ىذا.فيكوف ىذا ا٠ت

ٍب إّف الرواية ظاىرة ُب ا١تشًتي لرجوع الضمائر فيها إليو ومل يذكر فيها اسم من البائع، فبلبّد من أف ٮتتص ىذا ا٠تيار 
ٓتصوص ا١تشًتي، وأّما البائع إذا ظهر لو الثمن على خبلؼ ما اعتقده من الصفة أو إذا ظهرت لو ضيعتو على غَت ما 

أى أف ضيعتو مشتملة على أوصاؼ زائدة فثبوت ا٠تيار لو ٭تتاج إىل أحد أمرين: إّما ثبوت االٚتاع على جرياف وصفوىا لو ور 
 خيار الرؤية ُب طرؼ البائع أيضاً وإّما تنقيح ا١تبلؾ القطعي ُب حكم الشارع با٠تيار للمشًتي، وكبل األمرين مورد للمناقشة.

 الصعوبة ٔتكاف. أّما االٚتاع فتحصيلو ُب ا١تقاـ وغَته من

 وأّما ٖتصيل ا١تبلؾ القطعي فأشكل، لعدـ العلم بو ُب مورد الرواية حىت يتعّدى إىل غَته.

نعم ٯتكن أف يقاؿ: إّف الثمن إذا ظهر للبائع على خبلؼ ما اعتقده فيو من األوصاؼ فللبائع خيار الرؤية، ألّف الظاىر من 
با٠تيار للمشًتي عندما ظهر ا١تبيع على خبلؼ ما اعتقده فيو من  لسبلـ()عليو ا  الرواية عند العرؼ والعقبلء أف حكمو

األوصاؼ ليس من أحكاـ ا١تبيع بل ىو من أحكاـ البيع، فكل من البائع وا١تشًتي على ا٠تيار فيما إذا ظهر ٢تما ا١تاالف على 
  خبلؼ اعتقاد٫تا، وأّما ثبوت
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ا ظهر لو ماؿ نفسو وىو ا١تبيع على خبلؼ ما وصفوه لو فهو ٦تّا ال ٯتكن ا١تساعدة عليو، اللهّم إاّلأف ا٠تيار للبائع فيما إذ
يكوف البائع مغبونًا ُب ا١تعاملة وىو أمر آخر إاّل أّف الكبلـ فيما إذا مل يكن ىناؾ غنب كما إذا باعها بأكثر من قيمتها 

 ا١تتحّصل: أّف ىذا ا٠تيار خيار مستقل.السوقية ولكّنها ظهرت على خبلؼ ما وصفوىا لو، ف

بأّف الضمائر ُب الرواية كّلها ترجع إىل البائع وأنو الذي استقاؿ  «ٔ» )قّدس سرّه(  ورٔتا يقاؿ كما نقلو شيخنا األنصاري
 ىذا.ٓتياره، فتكوف الرواية دالّة على خيار الرؤية لكل من البائع وا١تشًتي،  )عليو السبلـ(  ا١تشًتي وىو الذي حكم

مع ما فيو من الوىن، أّما أواًل: فؤلنو على خبلؼ  )قّدس سرّه(  ولكن ال ندري قائلو وال ندري أنو ١تاذا نقلو شيخنا األنصاري
 ظاىر الرواية لظهورىا بل وصراحتها ُب رجوع الضمائر إىل ا١تشًتي لعدـ ذكر من البائع ُب الرواية أصبًل.

إىل البائع فبل ٤تالة ٮتتص ا٠تيار بو فما وجو داللة الرواية على خيار كل من البائع  وأّما ثانياً: فؤلّف الضمائر لو رجعت
 وا١تشًتي، فهذا القوؿ ساقط من أساسو، ىذا.

)عليو   سألت أبا عبداللَّو»على ثبوت ىذا ا٠تيار برواية زيد الشّحاـ قاؿ  «ٕ» )قّدس سرّه(  ٍب إنو استدّؿ صاحب اٟتدائق
ال تشًت شيئًا حىّت يعلم أين ٮترج  )عليو السبلـ(  سهاـ القّصابُت من قبل أف ٮترج السهم، فقاؿ عن رجل اشًتى السبلـ(

حيث إّّنا دّلت على أّف ا١تشًتي حيث مل ير السهم قبل ا١تعاملة فهو  «ٖ» «السهم، فإف اشًتى شيئًا فهو با٠تيار إذا خرج
 با٠تيار بعد ما ظهر لو.

______________________________ 
(ٔ) 

 ٕٚٗ: ٘ا١تكاسب 

 ٚ٘: ٜٔ( اٟتدائق ٕ)

 ٕح  ٘ٔ/ أبواب ا٠تيار ب ٜٕ: ٛٔ( الوسائل ٖ)
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ُب الصحيح عن عبدالرٛتن بن اٟتجاج عن منهاؿ  «ٕ»  والتهذيب «ٔ»  وقد استوضحها صاحب اٟتدائق ٔتا رواه ُب الكاُب
أشًتي  )عليو السبلـ(  قلت أليب عبداللَّو»القّصاب، وىو ٣تهوؿ ٔتعٌت أّّنا صحيحة إىل عبدالرٛتن ال إىل آخر السند، قاؿ 



سة ٍب ٮترج السهم، الغنم أو يشًتي الغنم ٚتاعة ٍب يدخل دارًا ٍب يقـو رجل على الباب فيعّد واحدًا واثنُت وثبلثة وأربعة وٜت
 .«ٖ» «قاؿ: ال تصلح ىذا إ٪ّتا تصلح إذا عدلت القسمة

ومعناىا أّف ٚتاعة كانوا يشًتوف عّدة شياة ٍب كانوا يدخلوّنا ُب مكاف ويقـو أحدىم بالباب ويعّد واحدًا واثنُت وثبلثة وأربعة 
شرة، أو كانوا يشًتوف شاة واحدة ٍب يقسمها وٜتسة فيعطيها ١تن اشًتى ٜتسة منها ويعّد عشرة ويدفعها إىل من اشًتى ع

أحدىم بُت ا١تشًتين فيدفع الرأس لبعضهم والرجل لبعض آخر وىكذا، ورٔتا يكوف السهم ا٠تارج ألحد مهزواًل وما خرج 
 لآلخر ٝتيناً ىذا.

إ٪تا دّلت على بطبلف ىذا التقسيم وُب كل من االستدالؿ بالرواية االوىل واالستشهاد بالثانية نظر. أّما الرواية الثانية فؤلّّنا 
والبيع بو فبل داللة فيها على ا٠تيار فيما إذا ظهر ا١تبيع على خبلؼ ما يعتقده. وأّما الرواية االوىل فهي أيضاً بصدد النهي عن 

ًتى سهم من أّف ا١تشًتي إف اش )قّدس سرّه(  تلك ا١تعاملة وال داللة فيها على ا٠تيار، وذلك ١تا أفاده شيخنا األنصاري
القّصابُت على ٨تو االشاعة كما ىو الظاىر ُب تلك ا١تعامبلت فا١تعاملة صحيحة ال خيار فيها، ألّف تقسيم ما ٮتّصو منها 

  على وجو

______________________________ 
 ٕ/ ٖٕٕ: ٘( الكاُب ٔ)

 ٜٖٖ/ ٜٚ: ٚ( التهذيب ٕ)

 ٛح  ٕٔ/ أبواب عقد البيع وشروطو ب ٖٙ٘: ٚٔ( الوسائل ٖ)
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صحيح أو باطل أمر آخر غَت مربوط بصحة أصل ا١تعاملة، وإف اشًتى سهم القّصاب الذي سيصَت متعّينًا بعد ما اشًتاه 
القّصاب وعُّت لو من الشياه باالخراج فا١تعاملة باطلة، ألّف القّصاب بعد مل يصر مالكًا للحصة ا١تعينة فكيف يبيعها قبل أف 

 ٯتلكها، فبل داللة ُب الروايتُت على خيار الرؤية.

فقد ٛتلو شيخنا األنصاري على ما إذا « فإف اشًتى شيئًا فهو با٠تيار إذا خرج» )عليو السبلـ(  وأّما ما ُب ذيلها من قولو
 يواف.اشًتى شياىاً على ٨تو الكّلي ُب ا١تعُّت فصّحت معاملتو، وبعدما أخرجها من الشياه يثبت لو خيار اٟت

ويدفعو: أّف ا١تراد با٠تيار لو كاف ىو خيار اٟتيواف فبل وجو لثبوتو بعد إخراج السهم ألنّو يثبت لو من حُت ا١تعاملة ال بعد 
 زماف التعيُت.



الشراء  والظاىر أّف ا١تراد با٠تيار ُب الرواية ليس ىو ا٠تيار ا١تصطلح، بل ا١تراد منو ىو ا٠تيار با١تعٌت اللغوي ٔتعٌت أنو ٥تتار ُب
فتكوف ا١تعاملة باطلة وبعد « ال تشًت»منع عن ىذا البيع بقولو  )عليو السبلـ(  وعدمو بعد خروج السهم، وذلك ألّف اإلماـ

بطبلّنا إذا ارتكبها أحد وخرج السهم فبل يكوف ملزماً بو لبطبلف البيع، فمعٌت أّف لو ا٠تيار أنو غَت ملـز بالبيع بل ىو ٥تتار لو 
 نياً بالبيع الصحيح ولو أف يرّده )واللَّو العامل ْتقائق األحكاـ(.أف يشًتيو ثا

 القوؿ ُب مورد ىذا ا٠تيار

 

أّف مورد ىذا ا٠تيار ىو بيع العُت الشخصية، ولعّلو يريد هبذا الكبلـ ما يقابل الكّلي  «ٔ» )قّدس سرّه(  ذكر شيخنا األنصاري
  يتصّور فيو ٗتّلف وصف وفقدانو حىت يثبت فيو خيار الرؤية، وأّما ُبُب الذمة حيث إنو ال يأٌب فيو ىذا ا٠تيار، إذ ال 

______________________________ 
 ٕٛٗ: ٘( ا١تكاسب ٔ)
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كما   ا١تشاع والكّلي ُب ا١تعُّت فبل مانع من جرياف ىذا ا٠تيار فيهما لتصّور ٗتّلف الوصف ُب كل من ا١تشاع والكّلي ُب ا١تعُّت 
إذا وصفو البائع أو غَته بوصف فاشًتى ا١تشًتي نصفو ا١تشاع أو اشًتاه على ٨تو الكّلي ُب ا١تعُّت كما إذا باعو صاعًا كّلياً 
من صربة ووصفها بوصف وبعد ما اشًتاىا ظهر خبلفو، وكيف كاف فالتوصيف ُب ا١تشاع والكّلي ُب ا١تعُّت وٗتّلف الوصف 

 وجو الختصاص ا٠تيار بالعُت الشخصية. فيهما ٔتكاف من الوضوح، فبل

من أّف ا٠تيار ُب ا١تقاـ من قبيل خيار ٗتّلف الشرط ظاىر المكاف االشًتاط وٗتّلف  )قّدس سرّه(  وىذا بناًء على مسلكو
 الشرط ا١تشاع والكّلي ُب ا١تعُّت كما عرفت.

جع إىل خيار ٗتّلف الشرط، فبل ٯتكننا التعّدي من وأّما بناء على ما سلكناه من أنو خيار تعّبدي على خبلؼ القاعدة وال ير 
مورد الرواية وىو بيع العُت الشخصية إىل غَته إاّلبالقطع با١تناط، نعم ال مانع من التعّدي إىل بيع ا١تشاع، ألّف الشارع إذا 

ما إذا اشًتى شريكاف حكم بثبوت ا٠تيار عند بيع ٘تاـ العُت فبحسب الفهم العرُب يثبت ُب بيع نصفها على ٨تو ا١تشارع ك
٘تاـ ا١تزرعة والضيعة فصار كل منهما مالكًا لنصفها ا١تشاع، فدعوى القطع ّتريانو ُب ا١تشاع غَت بعيد، وأّما ُب الكّلي ُب 

 ا١تعُّت فبل قطع با١تبلؾ وىو خارج عن مورد التعّبد فبل ٯتكن التعّدي إليو.



حّد نفسو، ومن الظاىر أّف بيع العُت اجملهولة باطل فيعترب ُب صحة العقد ٍب إّف ىذا ا٠تيار إ٪ّتا يثبت بعد صحة العقد ُب 
حينئذ ذكر األوصاؼ ا١توجودة ُب العُت اليت ٮتتلف باختبلفها الرغبات حىت يرتفع بو اٞتهالة ا١توجبة للغرر، وحكى شيخنا 

تبلفها الثمن، وعن آخر يعترب ُب عن بعضهم أنو اشًتط ُب صحتو ذكر األوصاؼ اليت ٮتتلف باخ )قّدس سرّه(  األنصاري
صحتو ما يعترب ُب صحة السلم، وقد أرجعهما شيخنا األنصاري إىل ما ذكرناه وٛتلهما على ٣ترد التغَّت ُب اللفظ، وقد اّدعى  

  كل
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 واحد منهما االٚتاع على ما اّدعاه.

وصاؼ اليت ٮتتلف باختبلفها الرغبات ألنّو يؤّدي إىل عزّة الوجود، وعليو ورٔتا يقاؿ: إّف السلم ال يعترب فيو ذكر ٚتيع األ
 فيكوف اعتبار ما يشًتط ُب صحة السلم ُب ا١تقاـ منافياً العتبار ذكر األوصاؼ اليت ٮتتلف باختبلفها الثمن.

 وأجاب عنو شيخنا األنصاري بوجهُت:

وصاؼ اليت ٮتتلف باختبلفها الرغبات إ٪ّتا ىو من جهة بياف ما يعترب أّف ما ذكروه ُب ا١تقاـ من اعتبار ذكر ٚتيع األ أحد٫تا:
 ُب صحة السلم ٔتا ىو ىو مع قطع النظر عّما يعرض على بعض أفراده من العذر.

أّف ذكر ٘تاـ األوصاؼ اليت ٢تا مدخلية ُب اختبلؼ قيمة ا١تاؿ معترب ُب ٘تاـ البيوع حىّت السلم، وما ال ٯتكن فيو  وثانيهما:
 نلتـز ببطبلنو، ىذا. ذلك

وال يهّمنا إرجاع كلمات بعضهم إىل كلمات اآلخرين، بل الذي ٯتكن أف يقاؿ ُب ا١تقاـ: ىو أّف مقتضى االطبلقات 
ّنى » )عليو السبلـ(  والعمومات صحة ٚتيع ا١تعامبلت، فبلبّد ُب ا٠تروج عنهما من دليل ٥ترج ال ٤تالة، والدليل ىو قولو

على تقدير ثبوتو وصّحتو ألنّو نبوي، فبلبّد من مبلحظة عدـ الغرر ُب صحة ا١تعامبلت وأنو ُب أّي  «ٔ» «النيب عن بيع الغرر
مورد يأٌب وُب أّي مورد ال يأٌب، والغرر مفهـو عرُب فبلبّد ُب تشخيصو من ا١تراجعة إىل العرؼ والعقبلء لنرى أّّنم يروف الغرر 

ألوصاؼ اليت ٮتتلف باختبلفها الرغبات من الغرر كما إذا اشًتى عيناً ال يدري ء، فإذا راجعنا إليهم نرى أّف اٞتهل با أّي شي
 أنّو ذىب أو صفر أو رصاص، أو اشًتى فراشاً ال يدري أّف ما فيو قطن أو صوؼ وىكذا.

  وأّما األوصاؼ اليت ال مدخلية ٢تا ُب اختبلؼ القيمة كثَتاً فبل يعتربوف

______________________________ 
 )باختبلؼ يسَت( ٖح  ٓٗ/ أبواب آداب التجارة ب ٛٗٗ: ٚٔالوسائل ( ٔ)
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 .«ٔ» العلم هبا، فيشًتوف البطيخ ببل معرفة طعمو أنو حلو أو متوسط وال يشًتطوف ُب صحتو طعم البطيخ قبل ا١تعاملة

، فبل يشًتطوف التدقيق ٔتعرفة ٚتيع األوصاؼ كما عرفتو ُب فعليو الغرر عند العقبلء والعرؼ أمر متوسط بُت ا١تسا٤تة والتدقيق
البطيخ، وال يرّخصوف ا١تسا٤تة وشراء الفراش مع اٞتهل بأنو صوؼ أو قطن، فبل يعترب ُب ارتفاع الغرر التدقيق، كما ال يكفي 

بلحظة ىذا ا١تفهـو العرُب ُب ُب ارتفاعو ا١تسا٤تة بل ىو وسط بُت األمرين عند ا١تراجعة إىل العقبلء والعرؼ، فبلبّد من م
صّحة البيع، ففي كل مورد كاف اٞتهل بو غررًا عند العرؼ فنلتـز فيو بالفساد، كما أّف ُب كل مورد مل يكن اٞتهل بو غرراً 

 عندىم نلتـز فيو بالصحة للعمومات واالطبلقات.

لشرعي أعّم من الغرر العرُب، فإّف الغرر مل يرد من أّف الغرر ا «ٕ» )قّدس سرّه(  ومن ذلك يظهر ما ُب كبلـ شيخنا األنصاري
ُب رواية ومل يفّسر ٔتعٌت حىّت يكوف أعم من الغرر العرُب، وإ٪ّتا ورد ُب خصوص النبوي وحيث مل يبُّت ا١تراد منو ُب اٟتديث 

 ٛتلناه على ا١تفهـو العرُب منو كما ُب غَته من األلفاظ.

ُب ا١تقاـ ٦تّا مل نفهم ا١تراد منو، نعم قد ثبت  )قّدس سرّه(  م من العرُب، فما أفادهوباٞتملة: ليس لنا غرر شرعي حىّت يكوف أع
بطبلف ا١تعاملة ُب بعض ا١توارد مع عدـ الغرر فيو عرفًا إاّلأنو ال من جهة الغرر الشرعي بل من جهة التعّبد، وىذا كما ذكرناه 

رعًا فيكوف اٞتهل ٔتقدار٫تا مانعًا عنو وإف مل يستلـز الغرر، وىذا  ُب ٤تّلو من أّف العلم ٔتقدار العوضُت شرط ُب صحة البيع ش
 كما إذا فرضنا اٟتنطة والشعَت

______________________________ 
  ( وكذا ال مانع من صّحتو فيما إذا كاف ُب نفسو خطرياً إاّلأنو أقدـ عليو ١تا فيو من األغراض الشخصية القائمة بؤ)

 ٕٓ٘: ٘( ا١تكاسب ٕ)
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متساوي القيمة ووضعنا ُب إحدى كّفيت ا١تيزاف حنطة وُب مقابلها ٔتقدارىا شعَتاً وتبادلنا هبما فإنّو ال ٭تتمل فيو الغرر لتساوي 
ٞتنس أي ّتنس القيمتُت ومقدار٫تا واقعاً، إاّلأنّو باطل للجهل ٔتقدار٫تا، وكذا اٟتاؿ فيما إذا اعتربنا ُب صحة البيع العلم با

العوضُت فيكوف اٞتهل باٞتنس مانعاً عن صحة البيع وإف مل يستلـز الغرر وىذا كما إذا عّوض ما عنده من ا١تصوغ مع اٞتهل 
بأنو ذىب أو صفر ٔتا عند اآلخر ٦تّا صيغ من مادة اخرى ٣تهولة أيضًا مع تساوي مقدار٫تا وقيمتهما، ال ألجل الغرر 

 جهة اٞتهل ّتنس العوضُت، ولعّلو ظاىر. النتفائو حسب الفرض بل من



وىو أّف بيع العُت الغائبة غرري دائماً، وذلك ألنو إف اعتربنا فيو ذكر ٘تاـ األوصاؼ اليت ٮتتلف  بقي ُب ا١تقاـ إشكاؿ:
ٞتهالة باختبلفها الرغبات وباعها مقّيدة هبذه األوصاؼ، فيكوف ا١تعاملة غررية للجهل بوجود عُت مّتصفة هبذه األوصاؼ وا

ء منها بل على ٨تو االطبلؽ، كانت واجدة ٢تا  بوجود ا١تبيع من أظهر أ٨تاء الغرر. وإذا باعها ببل ذكر أوصافها وال مقّيداً بشي
 أـ مل تكن، فهي أيضاً غررية للجهل بأوصافها.

 بوجهُت: )قّدس سرّه(  وأجاب عنو شيخنا األنصاري

بل ىو أمر نفساين وىو ا٠تطر فإذا اطمأف ا١تشًتي بتوصيف نفس البائع أو أّف الغرر ليس من االمور الواقعية  أحد٫تا:
بتوصيف غَته من اٞتَتاف بأّف العُت مّتصفة بأوصاؼ وأقدـ على شرائها معتقدًا أّّنا مّتصفة ولو باعها البائع على ٨تو 

 الرتفاعو باالطمئناف بوجودىا. ء من األوصاؼ وال تقييده هبا، فبل تكوف ا١تعاملة غررية االطبلؽ من غَت التزاـ بشي

أنو ىب أّف البائع يبيعها مقّيدًا بتلك األوصاؼ إاّلأنو ال يبعد أف يكوف التقييد ُب معٌت االشًتاط، فهو يقدـ على  وثانيهما:
  شرائها باشًتاط اّتصافها بتلك األوصاؼ، ومثلو ال يكوف غررياً ولو مع اٞتهل بوجود العُت ا١تّتصفة بتلك
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األوصاؼ، وىذا ألّّنا إذا بانت فاقدة ٢تا أو مل توجد أصبًل فلو أف يفسخ ا١تعاملة ٓتيار ٗتّلف الشرط، ومع التمّكن من 
الفسخ ال غرر وال خطر ُب ا١تقاـ، وال يشًتط ُب ىذا ا٠تيار أف يكوف العقد مع قطع النظر عنو صحيحًا تاماً كما ثبت ذلك 

 لس واٟتيواف، بل يكفي ُب ا١تقاـ صحة العقد ولو ّتعل ا٠تيار ألنّو من ٣تعوالت ا١تتبايعُت أعٍت االشًتاط، ىذا.ُب خياري اجمل

والوجو ُب ذلك  )قّدس سرّه(  بل معٌت التقييد ىو االشًتاط ال أنو ال يبعد أف يكوف كذلك كما أفاده شيخنا األنصاري أقوؿ:
فيها وال ضيق وال إطبلؽ فيها وال تقييد ألّّنا ليست إاّلىي فبل يقبل االّتساع وال أّف العُت ا١توجودة ا٠تارجية ال سعة 

التضييق، ألّّنا غَت مشتملة على حصص كثَتة لتتقّيد وتطلق، فمعٌت تقييدىا ىو االلتزاـ بكوّنا مّتصفة بتلك األوصاؼ، 
 رط، ومع ا٠تيار ال يبقى للغرر وا٠تطر ٣تاؿ.ومعٌت االلتزاـ أّف ا١تشًتي جعل لنفسو ا٠تيار على تقدير عدـ ٖتّقق الش

٦تّا ذكرناه ُب ا١تقاـ: أّف بيع العُت الغائبة تارًة يكوف بتوصيف البائع أو غَته ٦تّن يفيد االطمئناف للمشًتي، وبو   وا١تتحّصل
ما إذا انكشف خبلؼ يرتفع الغرر ألنو باعتقاده ال يقدـ على خطر وحينئذ فبل إشكاؿ ُب صحة البيع مع ثبوت ا٠تيار لو في

 ما يعتقده، وىذا ال ربط لو ٓتيار ٗتّلف الشرط وال يرجع إىل االشًتاط.

واخرى باشًتاط األوصاؼ ُب ا١تبيع، والبيع أيضًا صحيح ُب ىذه الصورة ويثبت لو خيار ٗتّلف الشرط على تقدير عدـ 
يع ا١تقّيد غَت معلـو فتكوف ا١تعاملة غررية للجهل بوجود اّتصافو بالصفات. ودعوى أّف االشًتاط ٔتنزلة تقييد ا١تبيع ووجود ا١تب



ا١تبيع، قد عرفت اندفاعها، والوجو فيو أّف التقييد إّما أف يرجع إىل البيع وإّما أف يرجع إىل االلتزاـ بو الذي معناه جعل ا٠تيار 
د تلك األوصاؼ ْتيث إذا ٗتّلفت األوصاؼ لنفسو، فإف أرجعناه إىل البيع بأف تكوف ا١تعاملة والتزامو البيعي معّلقًا على وجو 

 وظهر عدـ اّتصاؼ ا١تبيع بالقيود فبل التزاـ معاملي بينهما، فمثلو ال
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يوجب الغرر ألنو ال يقدـ على ا١تعاملة على كل حاؿ، بل إ٪تا يقدـ عليها فيما إذا كاف ا١تبيع موجودًا فبل خطر ُب البُت، 
ا١تعاملة باطل ُب ىذه الصورة ال من جهة الغرر بل من جهة التعليق ُب العقود ألّف التنجيز شرط ُب صحة  إاّلأّف أصل

 ا١تعاملة.

وأّما إذا أرجعناه إىل االلتزاـ با١تعاملة ال إىل أصلها، وقد عرفت أّف معناه جعل ا٠تيار لنفسو على تقدير عدـ األوصاؼ ُب 
فيها كما أّّنا غَت غررية ألنو مل يقدـ على ا٠تطر حينذاؾ بل جعل لنفسو ا٠تيار، فإذا رأى  ا١تبيع، فا١تعاملة صحيحة وال تعليق

عدـ ٖتّقق األوصاؼ فلو أف يفسخ ا١تعاملة فلم يقدـ على ا٠تطر وكيف كاف فبل إشكاؿ ُب صحة ا١تعاملة على تقدير 
 االشًتاط.

أنو ُب صورة ظهور ا٠تبلؼ ٥تَّت بُت الرّد واالمساؾ من  «ٔ» )قّدس سرّه(  ومن ذلك يظهر أّف ما حكي عن ابن إدريس
باألرش ٦تّا ال وجو لو، فإّف مقتضى القاعدة عند جعل ا٠تيار لنفسو ىو االلتزاـ بالبيع عند ظهور ا٠تبلؼ أو الرّد والفسخ، 

صحة ا١تبيع بأف كاف من  وأّما االمساؾ مع ا١تطالبة باألرش فمّما ال دليل عليو، نعم لو كاف الوصف ا١تفقود ٦تّا لو دخل ُب
أوصاؼ الصحة فيثبت للمشًتي ا٠تيار بُت الرّد واالمساؾ مع األرش، إاّلأنّو ال من جهة خيار الرؤية بل من جهة خيار 
العيب وأّما إذا مل يكن الوصف من أوصاؼ الصحة بل كاف من أوصاؼ الكماؿ كما ىو ٤تل الكبلـ دوف وصف الصحة 

 وجب األرش، ولعّلو ظاىر.فبل دليل على أّف ٗتّلفها ي

وُب  «ٕ» )قّدس سرّه(  وأّما ما عن ٚتاعة من بطبلف ا١تعاملة عند ظهور عدـ اّتصاؼ ا١تبيع بالوصف كما عن احملّقق األردبيلي
  وغَت٫تا من جهة أفّ  «ٖ» النهاية

______________________________ 
 ٕٕٗ: ٕ( السرائر ٔ)

 ٖٛٔ: ٛ( ٣تمع الفائدة والربىاف ٕ)

 ٜٖٔ( النهاية: ٖ)
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ا١تبيع غَت موجود، فما وقع عليو البيع مل يوجد وما وجد مل يتعّلق بو االنشاء والبيع فمقتضى القاعدة ُب مثلو البطبلف وقد 
أيضًا إاّل أنو رجع عنو من جهة أّف ا١تستفاد من تتّبع ا١توارد الفقهية وا١تسائل  «ٔ» )قّدس سرّه(  ماؿ إليو شيخنا األنصاري

ا١تتفّرقة ىو عدـ بطبلف ا١تعاملة ُب صورة فقد الصفة ا١تقصودة وٗتّلفها كما ُب موارد ظهور العيب ُب ا١تبيع وموارد قبض 
 الصفقة فيما إذا باع ما ٯتلك وما ال ٯتلك وغَت٫تا.

 ٯتكن ا١تساعدة عليو، وذلك ألّّنم إف أرادوا بذلك أّف البيع مقّيد بوجود تلك األوصاؼ وأنو ال بيع فيما إذا فهو أيضًا ٦تّا ال
مل تكن األوصاؼ موجودة فا١تعاملة حينئذ وإف كانت باطلة إاّلأّف الزمو عدـ صحة ا١تعاملة مطلقًا سواء وجدت األوصاؼ 

التعليق ُب العقود يوجب البطبلف ولو مع وجود ا١تعّلق عليو واقعاً، فلماذا التزموا ُب ا١تبيع أـ مل توجد، وذلك ١تا عرفت من أّف 
 بالبطبلف عند انكشاؼ ا٠تبلؼ دوف صورة وجود األوصاؼ.

ء وإ٪ّتا ا١تقّيد ىو االلتزاـ با١تعاملة وعدـ الرجوع فيو الراجع إىل جعل ا٠تيار لنفسو  وإف أرادوا بذلك أّف البيع غَت مقّيد بشي
تقدير عدـ ٖتّقق األوصاؼ فبل وجو حينئذ لبطبلف البيع عند ٗتّلف األوصاؼ ألنّو غَت مربوط بالبيع، إذ ا١تفروض أّف على 

 ا١تعاملة مطلقة، نعم يوجب ٗتّلف األوصاؼ ا٠تيار للمشًتي ألّف شرط لزـو ا١تعاملة مفقود، وأّما البطبلف فبل وجو لو أصبًل.

ة كما إذا باع شيئًا على أنو عبد حبشي ٍب ظهر أنو ٛتار وحشي قياس مع الفارؽ، فإّف وقياس ا١تقاـ بتخّلف الصور النوعي
ق الصور النوعية ٦تّا تقّوـ بو ا١تعاملة ألّف البيع إ٪ّتا يقع على تلك الصور النوعية ألّّنا ا١تقّوـ ١تالية ا١تاؿ وهبا ٗتتلف اٟتقائ

  والذىب وٗتّلفها يوجبواألشياء، إذ ال مالية للماّدة ا١تشًتكة بُت الًتاب 

______________________________ 
 ٕٙ٘ -ٕ٘٘: ٘( ا١تكاسب ٔ)

 ٙٛ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

انعداـ ا١تبيع، ومع عدـ ٖتّقق ا١تبيع ا١تعاملة باطلة، ومن ىنا ال مانع من تعليق ا١تعاملة عليها بأف يقوؿ: بعتك ىذا إف كاف 
البيع على ما يتوّقف عليو ا١تعاملة ال مانع عنو بوجو، وحيث إّف البيع مقّيد هبا ومعّلق عبداً، وذلك ١تا عرفت من أّف تعليق 

عليها فعند فقداّنا تبطل ا١تعاملة ال ٤تالة، وىي ال تقاس باألوصاؼ الكمالية أو غَتىا ٦تّا ال ترجع إىل الصور النوعية، فإّف 
صاؼ دواع لوقوع البيع على الذات وموجبة لكثرة قيمتها، فتخّلفها ال ا١تعاملة ال تقع عليها وإ٪ّتا تقع على الذات وتكوف األو 

 يعدـ ا١تبيع فبل وجو لبطبلف البيع عند ٗتّلفها.



من قياس ا١تقاـ على الشرط الفاسد وأّف الشرط إذا كاف فاسداً يلتزموف فيو بفساد  )قّدس سرّه(  وأّما ما أفاده شيخنا األنصاري
ا١تشروط من جهة أّف ما وقع عليو العقد مل ٯتض وما ىو ٯتكن امضاؤه مل ينشأ، فإّف البيع مقّيداً بالشرط الفاسد ال يقع عليو 

يقع عليو االنشاء فيكوف الشرط الفاسد مفسداً، وىذا االمضاء شرعاً، والبيع ببل ذلك الشرط وإف كاف صحيحًا إاّلأنو مل 
الوجو بعنيو جاٍر ُب ا١تقاـ ألّف البيع مع الصفات مل ٯتض لعدـ وجوده، وأّما نفس البيع ببل تلك األوصاؼ فهو وإف كاف 

 األوصاؼ. صحيحاً إاّلأنّو مل ينشأ، فا١تنشأ مل يقع والواقع مل ينشأ، فبل ٤تالة تكوف ا١تعاملة فاسدة عند ٗتّلف

أّف ا١تقاـ ومسألة أّف الشرط الفاسد مفسد من واديُت ال يرتبط أحد٫تا باآلخر، وذلك ألّف الوجو فيما ذىب إليو  ففيو:
القائلوف بفساد ا١تشروط عند فساد شرطو ىو أّف البيع وا١تعاملة معّلقة ومقّيدة بالشرط الفاسد كما إذا باع شيئًا بشرط أف 

دًا أو يهتك مؤمناً، فإّف معٌت االشًتاط فيما إذا كاف الشرط من قبيل األفعاؿ أّف البيع معّلق على يشرب ا٠تمر أو يقتل زي
التزامك بذلك العمل، وحيث إّف ا١تعّلق عليو وىو التزاـ الطرؼ بالعمل موجود حاؿ ا١تعاملة و٫تا عا١تاف بوجوده فبل مانع من 

  تزاـ ا١تشًتي مثبًل بالعملالتعليق حينئذ، فإذا ظهر أّف البيع معّلق على ال

 ٚٛ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

إاّلشرطًا حّلل » )عليو السبلـ(  احملرـّ وحكم الشارع بأّف وجود ىذا االلتزاـ كعدمو ألنّو ٤ترـّ وداخل ُب االستثناء ُب قولو
 فبل ٤تالة يبطل البيع لعدـ حصوؿ ما عّلق عليو، ومن ىنا حكموا بأّف الشرط الفاسد مفسد للمشروط. «ٔ» «حراماً 

وأّما ُب ا١تقاـ فليس البيع معّلقاً على الشرط وىو الوصف وكونو موجوداً ُب ا١تبيع وإاّل يلـز بطبلف العقد ألجل التعليق على ما 
ى التزاـ البائع بوجود تلك األوصاؼ ُب ا١تبيع، إذ ال معٌت اللتزاـ البائع ٔتا ىو ال يعلم بوجوده، كما أّف البيع غَت معّلق عل

خارج عن قدرتو واختياره، فإّف كوف ا١تبيع كذا وكذا أي مّتصفًا بصفة خارج عن اختيار البائع وال يتعّلق بو االلتزاـ، وليست 
ء، بل يكوف التزامو بو وعدـ  وف البيع مطلقاً وغَت مقّيد بشياألوصاؼ كاألفعاؿ حىت يصح االلتزاـ هبا، فبل ٤تالة يتعُّت أف يك

رجوعو ُب ا١تعاملة معّلقًا على وجود األوصاؼ دوف أصل ا١تعاملة ومعٌت ذلك جعل ا٠تيار لنفسو على تقدير عدـ اّتصاؼ 
يار ولو أف ال يثبت على بيعو ا١تبيع بالقيود، فإذا ظهر التخّلف وعدـ اّتصاؼ ا١تبيع باألوصاؼ ا١تذكورة فبل ٤تالة يثبت لو ا٠ت

وال يلتـز بو، ألّف التزامو بو كاف معّلقًا على وجود األوصاؼ ومل ٭تصل ا١تعّلق عليو، وأّما البطبلف فهو ٦تّا ال أساس لو بوجو، 
ه عليك تعرؼ أّف ء فبأّي وجو يلتـز بالبطبلف عند التخّلف، وهبذا الذي تلونا ألنّو مل يكن مقّيدًا وال مشروطًا وال معّلقًا بشي

ا١تقاـ غَت كوف الشرط الفاسد مفسدًا وأّّنما من واديُت والبيع ُب أحد٫تا معّلق وُب اآلخر مطلق، فبل وجو لقياس أحد٫تا 
إف  )قّدس سرّه(  ٦تّا ال ٯتكن ا١تساعدة عليو بل مل يكن ذلك مًتقّبًا منو )قّدس سرّه(  باآلخر أبداً، فما أفاده شيخنا األنصاري

 ن جسارة.مل يك

 والذي تلّخص ٦تّا ذكرناه ُب ا١تقاـ: أّف األوصاؼ على قسمُت: نوعية وكمالية



______________________________ 
 ٗح  ٓٗ/ أبواب ا١تهور ب ٖٓٓ: ٕٔ( ورد مضمونو ُب الوسائل ٔ)

 ٛٛ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

اد، وُب الثانية يوجب ا٠تيار، ىذا كّلو فيما إذا كاف ا١تعّلق ا١تعرّب عنها بالعرضية، والتخّلف ُب االوىل يوجب البطبلف والفس
على وجود الوصف ىو االلتزاـ با١تعاملة الراجع إىل جعل ا٠تيار لنفسو على تقدير عدـ ثبوت الوصف كما ىو الظاىر ُب 

يق االلتزاـ با١تعاملة على وجود ا١تعامبلت، فإنو ال معٌت اللتزاـ البائع ٔتا ىو خارج عن اختياره فبل ٤تالة يكوف مرجعو إىل تعل
 األوصاؼ الراجع إىل جعل ا٠تيار لنفسو على تقدير التخّلف.

وأّما إذا فرضنا أّف ا١تعّلق ىو أصل ا١تعاملة وإنشاؤىا فهو أيضًا ال مانع منو ُب القسم األوؿ ألّف بطبلف التعليق إ٪ّتا ثبت 
فسها وُب ذاهتا معّلقة عليو، وقد عرفت أّف الصور النوعية مقّومات باإلٚتاع وال إٚتاع على بطبلنو فيما كانت ا١تعاملة بن

 للمعاملة لوقوعها عليها ولذا قلنا إّف ٗتّلفها يوجب البطبلف.

وأّما ُب القسم الثاين فالتعليق فيو يوجب البطبلف لعدـ قواـ ا١تعاملة باألوصاؼ الكمالية والعرضية وعدـ وقوعها عليها، ١تا 
٤تلو من أّف ا١تعاملة إ٪تا تقع على األعياف وىي اليت يبذؿ ا١تاؿ بأزائها، دوف األوصاؼ وا٢تيئات لعدـ قابليتها أشرنا إليو ُب 

للبيع على ٨تو االستقبلؿ، فإذا مل تقع عليها ا١تعاملة ومل تكن مقّومة للمعاملة فبل ٤تالة يكوف التعليق عليها موجبًا لفساد 
 ا١تعاملة وبطبلّنا، ىذا.

١تدار ُب كوف الوصف من األوصاؼ النوعية ا١تقّومة للمعاملة وكونو من األوصاؼ الكمالية العرضية اليت يوجب التعليق ٍب إّف ا
فيها بطبلف ا١تعاملة ليس على التدقيقات واالصطبلحات الفلسفية ومبلحظة أّف الوصف من األوصاؼ الذاتية ا١تقّومة أو أّنا 

وأنو من قبيل الكم أو الكيف أو من سائر ا١تقوالت، بل ا١تدار على ما يراه العرؼ  من األوصاؼ العرضية باصطبلح الفلسفة،
والعقبلء من األوصاؼ ا١تقّومة والنوعية أو الكمالية العرضية، وبُت األوصاؼ النوعية العرفية والعقلية تغاير جلي، ورٔتا تكوف 

  النسبة عموماً من وجو إذ رٔتا يكوف وصف من األوصاؼ

 ٜٛ، ص: ٕ ارات، جمكاسب ا٠تي

النوعية عقبًل ومغايرًا لفاقد الوصف ذاتًا وحقيقة وال يكوف من النوعية عرفًا واخرى ينعكس وثالثة ٬تتمعاف، مثبًل إذا اشًتى 
جارية ٍب ظهر أنو عبد فإّف الذكورة واالنوثة ليستا من األوصاؼ النوعية عقبًل، فإّف الذكر واالنثى كبل٫تا إنساف و٫تا من 

ؼ العرضية، إاّلأّّنما حقيقتاف متغايرتاف لدى العرؼ وصفة الذكورة واالنوثة من قبيل األوصاؼ النوعية عندىم، فتبطل األوصا
ا١تعاملة بتخّلفهما كما ال يوجب التعليق عليهما بطبلف ا١تعاملة، وكذا كتاب اللغة والفقو فإّّنما عند العرؼ حقيقتاف متباينتاف 



ٍب ظهر أنّو كتاب اللغة للفّيومي مثبًل فتكوف ا١تعاملة باطلة،  )قّدس سرّه( شرح اللمعة للشهيد فإذا اشًتى كتابًا بوصف أنو
ولكّنهما بنظر العقل حقيقة واحدة، ألّف الكتاب ليس إاّلمرّكبًا من اٟترب والقرطاس واٞتلد وىو متحّقق ُب كليهما، ومن ىذا 

ج بنسج غَته من الببلد فإّّنما حقيقتاف متغايرتاف عرفًا ومن اٟتقيقة القبيل أيضًا الفرش ا١تنسوج بنسج الكاشاف مع ا١تنسو 
 الواحدة عقبًل لًتّكبهما من الصوؼ والصبغ، فتخّلف الوصف ُب مثلو يوجب البطبلف.

كما أنو رٔتا يكوف الوصف من األوصاؼ النوعية عقبًل وال يكوف كذلك عند العرؼ، وىذا كما ُب األشياء اليت ال قيمة 
ا عرفاً وإ٪تا يبذؿ ا١تاؿ بازاء ىيئتها فقط نظَت ا١تفتاح فإّف الغرض والنظر فيو مقصوراف على الفتح، وا١تاؿ يبذؿ ُب مقابل ١تواّدى

تلك الصفة ببل فرؽ ُب ذلك بُت كوف مادتو ٨تاسًا أو حديداً، نعم ال تكوف ا٠تشبة بقيمة اٟتديد أو النحاس لعدـ قّوهتا 
اس أو الصفر فجميعها على حّد سواء وال ٮتتلف قيمة ا١تفتاح باختبلفها أبداً، فاٟتديدية مثلهما، وأّما اٟتديد أو النح

والنحاسية من األوصاؼ الكمالية والعرضية عند العرؼ ولكّنهما من األوصاؼ النوعية عقبًل، و٫تا حقيقتاف متغايرتاف عنده 
 ٓتبلؼ العرؼ.

 ٜٓ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

من مثاؿ لنب اٞتاموس ولنب البقر أو الغنم فإنو عرفًا حقيقة واحدة، وكونو من  «ٔ»  خنا األنصاريومن ذلك ما مّثل بو شي
البقر أو اٞتاموس من األوصاؼ الكمالية والعرضية عندىم، إاّلأنو حقيقة من األوصاؼ النوعية عقبًل ولبنهما متغايراف حقيقة 

 بالدقّة العقلية.

ن جهة أّف حقيقة اللنب واحدة كاف من اٞتاموس أو من البقر وليس حقيقة لنب البقر وإف كاف ىذا ا١تثاؿ مورد االشكاؿ م
 عقبًل مغايراً ٟتقيقة لنب الغنم واختبلؼ الغنم والبقر ْتسب اٟتقيقة أمر آخر ال ربط لو باختبلؼ حقيقة اللنب وىذا ظاىر.

 مانع من تعليق ا١تعاملة عليها، وأّما األوصاؼ العرضية وا١تتلّخص: أّف ا١تعاملة تبطل عند ٗتّلف األوصاؼ النوعية العرفية، وال
بنظرىم فتخّلفها ال يوجب إاّل ا٠تيار وال يوجب البطبلف، نعم التعليق على مثلها يوجب الفساد كما مّر، ىذا كّلو فيما إذا 

 علم اٟتاؿ وظهر أّف الوصف من قبيل األوصاؼ النوعية عند العرؼ أو من قبيل غَتىا.

شككنا ُب أّف الوصف من النوعية حىت يصح التعليق عليها وتبطل ا١تعاملة بتخّلفها، أو أنو من قبيل غَتىا لئبّل يصح وأّما إذا 
التعليق فيها وال تبطل ا١تعاملة بتخّلفها، وىذا كما ُب األقمشة ا١تنسوجة من الكّتاف تارة ومن القطن اخرى، أو غَتىا من 

ا١تنسوجة من الصوؼ ا٠تالص تارة ومن الكتاف اخرى، ومن ا١تمتزج من الصوؼ والقطن ثالثة الفاسونية الصيفية ا١تتداولة اليـو 
فيما إذا شككنا وشك العرؼ ُب أّف كوّنا من الصوؼ وصف نوعي تبطل ا١تعاملة عند ظهورىا من القطن أو أنو من 

 األوصاؼ الكمالية وٗتّلفها يوجب ا٠تيار؟



______________________________ 
 ٕٙ٘: ١٘تكاسب ( أ)

 ٜٔ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

فالكبلـ ُب ذلك يقع ُب مقامُت: أحد٫تا فيما إذا عّلقت ا١تعاملة على وجود ذلك الوصف ا١تشكوؾ كونو من النوعية عرفاً 
عليها ال فهل تصح ىذه ا١تعاملة حينئذ، فإّف الوصف على تقدير أنو من األوصاؼ النوعية فا١تعاملة صحيحة، ألّف التعليق 

 يوجب البطبلف، وإف كاف من قبيل غَتىا فا١تعاملة باطلة ألّف التعليق يوجب البطبلف.

وثانيهما: فيما إذا باع واشًتى حسب االرتكاز ببل تعليق ا١تعاملة على وجود الوصف ٍب ٗتّلف الوصف وظهر أّف ا١تبيع من 
قدير كونو من قبيل األوصاؼ النوعية فبل ٤تالة تبطل ا١تعاملة، القطن مثبًل، فهل تصح ا١تعاملة حينئذ أو ال، إذ الوصف على ت

 ألّف ٗتّلفها يوجب البطبلف، وعلى تقدير كونو من قبيل غَتىا فتخّلفها يوجب ا٠تيار دوف البطبلف.

 العمومات.فالظاىر صحة ا١تعاملة، ألّف البيع ليس إاّلتبديل ماؿ ٔتاؿ وىذا قد ٖتّقق على الفرض فيشملو  أّما ا١تقاـ األوؿ:

وأّما بطبلف التعليق ُب العقود فهو كما عرفت إ٪تا ثبت باالٚتاع وىو دليل ليّب يكتفى فيو با١تقدار ا١تتيّقن وىو ما إذا كاف 
الوصف من األوصاؼ الكمالية عند العرؼ جزمًا وعلى ٨تو القطع دوف صورة شك العرؼ وترّدده، ومل ينعقد االٚتاع على 

 أو العرضي حىت يقاؿ إّف التمسك بالعمومات حينئذ مع الشك ُب أّف الوصف نوعي أو عرضي عنواف مثل الوصف الكمايل
من التمسك بالعاـ ُب الشبهات ا١تصداقية، بل االٚتاع انعقد على كل مورد مورد ٓتصوصو كالتعليق على كتابة العبد و٨توه، 

  امو ُب ىذا ا١تورد غَت معلـو فيتمّسك بالعمومات ولعّلومثبًل يقاؿ إّف التعليق على كتابة العبد يوجب البطبلف وىكذا، وقي
  من جهة أّف الوصف احملرز عند العرؼ أنو من «ٔ»

______________________________ 
وقولو لعّلو اخل جواب عّما أورده  كل مورد مورد ال على عنواف الوصف العرضي أّف االٚتاع وقع على )داـ ظّلو( ( قد أفادٔ)

٘تّسكنا باالٚتاع ُب الوصف الكذائي احملرز كونو من العرضي عند العرؼ يكشف عن أّف االٚتاع انعقد على  عليو من أفّ 
عنواف جامع ال ٤تالة وإاّل ١تا صّح التمسك بو ُب ا١توارد ا١تذكورة، فأجاب عن ذلك بأّف االٚتاع لعّلو انعقد على بطبلف 

لوصف ا١ترّدد عّما انعقد عليو االٚتاع، وأورد عليو ثانياً: بأّف االٚتاع لو  التعليق ُب الوصف ا١تعلـو أنو من العرضي فيخرج ا
كاف انعقد على ىذا العنواف ألمكن إحراز عدمو باالستصحاب اٞتاري ُب األعداـ األزلية ونقوؿ األصل عدـ كوف الوصف 

اع على مبطلية التعليق ُب األوصاؼ من األوصاؼ العرضية ا١تعلومة عند العرؼ، فأجاب عنو: بأّف ىذا صحيح لو انعقد االٚت
  العرضية ولكّنو كما عرفت غَت معلـو



 ٕٜ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

العرضي ىو الذي ثبت االٚتاع على كوف التعليق عليو مبطبًل للمعاملة دوف الوصف احملرز أنو من النوعي أو الوصف ا١ترّدد 
اع دليل ليّب يكتفى فيو با١تقدار ا١تتيّقن وىو األوصاؼ ا١تعلـو كوّنا من وا١تشكوؾ كونو من العرضي أو النوعي وحيث إّف االٚت

 العرضي ويتمسك بالعمومات ُب غَته.

 وا١تتحّصل: أّف مقتضى العمومات ُب ىذه الصورة ىو صحة ا١تعاملة وعدـ بطبلّنا بالتعليق.

فالصحيح ىو االلتزاـ فيو بالبطبلف لعدـ العلم بوجود ا١تبيع ُب ا٠تارج، ألنّا ال ندري أّف ا١تعاملة وقعت على  وأّما ا١تقاـ الثاين:
واجد الوصف حىّت ٭تكم ببطبلف ا١تعاملة لعدـ وجود ا١تبيع ُب ا٠تارج وعدـ رضاه بغَت الواجد، أو أّنا وقعت على الذات 

ا١تبيع ُب ا٠تارج وبصحة ا١تعاملة، وحيث إنّا نشك ُب وجود ا١تبيع ُب ا٠تارج  اٞتامعة بُت الواجد والفاقد حىت يقاؿ بوجود
وعدمو فبل ٤تالة ٨تكم ببطبلف ا١تعاملة حينئذ، وال ٯتكن ُب مثلها التمسك بالعمومات لعدـ إحراز رضا ا١تشًتي بفاقد 

 ال»الوصف ولعدـ إحراز وقوع التجارة على الفاقد وعمـو قولو 
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 «ٕ» «ِإالَّ َأْف َتُكوَف ِٕتَارًَة َعْن تَػرَاضٍ   اَلتَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَػْيَنُكْم بِاْلَباِطلِ »  وقولو «ٔ» «٭تل ماؿ امرئ مسلم إاّلبطيب نفسو
ض ُب يقتضي إحراز طيب النفس وٖتّقق التجارة عن تراض ُب جواز األكل والتصرؼ، ومل ٖترز الطيب وال التجارة عن ترا

 فاقد الوصف حسب الفرض، فمقتضى العمومات حرمة األكل والتصرؼ وعدـ صحة ا١تعاملة ُب ا١تقاـ.

وباٞتملة: نفّصل بُت ا١تقاـ األوؿ وىذا ا١تقاـ ونلتـز بالصحة ُب األوؿ والبطبلف ُب الثاين لعدـ إحراز الرضا بالفاقد، وىذه 
ّل شيخنا االستاذ تعّرض ٢تا ُب غَت ىذا ا١تقاـ، وا١تسألة وجيهة ال بأس ا١تسألة مل أر التعّرض ٢تا ُب كلمات األصحاب، ولع

 بالتعّرض ٢تا.

  القوؿ ُب أّف ىذا ا٠تيار فوري أو أنّو على الًتاخي

 

قد وقع الكبلـ ُب أّف خيار الرؤية فوري أو أنو غَت فوري؟ فذىب بعضهم إىل أنو فوري وبعضهم إىل أنّو على الًتاخي كما 
غَت ىذا ا٠تيار من ا٠تيارات ا١تتقّدمة، والكبلـ ُب ذلك يقع أّواًل فيما يقتضيو األصل العملي أو غَته من القواعد اختلفوا ُب 

العامة، واخرى فيما يقتضيو النص الوارد ُب ا١تقاـ، وكذا يقع البحث تارة فيما إذا كاف ىذا ا٠تيار من أفراد خيار ٗتّلف الشرط  



واخرى فيما إذا كاف خيار الرؤية خياراً آخر غَت خيار ٗتّلف الشرط على  )قّدس سرّه(  ريكما ىو ظاىر كبلـ شيخنا األنصا
 ما قّويناه سابقاً.

  أّما ما يقتضيو األصل أو غَته من القواعد العاّمة فقد تقّدـ الكبلـ فيو ُب

______________________________ 
 ختبلؼ يسَت()با ٔح  ٖ/ أبواب مكاف ا١تصّلي ب ٕٓٔ: ٘( الوسائل ٔ)

 ٜٕ: ٗ( النساء ٕ)
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 «اَلتَْأُكُلوا أَْمَواَلُكمْ » أو قولو: «ٕ» «أَْوفُوا بِاْلُعُقودِ » وقد ذكرنا ىناؾ أّف مقتضى العمومات كقولو تعاىل: «ٔ»  خيار الغنب
اخل وغَت٫تا من العمومات لزـو ا١تعاملة ُب ٚتيع األزمنة واٟتاالت وإ٪ّتا ٩ترج عنها ُب زماف قاـ الدليل فيو على ا٠تيار،  «ٖ»

وأّما ُب غَته من األزمنة اليت نشك فيها ُب ثبوت ا٠تيار فا١ترجع فيها ىو العمومات واالطبلقات، ألّنا كما تدّؿ على العمـو 
العمـو األزماين، ففي غَت الزماف الذي دّؿ الدليل فيو على ا٠تيار نتمسك بعمـو األدلّة كما االفرادي كذلك تدّؿ على 

 عرفت، ىذا ما يقتضيو األصل أو القواعد العاّمة.

وأّما إذا قلنا بأّف خيار الرؤية من أحد أفراد خيار ٗتّلف الشرط فيكوف حالو حاؿ ذلك ا٠تيار، وقد تقّدـ أّف الفورية والًتاخي 
خيار ٗتّلف الشرط تابعتاف لبلشًتاط، فبلبّد من مبلحظة أّف االشًتاط يقتضي ا٠تيار عند التخّلف على وجو الفور أو ُب 

على وجو الًتاخي، وحيث إّف ا٠تيار عند ٗتّلف الشرط ثبت باالرتكاز فبلبّد من مبلحظة أّف االرتكاز عند العقبلء ىل ىو 
فور، وذكرنا ىناؾ أّف ا١ترتكز عند العقبلء ُب موارد ٗتّلف الشرط ليس ىو ا٠تيار ُب على ثبوت ا٠تيار مًتاخيًا أو على وجو ال

اآلف األوؿ من زماف ثبوت ا٠تيار آناً دقياً فلسفياً ْتيث لو مل يعمل با٠تيار ُب اآلف اٟتقيقي من زماف ا٠تيار يسقط خياره وال 
ثبوت ا٠تيار إىل األبد، فبل ٤تالة يتعُّت األمر بُت األمرين  يتمّكن من الفسخ أو االمضاء بعده، كما أّف االرتكاز ليس على

وىو ثبوت ا٠تيار فوريًا عرفيًا ْتيث ال يعّد عند العرؼ متهاوناً، وىذا ٮتتلف باختبلؼ ا١توارد وا١تبيع فرٔتا يرى العرؼ التأخَت 
  نصف يـو

______________________________ 
 وما بعدىا ٓٔٗاب الصفحة ( راجع اجملّلد الثالث من ىذا الكتٔ)

 ٔ: ٘( ا١تائدة ٕ)



 ٜٕ: ٗ( النساء ٖ)
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من التهاوف كما ُب األشياء اٟتقَتة واخرى يرى التأخَت يومًا أو يومُت من عدـ التهاوف كما ُب بيع األشياء ا٠تطَتة احملتاجة 
، ىذا كّلو بناًء على أّف ىذا ا٠تيار من أحد أفراد «ٔ»  رط فراجعإىل الًتّوي والفكر كما تقّدـ تفصيلو ُب خيار ٗتّلف الش

 خيار ٗتّلف الشرط.

على أنو لو قّلب منها أو فّتش ونظر إىل تسع  «ٕ»  وأّما ما يقتضيو النص الوارد ُب ا١تقاـ فقد دّلت رواية ٚتيل بن درّاج
وتسعُت قطعة ٍب بقي منها قطعة مل يرىا لكاف لو فيها خيار الرؤية، وإضافة ا٠تيار إىل الرؤية ال ٗتلو عن أحد وجوه ثبلثة 

 حسب ما يقتضيو استقراء كلمات األصحاب ُب سائر ا٠تيارات:

ضافة ا٠تيار إىل سببو ومقتضيو كما ُب خيار الغنب فإّّنم يريدوف بذلك أّف ء من باب إ أف تكوف إضافة ا٠تيار إىل شي األوؿ:
إاّلأّف اصطبلح األصحاب إ٪ّتا جرى على ذلك،  )عليو السبلـ(  الغنب سبب للخيار، وىذا التعبَت وإف مل يقع ُب كبلـ اإلماـ

ن ذلك القبيل إضافة ا٠تيار إىل العيب ُب قو٢تم فَتيدوف من مثل خيار الغنب وإضافتو إليو ا٠تيار ا١تسّبب عن الغنب، ولعّلو م
خيار العيب بناًء على أّف العيب سبب ا٠تيار، وأّما بناًء على إرادة ا١تعيب من العيب كما رٔتا يطلق ويراد منو ذلك فيكوف 

 نظَت خيار اٟتيواف اآلٌب ذكره.

ر اٟتيواف ألنو ٔتعٌت ا٠تيار الثابت ُب ا١تبيع الذي ىو أف تكوف االضافة من قبيل إضافة ا٠تيار إىل ا١تبيع كما ُب خيا الثاين:
 اٟتيواف، ومنو خيار العيب بناًء على إرادة ا١تعيب منو.

 أف تكوف االضافة من باب إضافة ا٠تيار إىل ظرفو كما ُب خيار الثالث:

______________________________ 
  فإنّو مل يتقّدـ منو ذلك( الحظ اجملّلد الثالث من ىذا الكتاب مبحث خيار الشرط ٔ)

 ٔح  ٘ٔ/ أبواب ا٠تيار ب ٕٛ: ٛٔ( الوسائل ٕ)
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 اجمللس، ىذه ىي األ٨تاء الثبلثة احملتملة ُب إضافة ا٠تيار إىل الرؤية ُب ا١تقاـ.



اـ، ألّف الرؤية ليست ٔتبيع حىّت تكوف أّما االحتماؿ الثاين وىو كوف االضافة من إضافة ا٠تيار إىل ا١تبيع فمقطوع العدـ ُب ا١تق
 إضافة ا٠تيار إليها نظَت إضافة ا٠تيار إىل اٟتيواف، فيدور األمر بُت احتمايل إرادة السبب والظرؼ.

 أّما احتماؿ أف تكوف االضافة من باب إضافة ا٠تيار إىل سببو فيندفع بوجهُت:

 أّف ا٠تيار ُب ا١تقاـ إ٪ّتا ينشأ من عدـ الوصف ُب ا١تبيع وليس سببو الرؤية كما ىو ظاىر. األوؿ:

 )عليو السبلـ(  وىذا ٯتكن ا١تناقشة فيو بأّف السبب ُب ا٠تيار وإف كاف عدـ ٖتّقق الوصف ُب ا١تبيع إاّلأّف الرؤية ُب كبلـ اإلماـ
َ َلُكمْ » كما وقع نظَت ذلك ُب قولو تعاىل:  إ٪ّتا اخذت مرآًة وطريقًا إىل ما ىو السبب واقعاً   «ٔ» «وَُكُلوا َواْشَربُوا َحىتَّ يَػَتَبُتَّ

اخل، فإّف الغاية لؤلكل والشرب ىو طلوع الفجر دوف العلم بتحّققو كما ىو معٌت التبُّت، إاّلأنو اخذ طريقًا إىل ما ىو الغاية 
ىو ظهور الفجر بل ٣ترد طلوعو، ال أنو يعترب انبساطو بعد الطلوع ُب الواقعية وىي طلوع الفجر )بناًء على أّف الغاية ليست 

 حرمة األكل والشرب كما رٔتا قيل( فهذا الوجو قابل الدفع.

وىو الذي ال ٯتكن رّده: أّف مفروض كبلـ السائل أنو فّتش الضيعة ٍب رآىا على ما مل يكن رآىا عليو قبل ذلك   الوجو الثاين
صف وعليو فذكر لفظة الرؤية وإضافة ا٠تيار إليها يكوف مستدركًا وال يًتّتب عليو أي ٙترة بناًء على وظهر عدـ اّتصافها بالو 

ء و١تا فات  لو كاف اكتفى بذكر ا٠تيار فقط ببل إضافتو إىل الرؤية ١تا أخّل بشي )عليو السبلـ(  إرادة السبب منها، وذلك ألنو
 عنو غرض، وذلك ألّف الرؤية

______________________________ 
 ٚٛٔ: ٕ( البقرة ٔ)
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وٖتّققها مفروضتاف ُب الرواية، ومعو يكوف ذكر كلمة ا٠تيار ٔتثابة إضافتها إىل الرؤية فلم يكن ٭تتاج إىل ذكر لفظة الرؤية أبداً، 
ظرفو فإنو ال يلـز منو اللغوية ُب الكبلـ فإّف معناه حينئذ أنو لو وىذا ٓتبلؼ ما إذا ٛتلنا االضافة على إضافة ا١تظروؼ إىل 

ا٠تيار إذا رآىا أو ُب حالة الرؤية، وليس ُب ىذا التعبَت أي بشاعة، وعليو فاالضافة إىل الرؤية إضافة ا١تظروؼ إىل ظرفو نظَت 
لفارسية فإنّا لو كّنا أجبنا السائل ُب الرواية خيار اجمللس، بل طبع القضية يقتضي ٛتلها على الظرفية كما تراه عند تبديلو با

 بالفارسية لذكرنا ما مضمونو )براي او خيار است وقىت كو ديد(.

والثمرة بُت كوف االضافة من باب إضافة ا١تسّبب إىل سببو أو إضافة ا١تظروؼ إىل ظرفو تظهر ُب التمسك باطبلؽ الرواية 
افة على السببية فمعٌت الرواية حينئذ أّف الرؤية على خبلؼ ما وصف لو سبب ُب الثبات الًتاخي، وذلك ألنّا إذا ٛتلنا االض



ثبوت ا٠تيار، وحيث إنو مطلق وغَت مقّيد بساعة أو ساعتُت حيث مل يدّؿ على أّف الرؤية سبب للخيار ُب ساعة فيتمسك 
ية ُب مقاـ البياف من ىذه اٞتهة وأىّن لو باثباتو  باطبلقها وبو يثبت ا٠تيار إىل األبد، اللهّم إاّل أف يقوؿ ا٠تصم بعدـ كوف الروا

جعل التأخَت ثبلثة أياـ سببًا ٠تيار البائع ببل  )عليو السبلـ(  كما ٘تّسكنا بذلك االطبلؽ ُب خيار التأخَت وقلنا إّف اإلماـ
 تقييده بوقت و٘تّسكنا باطبلقو وبو أثبتنا ا٠تيار حىت فيما لو جاء بالثمن بعد الثبلثة.

إذا ٛتلنا االضافة على إضافة ا١تظروؼ إىل ظرفو فبل يصح التمسك باطبلقها، وذلك ألّنا إ٪تا دّلت على ثبوت ا٠تيار ُب وأّما 
 حاؿ الرؤية أو إذا رأى ال مطلقاً وإىل األبد، ىذا كّلو بناًء على ظهور الرواية ُب كوف االضافة من إضافة ا١تظروؼ إىل ظرفو.

فبل أقل ال تكوف ظاىرة ُب االضافة السببية، فتكوف ٣تملة وال ٯتكن التمّسك باطبلقها  وعلى تقدير عدـ ظهورىا ُب ذلك
 الثبات الًتاخي.
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ٍب إنو على ما ذكرناه من ظهور الرواية ُب االضافة الظرفية إف قلنا بأّف ىذا ا٠تيار نظَت خيار اجمللس ُب كونو مستمرّاً باستمرار 
عن أٛتد بن حنبل من استمرار خيار الرؤية بامتداد ٣تلس الرؤية،  )قّدس سرّه(  ت بذلك ما نقلو شيخنا األنصاريظرفو فيثب

قة وأّما إذا قلنا بأّف ظاىر الرواية ثبوت ا٠تيار لو حاؿ الرؤية وال داللة فيها على ثبوتو ما داـ ٣تلس الرؤية باقيًا فبل ٯتكننا مواف
البّد من األخذ ٔتا ىو ظاىر الرواية من ثبوت ا٠تيار حاؿ الرؤية، إاّلأّف ا١تراد منو كما أشرنا إليو ما ذكره أٛتد بن حنبل، بل 

سابقًا ليس ىو اآلف العقلي الفلسفي بل ا١تراد ىو اٟتاؿ العرُب الذي ال يروف التأخَت إليو مسا٤تة وهتاوناً، فثبت بالرواية 
 جو.الفورية العرفية وال ٯتكننا إثبات الًتاخي بو 

 )قّدس سرّه(  ٍّب إّف ما ذكره أٛتد وإف مل يصح كما عرفت إاّلأّف الوجو فيو ما أشرنا إليو، فبل وجو ١تا أفاده شيخنا األنصاري
 من أنّا مل ٧تد لو دليبًل، بل ما ذكره أٛتد أوىل ٦تّا ذكره القائلوف بالًتاخي فبل تغفل.

 القوؿ ُب مسقطات ىذا ا٠تيار

 

سقوط خيار الرؤية باسقاطو بعد الرؤية، ١تا مّر غَت مرّة من أّف اٟتقوؽ تقبل االسقاط، وال إشكاؿ ُب  ال ينبغي االشكاؿ ُب
أّف خيار الرؤية كبقية ا٠تيارات من اٟتقوؽ، وإ٪ّتا الكبلـ ُب صحة إسقاطو قبل الرؤية، وأشكل منو اشًتاط سقوطو ُب ضمن 

ثابتًا من حُت العقد حىت تكوف الرؤية ُب ا١تقاـ كالعلم بالغنب طريقاً  العقد، وذلك ألّف خيار الرؤية ليس نظَت خيار الغنب
وكاشفًا عن ثبوت ا٠تيار من زماف العقد، بل إ٪ّتا دّلت الرواية على ثبوت ىذا ا٠تيار حاؿ الرؤية دوف قبلها، وعليو فيكوف 

  إسقاطو قبل رؤية ا١تبيع من إسقاط ما مل ٬تب، إاّلأّنك عرفت اٞتواب عن
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وقلنا إّف إسقاط ما مل ٬تب ٦تّا مل يقم برىاف على استحالتو، وال مانع عقبًل من طبلؽ ا١ترأة قبل أف يتزّوجها  «ٔ» ذلك سابقاً 
أو بيع ما مل يشًته بعد و٨تو٫تا على ٨تو الواجب ا١تشروط بأف يسقط فعبًل ما سيثبت لو ُب ٤تّلو من ا٠تيار، ال أنّو يسقط 

ا١تعدـو كيف يعقل إسقاطو، وإ٪ّتا قلنا بعدـ جوازه ألجل انعقاد االٚتاع على بطبلنو، بل ا٠تيار بالفعل فإنو مل يثبت لو فعبًل و 
ثبوت السَتة االرتكازية من العقبلء على عدمو فإّّنم ال يطّلقوف امرأة مل يتزّوجوىا أو ال يهبوف مااًل مل يشًتوه بعُد واالٚتاع 

وىو العقد وا١تعاملة وال يروف إسقاط اٟتق احملتمل حينئذ باطبًل كما واالرتكاز غَت متحّققُت فيما إذا ثبت ا١تقتضي للخيار 
تقّدـ تفصيلو سابقاً، فبل مانع من إسقاط ىذا ا٠تيار قبل الرؤية من جهة كونو إسقاطًا ١تا مل ٬تب، ىذا كّلو ُب االسقاط 

 القويل.

يار فبل إشكاؿ ُب سقوطو بو ألنّو ال يعترب ُب وأّما االسقاط الفعلي فملّخص الكبلـ فيو: أّف الفعل إف كاف بقصد إسقاط ا٠ت
االسقاط اللفظ، وأّما إذا مل يكن هبذا القصد فبل يسقط بو ا٠تيار ولو كاف لو ظهور نوعي ُب االسقاط، وذلك ١تا مّر من أنّو 

سقوط ا٠تيار مطلقاً  مل يقم دليل على أّف ٣ترد الفعل يسقط ا٠تيار إاّلُب خيار اٟتيواف حيث دّؿ على أّف اللمس و٨توه يوجب
 صدر بقصد الرضا واالسقاط أـ مل يصدر هبذا القصد، وأّما ُب ا١تقاـ فبل.

نعم ٯتكن أف يقاؿ بناء على ما قّويناه من أّف خيار الرؤية خيار مستقل ثبت على خبلؼ القاعدة: إّف بعض األفعاؿ  
  ، وذلك ألنو على خبلؼ القاعدة وال ٯتكنكاالتبلؼ اٟتقيقي قبل الرؤية يوجب السقوط وإف مل يكن بقصد االسقاط

______________________________ 
 ٜٙ( راجع اجملّلد الثالث من ىذا الكتاب الصفحة ٔ)
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التعّدي من مورد النص إىل غَته، ومورده صورة بقاء العُت ورؤيتها على خبلؼ التوصيف، وأّما مع إتبلفها قبل الرؤية 
وانكشاؼ عدـ اّتصافو بو بعد التلف فبل دليل على ثبوت ا٠تيار حينئذ ورّد بدلو إىل مالكو واسًتداد الثمن، بل مورد النص 
ىو بقاؤه و٘تّكنو من رّد عُت ا١تاؿ إىل مالكو، وىذا ال من جهة أّف ا٠تيار متعّلق بالعُت بل إ٪تا تعّلق بالعقد، ولكن ا١تقتضي 

ّف الرواية كما عرفت ال تشمل صورة إتبلؼ العُت، وأّما االتبلفات اٟتكمية كا٢تبة و٨توىا فهي ال ٘تنع لثبوتو قاصر ُب ا١تقاـ أل
عن ىذا ا٠تيار المكاف رؤية ا١تبيع حينئذ على خبلؼ ما وصف لو، ٔتعٌت أنو يصدؽ الرؤية على خبلؼ الوصف حينئذ 

 ار قبل الرؤية.ٓتبلؼ صورة التلف اٟتقيقي فبل تغفل، ىذا كّلو ُب إسقاط ا٠تي



وأّما اشًتاط سقوطو ُب ضمن العقد ففيو وجوه وأقواؿ: فرٔتا يقاؿ بفساد ذلك الشرط ببل إفساده للعقد، فا١تعاملة صحيحة 
 واالشًتاط فاسد. واخرى يقاؿ بفساد الشرط وا١تعاملة من جهة أّف فساد الشرط يوجب فسادىا كما حكي عن العبّلمة

. وثالثة يقاؿ بصحة كل من الشرط وا١تعاملة، وىذه أقواؿ ا١تسألة «ٕ» )قّدس سرّه(  ا األنصاريوقرّبو شيخن «ٔ» )قّدس سرّه(
 وىي ثبلثة:

أّما القوؿ األوؿ فا١تستند فيو ما تقّدمت االشارة إليو سابقًا من أّف االسقاط قبل الرؤية من باب إسقاط ما مل ٬تب، فيكوف 
فاسد، فيكوف االشًتاط فاسداً وىو كالعدـ، وتبقى ا١تعاملة اجملّردة عن الشرط  اشًتاط سقوطو اشًتاطاً لسقوط ما مل ٬تب وىو

 صحيحة.

  فهو ما أشار إليو شيخنا األنصاري )قّدس سّر٫تا(  وأّما ا١تستند للقوؿ الثاين وىو الذي ذىب إليو العبّلمة وشيخنا األنصاري
 من أّف اشًتاط سقوط )قّدس سرّه(

______________________________ 
 ٜ٘: ٓٔ( التذكرة ٔ)

 ٜٕ٘: ٘( ا١تكاسب ٕ)
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ا٠تيار يوجب غررية ا١تعاملة، وذلك ألّف الغرر وإف مل يرتفع با٠تيار، ألّف ا٠تيار حكم شرعي يثبت ُب ا١تعاملة بعد صّحتها ُب 
أّف بيع الغائب مع اشًتاط األوصاؼ يرجع إىل التزاـ البائع بوجود تلك نفسها فبل ٯتكن تصحيح ا١تعاملة با٠تيار، إاّل 

ء ُب ا١تعاملة إّما أف يرجع إىل  األوصاؼ ُب ا١تعاملة أو بوجودىا ُب ا١تبيع وكونو أمرًا مقّيدًا بتلك األوصاؼ فإّف اشًتاط شي
ء، وعلى كبل التقديرين يثبت لو ا٠تيار عند التخّلف،  يء أو يرجع إىل تقييد ا١تبيع بذلك الش اشًتاط البيع وااللتزاـ بذلك الشي

فإذا اشًتطا سقوط ىذا ا٠تيار فهذا االشًتاط معناه أّف البائع يبيع العُت ببل التزاـ منو بوجود تلك األوصاؼ وال بتقييد ا١تبيع 
فتكوف ا١تعاملة غررية لعدـ العلم  هبا، بل ىو يبيع العُت سواء كانت واجدة لؤلوصاؼ ومتقّيدة هبا أـ كانت فاقدة ٢تا، وعليو

بوجود الصفة وعدمو مع مغايرة الفاقدة للواجدة عند العرؼ فإذا صارت ا١تعاملة غررية وفاسدة فبل يكوف للشرط اٟتاصل ُب 
 ضمنها اعتبار فتفسد ا١تعاملة مع الشرط.

 يكوف من إسقاط ما مل ٬تب كما سيظهر ومن ذلك يظهر الوجو ُب القوؿ الثالث وأّف مدركو عدـ لزـو الغرر باالشًتاط، وال
 عن قريب.



أّما القوؿ األوؿ، فيدفعو ما تقّدـ مّنا سابقًا من أّف إسقاط ما مل ٬تب ليس مدلواًل لدليل لفظي كي يتمسك باطبلقو، وإ٪ّتا 
حد عن ٙتن مبيع مل يتحّقق ثبت باالٚتاع والسَتة العقبلئية القائمة على خبلفو، فإّّنم ال يرتّبوف األثر على مثل إبراء ذّمة أ

بيعو، ومن الظاىر أّف االٚتاع واالرتكاز غَت متحّققُت ُب أمثاؿ ا١تقاـ، وقد مّر عدـ االستحالة العقلية ُب إسقاط ما مل ٬تب، 
بل ٤تالة إذ ال مانع عقبًل من أف ينشأ فعبًل سقوط ا٠تيار ُب ظرفو، وإذا مل يتحّقق االٚتاع وال االرتكاز على خبلفو ُب ا١تقاـ ف

يثبت ا١تطلوب ويكوف إسقاط ا٠تيار ُب العقد واشًتاطو صحيحاً، فإذف األمر يدور بُت القوؿ بفساد كل من الشرط وا١تعاملة 
 والقوؿ بصحة كل منهما، ىذا.
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ارتفاع الغرر ُب ا١تعاملة مستنداً إىل ا٠تيار، والظاىر أف يفّصل ُب ا١تقاـ ويلتـز بالفساد ُب كل من الشرط وا١تعاملة فيما إذا كاف 
ء ُب ا١تعاملة كما عرفت يرجع إىل  وااللتزاـ بصّحتهما فيما إذا مل يستند ارتفاع الغرر إليو، وتوضيح ذلك: أّف اشًتاط شي

ب عليو االلتزاـ تعليق االلتزاـ با١تعاملة وتعليق عدـ فسخها على وجود ذلك الشرط ْتيث إذا ٗتّلف ومل يتحّقق الشرط ال ٬ت
  هبا، بل يتمّكن من فسخها وإمضائها، وال يرجع االشًتاط إىل تقييد البيع وال إىل تقييد ا١تبيع كما اّدعاه شيخنا األنصاري

 .)قّدس سرّه(

يتضّيق، بل ىو  أّما أنّو غَت راجع إىل تقييد ا١تبيع فلما مّر سابقاً من أّف ا١توجود ا٠تارجي ال ينقلب عّما ىو عليو وال يّتسع وال
ء تضّيق ا١تبيع ا٠تارجي لعدـ اّتساعو حىّت يتضّيق، فبل يعقل فيو التقييد كما ال يعقل فيو  ىو وْتالو، فبل يوجب اشًتاط شي

 االطبلؽ.

و دوف وأّما أنّو غَت راجع إىل تقييد البيع، فؤلّف الزمو ىو بطبلف ا١تعاملة عند عدـ اّتصاؼ ا١تبيع بالصفة كما ىو معٌت تقييده ب
ا٠تيار. مضافًا إىل أّف التعليق ُب العقود يوجب البطبلف، فبل يعقل ْتسب الثبوت إاّلأف يكوف االشًتاط راجعًا إىل تقييد 
االلتزاـ با١تعاملة وتعليقو على وجود الشرط دوف تعليق أصل ا١تعاملة ْتيث إذا ظهر عدـ اّتصاؼ ا١تبيع بالوصف وعدـ وجدانو 

 ُب فسخ ا١تعاملة وإمضائها وال يكوف ملزماً با١تعاملة.الشرط يكوف لو ا٠تيار 

وعليو فإذا كاف ا١تشًتي جاىبًل بوجود الصفات ُب ا١تبيع وكاف إقدامو على البيع غرريًا وخطريًا خوفًا من أف ال يكوف ا١تبيع 
إىل جعل ا٠تيار لنفسو ورفع واجدًا لؤلوصاؼ ا١ترغوبة فيمكنو التخّلص من ىذا ا٠تطر باشًتاط األوصاؼ ُب ا١تعاملة الراجع 

التزامو با١تعاملة على تقدير عدـ ٖتّقق األوصاؼ ُب ا١تبيع، فإّف إقدامو على شراء العُت غَت ا١ترئية ال يكوف خطريًا حينئذ، إذ 
 لو أف يفسخ ا١تعاملة
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من أّف ا٠تيار ال يكوف رافعًا للغرر فإنو حكم شرعي  ه()قّدس سرّ   على تقدير عدـ اإلّتصاؼ، وما ُب كبلـ شيخنا األنصاري
ثبت ُب ا١تعاملة بعد فرض صحتها ُب نفسها إ٪ّتا يتم ُب ا٠تيارات اجملعولة الشرعية دوف ا٠تيار اجملعوؿ من ا١تتبائعُت، فإّف 

رية فتشملها أدلّة االمضاء كما االمضاء إ٪ّتا يرد على ا١تعاملة ّتميع قيودىا وشرائطها وا١تفروض أّنا مع ذلك االشًتاط غَت غر 
 تقّدـ ذلك ُب ٤تّلو.

وعلى ىذا فإذا اعتمد ا١تشًتي ُب رفع ا٠تطر والغرر عن ا١تعاملة على االشًتاط وجعل ا٠تيار لنفسو على تقدير عدـ 
فتفسد ا١تعاملة  األوصاؼ، فيكوف اشًتاط سقوط ا٠تيار حينئذ مستلزماً للغرر ُب ا١تعاملة ألّّنا خطرية مع عدـ ا٠تيار للمشًتي

 والشرط.

وأّما إذا كاف رفع الغرر مستندًا إىل توصيف البائع وإخباره بوجود األوصاؼ واطمئنانو بوجودىا، وكاف ثقة يفيد توصيفو 
االطمئناف للمشًتي بوجودىا فأقدـ ا١تشًتي على ا١تعاملة مع االطمئناف ببل خطر وال غرر، إاّلأّف البائع ١تّا كاف ٭تتمل ا٠تطأ 

ّف االحتماؿ ٬تتمع مع اطمئنانو بوجود األوصاؼ اشًتط على ا١تشًتي سقوط ا٠تيار حىت تكوف ا١تعاملة الزمة على كل أل
حاؿ، ففي ىذه الصورة ال يكوف اشًتاط سقوط ا٠تيار موجباً للغرر ُب ا١تعاملة، فإّف ارتفاعو مل يستند إىل جعل ا٠تيار بل إىل 

ئع، وقد عرفت ُب ٤تّلو أّف الغرر ليس أمراً واقعياً، وليس لو اصطبلح شرعي حىت يقاؿ حصوؿ االطمئناف بوجودىا بإخبار البا
ببقائو حىت ُب صورة االطمئناف بوجود األوصاؼ، وإ٪ّتا ىو أمر نفساين وىو احتماؿ ا٠تطر احتمااًل عقبلئيًا قوياً، وىذا يزوؿ 

ليو األثر عند العقبلء( فبل تكوف ا١تعاملة خطرية وغررية ْتصوؿ االطمئناف بوجود األوصاؼ )واالحتماؿ الضعيف ال يًتّتب ع
 حينئذ، وكذلك اٟتاؿ فيما إذا حصل لو االطمئناف بإخبار غَت البائع.

 وُب ىذه الصورة ال مانع من اشًتاط السقوط لعدـ صَتورة ا١تعاملة غررية
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ُب ىذه الصورة، وىذا الكبلـ جاٍر وساٍر ُب ٚتيع ا١توارد وا١تقامات وال ٮتتص حينئذ، فنلتـز بصّحة كل من ا١تعاملة والشرط 
 با١تقاـ، فنفّصل بُت صورة استناد ارتفاع الغرر إىل جعل ا٠تيار وصورة استناده إىل غَته من االمور.

ا أيضًا هبذا وأّما وصف الصحة والعيب، فإف قلنا بعدـ خصوصية للعيب ووصف الصحة بُت سائر األوصاؼ فنلتـز فيه
التفصيل، وأّف الغرر واحتماؿ عدـ وصف الصحة إف كاف مستندًا إىل اشًتاطها وجعل ا٠تيار على تقدير عدمها فيكوف 
اشًتاط سقوط خيار العيب أيضًا موجبًا للغرر ُب ا١تعاملة فتكوف ا١تعاملة والشرط فاسدين، وأّما إذا استند إىل إخبار البائع أو 

لصحة كما سنتكّلم فيها إف شاء اللَّو تعاىل فبل يكوف اشًتاط سقوط ا٠تيار مستلزمًا للغرر فتصح كل من غَته أو إىل أصالة ا
 ا١تعاملة والشرط.



وأّما إذا قلنا بأّف لوصف الصحة خصوصية خاصة من بُت سائر األوصاؼ وىي ورود النص وداللتو با١تفهـو على صحة 
براءة البائع عن العيوب صحيح ونافذ، فحينئذ نلتـز بصحة ا١تعاملة واشًتاط سقوط  التربّي من العيب ُب ا١تعاملة، وأّف اشًتاط

ا٠تيار الراجع إىل بيع نفس العُت كانت واجدة للصحة أـ كانت فاقدة ال مانع عنو ولو كاف مستلزماً للغرر، وذلك لتخصيص 
ف بالغرر ليس أمرًا برىانيًا عقليًا حىت ال يصح دليلو هبذه الرواية الواردة ُب صحة التربّي من العيوب، وذلك ألّف البطبل

فبل مانع من ٗتصيصو فيما إذا قاـ دليل على  «ٔ» عن الغرر )صّلى اللَّو عليو وآلو(  ٗتصيصو بل ىو أمر شرعي حيث ّنى
 التخصيص كما ُب وصف الصحة على ما عرفت.

  أفّ وأّما ما ذكره بعضهم على ما نقلو شيخنا األنصاري ُب آخر كبلمو من 

______________________________ 
 ٖح  ٗ/ أبواب آداب التجارة ب ٛٗٗ: ٚٔ( الوسائل ٔ)
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ا١تعاملة صحيحة حىّت فيما إذا استلـز اشًتاط سقوط ا٠تيار الغرر فيها، من جهة أّف ا١تشًتي ىو بنفسو أقدـ على الغرر 
عن الغرر  )صّلى اللَّو عليو وآلو(  لبطبلف ا١تعاملة، فهو من الغرائب وذلك ألّف مورد ّني النيبحينئذ، ومع إقدامو عليو ال وجو 

ىو صورة إقداـ ا١تتبائعُت على الغرر وأّّنما إذا أقدما على خطر وغرر فا١تعاملة باطلة، فكيف يكوف االقداـ عليو مانعًا عن 
 البطبلف.

كاف ناظرًا إىل الضرر الناشئ من قبل الشرع مل يكن شامبًل ١تا إذا كاف الضرر   وال يقاس الغرر بالضرر فإّف رفع الضرر حيث
مستندًا إىل إقداـ نفس ا١تكّلفُت ببل أف يستند إىل الشارع كما إذا باع ما يسوى بألف دينار بنصف دينار فإّف الضرر حينئذ 

رد ُب مورد إقداـ ا١تكّلفُت على الغرر فبل ٯتكن إخراج يستند إىل نفس البائع ال إىل الشارع، وأّما رفع الغرر فهو كما عرفت وا
 صورة االقداـ عنو كما عرفت.

  الكبلـ فيما إذا بذؿ التفاوت أو أبدؿ العُت

 

قد تقّدـ أّف ىذا ا٠تيار يسقط باشًتاط سقوطو ُب ضمن ا١تعاملة، ولكّنو ال يسقط فيما إذا بذؿ البائع التفاوت بُت واجد 
د ثبوتو ٭تتاج سقوطو إىل دليل وال دليل على سقوطو ببذؿ التفاوت، كما ال وجو لسقوطو فيما إذا الوصف وفاقده فإنّو بع

أبدؿ العُت فإنو ال حّق للبائع ُب إبدا٢تا، إذ العُت صارت ملكًا للمشًتي با١تعاملة وألجل فقد الصفات ثبت لو ا٠تيار فبل 
التفاوت، وذلك الطبلؽ الرواية من أّف ا١تشًتي لو ا٠تيار عند يصح لو االبداؿ وال يسقط بو ا٠تيار، كما ال يسقط ببذؿ 



ظهور ا٠تبلؼ، ىذا كّلو بناًء على أنّو خيار مستقل، والطبلؽ ما دّؿ على خيار ٗتّلف الشرط بناًء على أّف خيار الرؤية من 
من تبديل ملكو ٔتلك آخر إاّلأنو أفراد خيار ٗتّلف الشرط، اللهّم إاّلأف يكوف ذلك برضا ا١تشًتي، ألّف ذلك حّقو وال مانع 

  مطلب آخر، وكيف كاف فبل دليل على سقوط ا٠تيار باالبداؿ، وىذا ظاىر وال كبلـ

 ٙٓٔ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

 فيو.

وإ٪تا الكبلـ فيما إذا اشًتط االبداؿ ُب ضمن العقد على تقدير عدـ األوصاؼ ُب ا١تبيع، فهل يصح ىذا االشًتاط أو أنو 
 ىل يوجب ذلك فساد العقد أو ال؟ فاسد، ٍب

)قّدس   والكبلـ ُب ذلك يقع ُب مقامُت: أحد٫تا فيما إذا اشًتط االبداؿ على ٨تو شرط النتيجة كما فهمو شيخنا األنصاري
 .«ٕ»  من كبلـ الدروس «ٔ» سرّه(

 وثانيهما: فيما إذا اشًتط االبداؿ على ٨تو شرط الفعل.

ما إذا اشًتط البائع على ا١تشًتي أو ا١تشًتي على البائع إبداؿ العُت بعُت اخرى على تقدير أّماالكبلـ ُب ا١تقاـ األوؿ وىو 
ظهور ا٠تبلؼ بنحو شرط النتيجة بأف يسقط ملكيتو عن ا١تبيع ويصَت البدؿ ملكًا للمشًتي ببل فعل منهما عند ظهور 

لعقد أيضًا تبعًا ١تا ذكره ُب الدروس، وذلك من أّف الشرط فاسد ومفسد ل )قّدس سرّه(  ا٠تبلؼ، فقد ذكر شيخنا األنصاري
جهة أّف البدؿ إّما أف يكوف بدؿ الثمن بأف يشًتطا أّف الثمن ا١تدفوع ُب مقابل ا١تبيع يرجع إىل ا١تشًتي عند ظهور ا٠تبلؼ ٍب 

 هور ا٠تبلؼ.يقع ٙتناً ُب مقابل البدؿ، وإّما أف يكوف بدؿ ا١تثمن كما إذا اشًتطا إبداؿ العُت بعُت اخرى عند ظ

البدؿ بداًل للثمن فهو باطل من جهة أنّو أي شرط االبداؿ ا١تذكور على خبلؼ السّنة والشرع، فإّف معناه أف   أّما إذا كاف
تنفسخ ا١تعاملة بنفسها عند ظهور ا٠تبلؼ ويرجع الثمن إىل ا١تشًتي ٍب تتحّقق معاملة اخرى بنفسها بُت الثمن والبدؿ، ومن 

  يتحّقق بدوّنا، وليس ظهور ا٠تبلؼ الظاىر أّف فسخ ا١تعاملة لو أسباب شرعية وال

______________________________ 
 ٕٗٙ: ٘( ا١تكاسب ٔ)

 ٕٙٚ: ٖ( الدروس ٕ)
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 من أسبابو، وانفساخها بنفسها ٥تالف للشرع.

ا١تشروط فيثبت الفسخ فعبًل ودعوى أّف الفسخ فعلي وإ٪ّتا يتحّقق حُت االشًتاط والبيع غاية األمر أنو على ٨تو الواجب 
 للمعاملة ُب ظرؼ انكشاؼ ا٠تبلؼ، واضحة الفساد ألّف الفسخ فرع ا١تعاملة وال معٌت لفسخ ا١تعاملة قبل ٖتّققها.

وال يقاس ىذا باشًتاط سقوط ا٠تيار ُب ضمن العقد مع أّف خياره ال يتحّقق إاّلبعد الرؤية، فإّف مرجع ىذا االسقاط إىل جعل 
زمة وىذا حق للمشًتي ولو أف يوجدىا من األوؿ الزمة حىت ال يثبت لو ا٠تيار وىو دفع للحق وىذا ٓتبلؼ الفسخ ا١تعاملة ال

 فإنو قبل صدور ا١تعاملة وصَتورة ا١تثمن ملكاً للمشًتي غَت صحيح لتوقّفو على ٖتّقق ا١تعاملة وىذا ظاىر.

من السقوط ٔتكاف، والوجو فيو أّف العمـو ا١تذكور ليس  «ٔ» «ا١تؤمنوف عند شروطهم»كما أّف توىم تصحيح ذلك بعمـو 
مشّرعًا وموجبًا ٞتواز ما ىو حراـ ُب نفسو، وإ٪ّتا ىو يوجب االلتزاـ فيما يكوف بنفسو أمرًا سائغًا وصحيحًا ُب الشريعة 

لفسخ قبل ا١تعاملة ٦تّا مل ا١تقّدسة، ومثلو إذا وقع مورد االشًتاط فمقتضى العمـو ا١تذكور وجوبو ولزـو العمل على طبقو، وا
، إذ الفسخ لو أسباب وليس ظهور ا٠تبلؼ منها، ىذا.  يثبت جوازه وصحتو ُب الشريعة ا١تقّدسة حىّت يشملو العمـو

ٍب إّف انعقاد البيع على البدؿ بعد انفساخ ا١تعاملة أيضًا ٭تتاج إىل سبب وال ينعقد بنفسو، مضافًا إىل أنو معاملة تعليقية فإنو 
يتحّقق على تقدير ظهور ا٠تبلؼ ُب ا١تبدؿ، فالبيع الواقع على البدؿ باطل من جهتُت، من جهة احتياجو إىل سبب وىو إ٪ّتا 

 مفقود ومن أجل أنو تعليقي.

______________________________ 
(ٔ) 

 ٗح  ٕٓ/ أبواب ا١تهور ب ٕٙٚ: ٕٔالوسائل 
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بداؿ شرط ٥تالف للشريعة ا١تقّدسة وللسّنة النبوية فيفسد وبفساده تفسد ا١تعاملة، ىذا كّلو فيما إذا  فالصحيح أّف اشًتاط اال
 كاف البدؿ بداًل للثمن.

البدؿ بداًل للمثمن كما إذا اشًتطا تبّدؿ ا١تبيع إىل عُت غَتىا عند ظهور ا٠تبلؼ، فهو وإف كاف سليمًا عن   وأّما إذا كاف
وع العقد على البدؿ ببل وجو، إاّلأنو أيضًا فاسد من جهة التعليق ُب ا١تعاملة، فإّف معناه أنّو إشكاؿ الفسخ ببل سبب ووق

 أنشأ البيع على ا١تبدؿ إف كاف واجداً للصفات وينشئو على البدؿ إذا مل يكن واجداً لو، والتعليق ُب العقد يوجب البطبلف.



ا١تبدؿ، والغرر والتعليق يوجباف الفساد، وبعد فساد الشرط يفسد وكذلك فاسد من جهة الغرر لعدـ العلم بوجود الصفات ُب 
 العقد، ىذه خبلصة ما أفاده شيخنا األنصاري ُب ا١تقاـ.

 ٍب تعّرض بعد ذلك ١تا أفاده صاحب اٟتدائق ُب كتابو وسيأٌب بيانو إف شاء اللَّو تعاىل.

صريح ُب اشًتاط االبداؿ على ٨تو شرط الفعل ال على ٨تو شرط إاّل أّف لنا كبلمًا ُب ا١تقاـ أّما أّواًل: فؤلّف كبلـ الدروس 
عرّب بلفظ االبداؿ، ومن البديهي أّف االبداؿ فعل من األفعاؿ وليس من قبيل النتائج وإاّل لكاف  )قّدس سرّه(  النتيجة حيث إنو

أف يقوؿ ىل اشًتاط البدلية صحيح أو باطل، واشًتاط االبداؿ بنحو شرط الفعل ٦تّا ال كبلـ ُب صحتو، ألنو يرجع إىل 
االبداؿ على البائع أعٍت اشًتاط ٘تليكو البدؿ بأسبابو، اشًتاط إسقاط خيار الرؤية للمشًتي عند ظهور ا٠تبلؼ، واشًتاط 

ومن الظاىر أّف ٘تليك البائع للبدؿ وإسقاط ا١تشًتي خيار الرؤية أمراف سائغاف ُب نفسهما فبل مانع من اشًتاطهما ُب العقد، 
عيناً ويشًتطوف االبداؿ فيما لو بل اشًتاط االبداؿ بنحو شرط الفعل ىو الدارج الشائع بُت ا١تتعاملُت فإّّنم كما ترى يشًتوف 

 ظهر كذا.
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فؤلّف اشًتاط االبداؿ على ٨تو شرط النتيجة وإف كاف فاسدًا وعلى خبلؼ السّنة كما عرفت، إاّلأنو ال وجو  وأّما ثانياً:
٨تن فيو من أحد مصاديقو، فبل وجو  الفساده العقد، فإّف ا١تشهور بُت ا١تتأخرين عدـ فساد ا١تعاملة بفساد شرطها، وما

 لبطبلف العقد وال لدعوى الشهرة على بطبلنو عند بطبلف الشرط.

ودعوى أّف فساد العقد حينئذ من جهة الغرر فإّف مقصود البائع أو ا١تشًتي من اشًتاط االبداؿ على تقدير ظهور ا٠تبلؼ إ٪ّتا 
ببطبلف ذلك االشًتاط وفساده فصار كالعدـ فقد عاد الغرر ُب ا١تعاملة ىو دفع الغرر الرتفاعو باشًتاط االبداؿ، فإذا حكمنا 

 الحتماؿ عدـ األوصاؼ ُب ا١تبيع، ففساد ا١تعاملة من جهة الغرر.

إ٪ّتا ىو ُب صحة االشًتاط ا١تذكور بعد فرض صحة ا١تعاملة ُب حد نفسها مع  )قّدس سرّه( مدفوعة بأّف ظاىر كبلـ الشهيد
كما إذا اطمأّف بإخبار البائع أو بإخبار غَته لفرض كوف البائع مطمئناً بوجود األوصاؼ وإ٪ّتا يشًتط   قطع النظر عن االشًتاط

 االبداؿ ألجل االحتماؿ ا١توىـو لعدـ اّتصافو باألوصاؼ، وعليو فبل وجو لفساد ا١تعاملة بفساد شرطها، ىذا كّلو.

لقسم الثاين من االشًتاط أعٍت اشًتاطو على ٨تو شرط الفعل، مضافًا إىل ما عرفت من أّف الغالب ُب اشًتاط االبداؿ ىو ا
ومعو ال يأٌب إشكاؿ الفسخ وانعقاد ا١تعاملة ببل سبب، ومرجعو إىل اشًتاط ٘تليك البدؿ للمشًتي أعٍت ا١تعاوضة بسبب 

باالبداؿ، وإف مل جديد، وحينئذ إذا أبدلو البائع عند ظهور ا٠تبلؼ فهو، فلم يقع ا١تشًتي ُب ا٠تطر لتحصيلو األوصاؼ 



يبدلو البائع فيثبت للمشًتي خيار ٗتّلف الشرط ولو أف يفسخ ا١تعاملة هبذا ا٠تيار. وكيف كاف فبل تكوف ا١تعاملة ا١تذكورة 
 غررية وخطرية، ىذا كّلو.

تكوف ا١تعاملة من  ٍّب إّف ىنا قسماً ثالثاً وىو أف يبيعو البائع ا١تبدؿ على تقدير وجود األوصاؼ والبدؿ على تقدير عدمها بأف
 االبتداء واقعة على النحو ا١تذكور
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وىو ال إشكاؿ ُب بطبلنو من جهة عدـ تعيُت ا١تبيع وكوّنا تعليقية، إاّلأّف احتماؿ ىذا القسم ُب كبلـ الدروس بعيد، ألنو 
ا١تتعُّت ىو إرادة القسم الثاين أعٍت اشًتاط االبداؿ مناسب للبحث ُب العوضُت وال يناسب ْتث خيار الرؤية كما ال ٮتفى، ف

 على ٨تو شرط الفعل، وعليو فنحن نتعّجب من الدروس كيف رضي باٟتكم بالفساد واالفساد فيو.

ملّخص ا١تقاؿ: أّف اشًتاط االبداؿ ُب ا١تعاملة إف كاف على ٨تو شرط الفعل كما ىو ظاىر لفظة االبداؿ فمرجعو إىل اشًتاط 
خرى على البدؿ، وىي أمر سائغ شرعًا فبل مانع من اشًتاطو، وغاية األمر أنو إذا ٗتّلف ومل يبع البدؿ على تقدير معاملة ا

 ظهور التخّلف يثبت لو خيار ٗتّلف الشرط، وُب ىذه الصورة الشرط والعقد كبل٫تا صحيحاف.

خالفتو ا١تشروع، إاّلأّف العقد صحيح وال وجو وإف كاف االشًتاط على ٨تو شرط النتيجة فقد تقّدـ أّف الشرط حينئذ فاسد ١ت
 لفساده بناء على ما ىو ا١تشهور بُت ا١تتأخرين من عدـ إفساد الشرط الفاسد للعقد.

وإف كاف االشًتاط على ٨تو ا١تعاملة التعليقية من االبتداء كما إذا قاؿ: بعتك ىذه العُت الشخصية إف كانت واجدة 
ففي ىذه الصورة يبطل العقد والشرط ألّّنا معاملة تعليقية وا١تبيع غَت معلـو فيها، إاّلأّف  للصفات، وبد٢تا إف كانت فاقدة،

ىو فساد الشرط بعد صحة العقد ُب حد نفسو ال  )قّدس سرّه(  احتماؿ إرادة الشهيد ىذه الصورة بعيد، ألّف ظاىر كبلمو
 بطبلنو للتعليق.

  ُب ا١تقاـ فالظاىر أنو غَت قابل للحل بل ىو يشبو ا١تعّمى، وذلك ألنو «ٔ» )قّدس سرّه(  وأّما ما أفاده صاحب اٟتدائق
  قاؿ بعد نقل عبارة الشهيد ُب )قّدس سرّه(

______________________________ 
 ٜ٘: ٜٔ( اٟتدائق ٔ)
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ظهور ا١توافقة ُب ا١تبيع وكونو واجدًا للصفات الدروس: إّف ظاىر كبلـ الشهيد أّف حكمو بالفساد واالفساد أعم من صورٌب 
وظهور ا١تخالفة وعدـ كونو واجداً ٢تا، وأّف اشًتاط االبداؿ على تقدير ا١تخالفة فاسد ويفسد العقد مطلقاً، مع أنو ال موجب 

ة ال يستلـز فساد لفساد العقد عند ظهور ا١توافقة ووجداف ا١تبيع لؤلوصاؼ، و٣ترد اشًتاط االبداؿ على تقدير ظهور ا١تخالف
 العقد عند ظهور ا١توافقة وذلك لعمـو األخبار ا١تتقّدمة.

، وىب أّف ا١تراد ىو األخبار الدالّة على ا٠تيار عند عدـ رؤية ا١تبيع وظهور ا٠تبلؼ فإّّنا  وما أراد باألخبار ا١تتقّدمة غَت معلـو
اف ا١تبيع لؤلوصاؼ، وظاىر كبلمو إىل ىنا أّف وجو االيراد بالداللة االلتزامية دّلت على صحة العقد عند ظهور ا١توافقة ووجد

 على الشهيد ىو تعميمو اٟتكم بالفساد لكلتا صورٌب ا١توافقة وا١تخالفة.

نعم لو ظهر ٥تالفاً فإنّو يكوف فاسداً من حيث ا١تخالفة وال ٬تربه ىذا الشرط، الطبلؽ األخبار ُب ا٠تيار،  )قّدس سرّه(  ٍب قاؿ
 ط ٔتقتضى إطبلؽ األخبار ال يكوف جابراً لفساد العقد عند ظهور ا١تخالفة.ٔتعٌت أّف الشر 

وكبلمو ىذا غَت قابل للحل، فإّف مّدعاه فساد العقد ودليلو إطبلؽ أخبار ا٠تيار، وىل يعقل أف يكوف إطبلؽ األخبار ُب 
 نفسو، ومع فساد العقد ال خيار وال ا٠تيار دليبًل على فساد العقد، فإّف التمّسك باطبلقها إ٪ّتا يصح بعد صحة العقد ُب

 إطبلؽ.

إىل الشرط ا١تذكور أعٍت اشًتاط االبداؿ ألنو فاسد أي ٦تّا  )قّدس سرّه( اٟتكم بالفساد ُب كبلـ الشهيد )قّدس سرّه(  ٍب أرجع
ال موضوع لبلبداؿ، إذ ال يًتّتب عليو أثر ُب كلتا صورٌب ظهور ا١توافقة وظهور ا١تخالفة. أّما ُب صورة ظهور ا١توافقة فؤلنو 

 ا١تفروض اّتصاؼ ا١تبيع باألوصاؼ، وأّما ُب صورة ظهور ا١تخالفة
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 فؤلجل فساد العقد ُب حّد نفسو ومعو ال ٣تاؿ لبلشًتاط.

وافقة أـ ظهرت ٍب قاؿ: وباٞتملة فإيّن ال أعرؼ للحكم بفساد العقد ُب صورة اشًتاط االبداؿ على ٨تو االطبلؽ ظهرت ا١ت
 ا١تخالفة وجهاً ٭تمل عليو كبلـ الشهيد، انتهى.

وصدر كبلمو وذيلو ظاىراف ُب أّف إيراده على الشهيد من جهة تعميمو اٟتكم بالفساد لصورٌب ظهور ا١توافقة وظهور ا١تخالفة، 
 ، وىذا الكبلـ غَت قابل للحل.وظاىر وسط كبلمو االستدالؿ على فساد العقد ُب صورة ظهور ا١تخالفة باطبلؽ أخبار ا٠تيار

  القوؿ ُب اختصاص ىذا ا٠تيار بالبيع وعدمو

 



أّف الظاىر عدـ اختصاص خيار الرؤية بالبيع وجريانو ُب سائر العقود نظَت خيار  «ٔ» )قّدس سرّه(  ذكر شيخنا األنصاري
الغنب، فيجري ُب الصلح واالجارة و٨تو٫تا عند ظهور عدـ اّتصاؼ العُت ا١تستأجرة باألوصاؼ اليت قد وصفت هبا العُت، 

أف ٨تكم ببطبلف مثل االجارة عند ظهور خبلؼ  وذلك ألّف األمر ُب ا١تقاـ دائر بُت احتماالت ثبلث وال رابع ُب البُت: فإّما
 الوصف، وإّما أف ٨تكم بصّحتها وعلى ىذا التقدير إّما أف ٨تكم بالصحة واللزـو أو ٨تكم بالصحة واٞتواز.

االحتماؿ الثالث وىو الصحة مع اٞتواز ىو ا١تّدعى ُب ا١تقاـ، وأّما االحتماالف السابقاف فكبل٫تا باطبلف، أّما احتماؿ 
من  )قّدس سرّه(  بلف فؤلنّو ببل موجب بعد عدـ مدخلية األوصاؼ الكمالية ُب قواـ ا١تبيع إاّلعلى ما ذكره األردبيليالبط

 ٥تالفة

______________________________ 
 ٕٙٙ: ٘( ا١تكاسب ٔ)
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بطبلنو فإنّو ٥تالف ١تا جرى عليو األصحاب من عدـ اٟتكم بالفساد عند ظهور  «ٔ»  ا١توجود ١تا وقع عليو العقد وقد تقّدـ
 ٗتّلف الشروط واألوصاؼ.

عند ٗتّلف األوصاؼ، فإّف  «ٕ» «أَْوفُوا بِاْلُعُقودِ »  وأّما احتماؿ الصحة مع اٟتكم باللزـو فؤلنّو ال يأٌب ُب ا١تقاـ، لعدـ جرياف
ٔتا وقع عليو العقد كما ال يرى عدمو نقضاً للعقد، فإّف الفاقد أمر مغاير للواجد والعقد إ٪ّتا العرؼ ال يرى االلتزاـ بالفاقد وفاًء 

 وقع على الواجد كما ىو ظاىر، فإذا بطل االحتماالف فيتعُّت الثالث إذ ال رابع ُب البُت، ىذا.

ّلف الوصف تارًة من باب خيار ٗتّلف الشرط  والذي ينبغي أف يقاؿ ُب ا١تقاـ: إنّا كما أٝتعناؾ سابقًا ذكرنا أّف ا٠تيار عند ٗت
كما إذا اشًتط وجود األوصاؼ ا١تعّينة ُب العُت ا١تستأجرة ٍّب ظهر التخّلف وعدـ اّتصافها هبا، واخرى من جهة ورود النص 

اعتقاده ُب أف ظهور ا١تبيع على خبلؼ الوصف يوجب ا٠تيار كما إذا اشًتاه بوصف البائع ببل التزامو بالوصف، أو من جهة 
 واطمئنانو باّتصاؼ ا١تبيع بوصف.

فإف قلنا باألوؿ وأّف ىذا ا٠تيار من باب خيار ٗتّلف الشرط فبل ينبغي االشكاؿ ُب جريانو ُب ٚتيع األبواب، ألّف ا٠تيار عند 
الصلح وغَت٫تا ٗتّلف الشرط أمر ارتكازي عقبلئي ببل فرؽ فيو بُت البيع وغَته، وعليو فبل حاجة ُب إجراء ذلك ُب االجارة و 

 )قّدس سرّه(  من األبواب إىل التشّبث ٔتا أفاده شيخنا األنصاري



______________________________ 
 ٗٛ( ُب الصفحة ٔ)

 ٔ: ٘( ا١تائدة ٕ)
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وىو على طبق القاعدة، فبل وجو فإّف ا٠تيار ُب سائر العقود يثبت بعُت الدليل الذي ثبت بو ُب البيع ببل حاجة إىل التعّدي، 
 لتبعيد ا١تسافة وذكر االحتماالت ا١تتقّدمة ألنّو يشبو األكل من القفا.

وأّما إذا قلنا بالثاين كما بنينا عليو وذكرنا أنّو خيار مستقل وليس من باب خيار ٗتّلف الشرط واستدللنا عليو بقوؿ السائل ُب 
فإّف الوصف لو كاف مشًتطًا ُب العقد ١تا كاف حينئذ لبلستقالة وجو، فإّف  «ٔ» «فاستقاؿ صاحبو فلم يقلو»رواية ٚتيل 

ا٠تيار عند ٗتّلف الشرط ارتكازي عقبلئي فحينئذ البّد من االقتصار على البيع، وال ٯتكننا التعّدي إىل االجارة وغَتىا إذ ال 
 مقتضي لو.

ت ُب الثبلثة فهو وإف كاف كما أفاده إاّلأنو ال مانع من من حصر االحتماال )قّدس سرّه(  وأّما ما أفاده شيخنا األنصاري
.  االلتزاـ باالحتماؿ الثاين وىو اللزـو

 ال يشمل ا١تقاـ ألّف االلتزاـ بالفاقد ال يعّد وفاًء للعقد وال عدمو نقضاً لو. «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  ودعوى أفّ 

بعد عدـ اشًتاطو األوصاؼ ُب العُت وعدـ التزامو بوجودىا ووقوع العقد ا١تنع من عدـ كونو وفاًء، فإّف ا١تالك  يدفعها أّواًل:
على نفس العُت ببل اشًتاط ألجل توصيفها أو ألجل اطمئناف ا١تستأجر بوجود األوصاؼ ُب العُت ا١تستأجرة فلماذا ال يعّد 

 عدـ االلتزاـ بو نقضاً للعقد وال يعّد االلتزاـ بو وفاًء.

يعّد وفاًء وال يشملو دليل اللزـو فهل يكفي عدـ مشوؿ دليل اللزـو لعقد ُب إثبات اٞتواز بعد عدـ ىب أّف ذلك ال  وثانياً:
ء أثبت  ارتفاع احتماؿ اللزـو كاحتماؿ اٞتواز، ولو مل يتمّكن ا٠تصم من إثبات اللزـو فهل لو إثبات اٞتواز بدليل وبأّي شي

 اٞتواز فإنّو أيضاً ٭تتاج إىل دليل.

، ألّّنا غَت  «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  أّف الوفاء ال يصدؽ ُب ا١تقاـ وال يشملوافرض  وثالثاً: فهبّل ٬تري ُب ا١تقاـ سائر أدلّة اللزـو
  ومقتضى «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  منحصرة ُب



______________________________ 
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ال ٭تّل ماؿ امرئ مسلم إاّلبطيب »وقولو:  «ٔ» «اَلتَْأُكُلوا أَْمَواَلُكْم بَػْيَنُكْم بِاْلَباِطِل ِإالَّ َأْف َتُكوَف ِٕتَارًَة َعْن تَػرَاضٍ » قولو تعاىل:
 عدـ جواز الفسخ، ألّف الفسخ ليس ٕتارة عن تراٍض، فبأي قانوف يصح لو التصّرؼ ُب ا١تاؿ. «ٕ» «نفسو

صحة جرياف االستصحاب حينئذ بعد الفسخ، ومعو ال ٣تاؿ لدعوى اٞتواز. وكيف   )قّدس سرّه(  أّف مقتضى مسلكو :ورابعاً 
 .)قّدس سرّه(  ُب ا١تقاـ ٦تّا ال ٯتكن ا١تساعدة عليو وال كاف مًتقّباً منو )قّدس سرّه(  كاف فما أفاده

  اختبلؼ البائع وا١تشًتي ُب ٗتّلف الوصف

 

 ٗتّلف الوصف وعدمو فهو يتصّور على وجوه ثبلث:وإذا اختلفا ُب 

أف يكوف مورد النزاع ىو أصل اشًتاط الوصف ُب ا١تبيع، واّدعى ا١تشًتي اشًتاط الوصف فيو وحيث إنّو مفقود فيثبت  األوؿ:
 يار.لو ا٠تيار، وأنكر البائع االشًتاط أعٍت اشًتاط الوصف وأّف ا١تعاملة وقعت ببل اشًتاط وصف فليس للمشًتي ا٠ت

ء من األوصاؼ، فاّدعى البائع أّف متعّلق االشًتاط ىو  أف يتنازعا ُب متعّلق االشًتاط بعد االتّفاؽ على اشًتاط شي الثاين:
وصف ا٠تياطة وىي موجودة متحّققة ُب ا١تبيع فبل ٗتّلف وال خيار، وأنكره ا١تشًتي واّدعى أّف متعّلقو ىو وصف الكتابة وىي 

 ف ولو ا٠تيار. وىذه الصورة باألخرة ترجع إىل الصورة االوىل من حيث إنكار اشًتاط صفة الكتابة.مفقودة، فالوصف متخلّ 

  أف يّتفقا على أصل االشًتاط وعلى متعّلقو، إاّلأّّنما تنازعا ُب أفّ  الثالث:

______________________________ 
 ٜٕ: ٗ( النساء ٔ)
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ا١تبيع كاف واجدًا للوصف ا١تشًتط حُت ا١تعاملة ٍب زاؿ عنو الوصف، أو أنو مل يكن واجدًا لو حُت ا١تعاملة والشراء، واّدعى 
الصور ا١تتصّورة ُب ا١تقاـ، البائع زوالو بعد ا١تعاملة والشراء وقاؿ ا١تشًتي بل مل يكن واجدًا للوصف حُت ا١تعاملة، وىذه ىي 

 وإف مل يتعّرض إىل ٚتيع الصور الثبلثة ُب كبلمو إاّلأّف حكمها يظهر ٦تّا أفاده ُب ا١تقاـ. «ٔ» )قّدس سرّه(  وشيخنا األنصاري

ُب ا١تبيع أو فيقع الكبلـ أّواًل ُب الصورة االوىل والصورة الثانية الراجعة إىل االوىل فنقوؿ: إذا اختلفا ُب أصل اشًتاط الوصف 
ُب متعّلقو فهل يقّدـ قوؿ ا١تشًتي وبو يثبت لو ا٠تيار، أو أّف القوؿ قوؿ البائع وا١تعاملة الزمة ال خيار فيها للمشًتي بعد 

 الفراغ عن صحة ا١تعاملة ُب نفسها وكوف ا١تبيع ملكاً للمشًتي وإ٪ّتا الكبلـ ُب ثبوت ا٠تيار لو وعدمو، ذىب إىل كٍل فريق.

أّف القوؿ قوؿ ا١تشًتي، وىذا ال من أجل موافقة قولو لؤلصل فإّف األصل عدـ ثبوت  )قّدس سرّه(  األنصاريذكر شيخنا 
ا٠تيار، بل من جهة أّف اشًتاط الوصف يرجع إىل تقّيد ا١تبيع، ويغاير ىذا االشًتاط أي اشًتاط األوصاؼ اشًتاط األفعاؿ، 

ء يرجع إىل التزاـ آخر ُب ضمن االلتزاـ بالبيع، وعند الشك  ب أو كتابة شيفإّف اشًتاط الفعل ُب ا١تعاملة كاشًتاط خياطة ثو 
 ُب أصل االشًتاط وما يرجع إليو ندفع االلتزاـ الزائد ا١تشكوؾ باألصل وبو نثبت عدـ االشًتاط.

فيكوف ىناؾ التزاـ واحد  وأّما اشًتاط األوصاؼ فهو ال يرجع إىل التزاـ آخر زائدًا على التزاـ البيع بل يرجع إىل تقّيد ا١تبيع،
متعّلق با١تقّيد بالوصف، وعليو فإذا شككنا ُب االشًتاط بالوصف فمرجعو إىل أّف البيع وااللتزاـ ىل وقعا على الذات ا١تطلقة  

 كانت واجدة للوصف أو فاقدة لو حىّت تكوف ا١تعاملة الزمة عند

______________________________ 
 ٕٚٙ: ٘( ا١تكاسب ٔ)
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ٗتّلف الوصف، أو أّّنما وقعا على الذات ا١تقّيدة بالوصف فعند ٗتّلف الوصف يثبت للمشًتي ا٠تيار وال تبطل ا١تعاملة ١تا 
ُب مطاوي كلماتو سابقاً من أّف االستقراء واالٚتاع يقتضياف عدـ بطبلف العقد عند ٗتّلف األوصاؼ، ومن  )قّدس سرّه(  ذكره

أّف لزـو ا١تعاملة كما عرفت من آثار وقوع البيع وااللتزاـ على الذات ا١تطلقة كانت واجدة للوصف أـ كانت فاقدة لو، الظاىر 
 وحيث نشك ُب وقوعهما على الذات ا١تطلقة فندفعو بأصالة عدـ وقوعهما على ا١تطلق وبو يرتفع اللزـو ال ٤تالة.

على الذات ا١تقّيدة بالوصف فإّّنا ال تثبت وقوعهما على الذات ا١تطلقة وال تعارض األصالة ا١تذكورة أصالة عدـ وقوعهما 
حىت تقتضي لزـو ا١تعاملة فأصالة عدـ وقوع البيع وااللتزاـ على الذات ا١تطلقة ببل معارض وىي تقتضي عدـ لزـو ا١تعاملة، 

 )قّدس سرّه(  صة ما ذكره شيخنا األنصاريفبل ٤تالة تكوف ا١تعاملة غَت الزمة بعد الفراغ عن صّحتها وعدـ بطبلّنا، ىذه خبل
 ُب ا١تقاـ وُب مسألة ٗتّلف الوصف ُب ا١تبيع.



أّف تقييد ا١تبيع غَت ٦تكن ألنّو جزئي خاص وال معٌت لتقييده، كما أّف تقييد أصل البيع بوجود الوصف على  ويرد عليو أّواًل:
 د الوصف عند اشًتاطو.خبلؼ االرتكاز عند العقبلء فإّّنم ال يعّلقوف البيع على وجو 

مضافاً إىل أّف التعليق باطل ُب العقود باالٚتاع، وعليو فمرجع اشًتاط األوصاؼ كاشًتاط األفعاؿ إىل جعل ا٠تيار لنفسو على 
تقدير التخّلف، ببل فرؽ بُت اشًتاط الوصف والفعل ُب ذلك، نعم بينهما فرؽ من ناحية اخرى وىي أّف الفعل ١تّا كاف ٖتت 

١تتعاملُت أمكن فيو االلتزاـ وإلزامو بالوفاء بو شرعاً، ٓتبلؼ الوصف فإنو ال معٌت لبللتزاـ وااللزاـ فيما ال يرجع إىل اختيار ا
االختيار، فإذا كاف معٌت اشًتاط الوصف جعل ا٠تيار لنفسو وشككنا فيو فندفعو باألصل، ألّف األصل عدـ جعل ا٠تيار 

  اع اشًتاط الوصف إىل تقييد ا١تبيعمن إرج )قّدس سرّه(  لنفسو، فما أفاده
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 فاسد ْتسب ا١تبٍت.

فاسد ْتسب البناء أيضاً، وذلك ألنّا إذا بنينا على إرجاع اشًتاط الوصف إىل تقييد ا١تبيع  )قّدس سرّه(  أّف ما أفاده وثانياً:
ء  لقة، بل ا٠تيار من آثار وقوع ا١تعاملة على الذات ا١تقّيدة بشيفنمنع عن كوف اللزـو من آثار وقوع ا١تعاملة على الذات ا١تط

يغاير ا١توجود ا٠تارجي الذي ىو معٌت ٗتّلف الوصف، والوجو فيما ذكرناه أّف اللزـو من آثار طبيعي البيع والعقد، فجميع 
صف ووقع العقد على ذات مّتصفة العقود الزمة ْتسب طبعها وإ٪ّتا خرجنا عّما تقتضيو طبيعة العقد فيما إذا اشًتط فيها و 

بصفة مغايرة للموجود الفعلي ا٠تارجي، فإّف ا١تعاملة غَت الزمة حينئذ لتخّلف الوصف وعدـ كوف ا١توجود مصداقًا ١تا وقع 
العقد عليو بعد الفراغ عن عدـ بطبلف ا١تعاملة حينئذ، ألّف ٗتّلف الوصف ال يوجب البطبلف و٘تّحض ا٠تبلؼ ُب ا٠تيار، 

إثبات ا٠تيار، إذ من أين  )قّدس سرّه(  فحيث نشك ُب وقوع العقد على الذات ا١تقّيدة ٔتا يغاير ا١توجود فبل ٯتكن لووعليو 
ٯتكنو إثبات أّف العقد وقع على ا١تقّيد بوصف ال ينطبق على ا١توجود ا٠تارجي، بل األصل عدـ وقوعو على ا١تقّيد ٔتا ال ينطبق 

 يار، ىذا.على ا١توجود الفعلي فبو ندفع ا٠ت

وتفصيل الكبلـ ُب ا١تقاـ وُب كل مورد وقع فيو ا٠تبلؼ ُب ا٠تيار وعدمو أف يقاؿ: إّف مرجع جعل ا٠تيار ُب عقد كما 
أٝتعناؾ سابقًا إىل تقييد ا١تلكية وٖتديدىا بزماف الفسخ، فمعٌت البيع با٠تيار ىو التمليك ا١توقت بوقت الفسخ ال على ٨تو 

خو فإنو ٦تّا ال معٌت لو بأّف ٯتّلكو على ٨تو االطبلؽ ويكوف ا١تلك للمشًتي ولو بعد فسخ البائع، االطبلؽ حىت بعد زماف فس
ألّف ا١تفروض أنو ٬تعل لنفسو ا٠تيار وىذا ال ٬تتمع مع التمليك ا١تطلق، فحيث إّف ا١تلكية ا١تطلقة غَت معقولة، كما أّف 

ة عند جعل ا٠تيار مقّيدة وموقتة بوقت الفسخ، وعليو فالشك ُب ا٠تيار اال٫تاؿ ُب التمليك غَت معقوؿ فيتعُّت أف تكوف ا١تلكي
 وعدمو يرجع إىل الشك ُب أّف ا١تلكية
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على ٨تو االطبلؽ أو أّّنا على ٨تو التقييد بعدـ الفسخ، وأصالة عدـ ٟتاظ التمليك على ٨تو االطبلؽ معارضة بأصالة عدـ 
 قييد فاألصبلف متعارضاف.ٟتاظو على ٨تو الت

وٯتكن تقريب التعارض بنحو آخر وىو ما ذكرناه ُب االستصحابات اٞتارية ُب األحكاـ الكّلية، فإّف جرياف االستصحاب ُب 
اٟتكم اجملعوؿ ُب زماف الشك معارض باستصحاب عدـ جعلو أزيد من الزماف ا١تتيّقن فيو اٟتكم، فيكوف استصحاب بقاء 

بعد الفسخ الذي ىو استصحاب اجملعوؿ معارضًا باستصحاب عدـ جعل ا١تلكية بأزيد من ا١تقدار ا١تتيّقن  ا١تلكية ُب ا١تقاـ
ء من اللزـو وا٠تيار، فإّف األوؿ من آثار جعل  وىو ا١تلكية إىل زماف الفسخ، فإذا سقط االستصحاباف فبل ٯتكننا اٟتكم بشي

ة بوقت الفسخ، وليس من آثار عدـ ا١تلكية ا١تطلقة ألّّنا أعم وكانت متحّققة ا١تلكية ا١تطلقة والثاين من آثار جعل ا١تلكية موقت
قبل البيع أيضًا مع أنو مل يكن خيار حينئذ، ؤتا أّف األصلُت متعارضاف فيسقطاف فنرجع إىل العمومات ا١توجودة ُب ا١تقاـ 

 ومقتضاىا اللزـو ُب ٚتيع العقود.

بعد سقوط االستصحابُت، ألّف مقدار الوفاء بكل عقد تابع  «ٔ» «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  وبعبارة اخرى: ال ٯتكننا التمّسك بعمـو
ف ١تقدار اجملعوؿ فيو إف مطلقًا فمطلقًا وإف موقتًا فموقتاً، ؤتا أنّا ال ندري أّف ا١تلكية اجملعولة ُب ا١تقاـ مطلقة أو موقتة بزما

ال »وقولو  «ٕ» «اَل تَْأُكُلوا أَْمَواَلُكمْ »  داقية، إاّلأّف مقتضى قولو تعاىلالفسخ فبل ٯتكننا التمّسك بعمومها ألّف الشبهة مص
 اخل أّف حدوث ا١تلكية «ٖ» «٭تّل ماؿ امرئ مسلم

______________________________ 
 ٔ: ٘( ا١تائدة ٔ)

 ٜٕ: ٗ( النساء ٕ)

 )باختبلؼ يسَت( ٔح  ٖ/ أبواب مكاف ا١تصّلي ب ٕٓٔ: ٘( الوسائل ٖ)
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ُب آف وزماف يقتضي حرمة التصّرفات الواقعة فيو إاّلبالتجارة عن تراٍض أو بطيب نفس ا١تالك، وحيث إّف ا١تفروض صَتورة 
ا١تاؿ ملكًا للمشًتي، إذ الكبلـ ُب ا٠تيار دوف البطبلف، فيحـر التصّرؼ فيو للبائع كما ٭تـر لو أي للمشًتي التصرؼ ُب 

الفسخ ٕتارة عن تراٍض وال بطيب النفس، فمقتضا٫تا اللزـو وعدـ ارتفاع اآلثار بالفسخ، وقد خرجنا عن  الثمن، وليس
مقتضا٫تا ُب مورد واحد وىو صورة جعل ا٠تيار لنفسو، فإّف التصّرؼ أي تصّرؼ من لو ا٠تيار ُب ا١تاؿ جائز ولو ببل ٕتارة 

جعل ا٠تيار لنفسو فندفعو باألصل، ألّف األصل عدـ جعلو ا٠تيار عن تراٍض وببل طيب نفس ا١تالك، وإذا شككنا ُب أنّو 
 لنفسو وبذلك يثبت اللزـو فيقّدـ قوؿ مّدعيو على قوؿ مّدعي ا٠تيار.



وتوضيح ما تقّدـ: أنو بناًء على التمسك بأوفوا بالعقود الذي معناه وجوب الوفاء بكل عقد ووجوب إّنائو إىل آخره إف 
ًا فمقّيدًا فيكوف االستصحاباف متعارضُت، وذلك ألّف العقد ا٠تياري إ٪ّتا يتعّلق با١تلكية ا١توقتة والعقد مطلقًا فمطلقًا وإف مقّيد

غَت ا٠تياري يتعّلق با١تلكية ا١تطلقة، ولكل من العقدين الواقع على ا١توقتة والواقع على ا١تطلقة أثر شرعي وىو وجوب الوفاء بو 
ل ا١تلكية ا١تطلقة أو ا١توقتة حادثاف مسبوقاف بالعدـ، وأصالة العدـ ُب كل منهما يعارض ووجوب إّنائو مطلقًا أو مقّيداً، وجع

ألّف الشبهة مصداقية، فإّف وجوب الوفاء ُب كل  «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  أصالة العدـ ُب اآلخر ويتعارضاف، وال ٯتكن التمسك بعمـو
 عقد تابع ١تقدار جعل ا١تلكية كما مّر.

اخل فاألصبلف ال « ال ٭تل ما امرئ» )عليو السبلـ(  اخل وقولو «اَلتَْأُكُلوا»  ٘تّسكنا بغَته من أدلّة اللزـو كقولو تعاىلوأّما إذا 
يتعارضاف، والوجو فيو أّف مقتضى اآلية والرواية أّف كل ماؿ صار ملكًا ألحد ُب زماف ٭تـر تصّرؼ الغَت فيو إاّل بالتجارة عن 

  اء جعلت ا١تلكية على ٨تو االطبلؽ أو علىتراض أو بطيب نفسو، سو 
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النحو ا١توقت وإىل زماف الفسخ، وعلى كبل التقديرين ٭تـر تصّرؼ الغَت فيو إىل األبد، وال أثر ٞتعل ا١تلكية موقتة وكأنو يصَت 
ن تراٍض وطيب النفس، وقد خرج من ىذه الكّلية من قبيل الشرط ا١تخالف للكتاب فإّف ا١تسوّغ ُب التصّرؼ فيو ىو التجارة ع

عنواف وجودي وىو ما إذا جعل الشارع أو ا١تتعاقداف فيو ا٠تيار وجعل ا٠تيار عنواف وجودي أثره جواز ا١تعاملة، فاألثر مًتّتب 
 على التمسك بغَت على جعل ا١تلكية ا١توقتة الذي ىو معٌت جعل ا٠تيار، وأّما جعل ا١تلكية ا١تطلقة فبل أثر شرعي لو بناءً 

)نعم بناًء على التمسك بو لكل من اٞتعلُت أثر شرعي( فإّف ا١تلك آنًا ما أثره حرمة تصّرؼ الغَت فيو إىل  «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »
األبد، وأّما ا١تلكية ا١تطلقة فلم يًتّتب عليها أثر شرعي أبداً، فإذف ٬تري األصل ُب نفي ذلك العنواف الوجودي وىو جعل 

أَْوُفوا » لكية ا١توقتة وا٠تيار ألنّو مسبوؽ بالعدـ، وال يعارضو نفي جعل ا١تلكية ا١تطلقة ألنو ال أثر لو بناء على التمسك بغَتا١ت
 ىذا كّلو ُب الصورة االوىل والثانية من صور النزاع. «بِاْلُعُقودِ 

وىي ما إذا اعًتفا باالشًتاط ومتعّلقو ولكّنهما اختلفا ُب وجوده حاؿ البيع وعدمو وأنكره ا١تشًتي واّدعاه  وأّما الصورة الثالثة:
البائع، ببل فرؽ بُت اتّفاقهما على عدمو بعد العقد أيضًا وعدمو كما إذا اتّفقا على عدمو بعد العقد إاّلأّف البائع اّدعى زوالو 

موجودًا فيو حُت ا١تعاملة فينقلب اٟتاؿ وينعكس األمر، فيحكم با٠تيار للمشًتي حىّت  بعد العقد وقاؿ ا١تشًتي بل مل يكن
يثبت البائع مّدعاه فإنو بعد ما اعًتؼ باشًتاط وصف معُّت للمشًتي فبلبّد من إحراز تسليمو إىل ا١تشًتي واألصل عدـ 

لمشًتي ا٠تيار حىت يثبت البائع مّدعاه وىو وجوده تسليمو حّقو، وعدـ اّتصاؼ ا١تبيع بالوصف ا١تشًتط حاؿ ا١تعاملة فيثبت ل
حاؿ العقد بالبّينة و٨توىا بعد اعًتافو بأصل اشًتاط وصف معُّت وال يصغى ١تا يّدعيو ببل دليل، ىذا كّلو ُب األوصاؼ 

  العرضية ا١تنفّكة عن الذات ُب زماف ٍب عروضها عليو
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 وىا.كما ُب وصف الكتابة و٨ت

وأّما األوصاؼ غَت ا١تنفّكة عنها من حُت وجودىا ْتيث مل يكن لنا يقُت بعدـ اّتصافها هبا ُب زماف كما ُب وصف الكتابة 
حىت نستصحب عدـ اّتصافها هبا حُت ا١تعاملة، بل إّما أف تكوف الذات مّتصفة هبا من االبتداء أو غَت مّتصفة هبا من ابتداء 

ف اٟتنطة ىي من ا١تزرعة الفبلنية أو كوف العبد من طائفة معّينة، فإّف اّتصاؼ اٟتنطة بكوّنا من وجودىا كما ُب اشًتاط كو 
مزرعة خاصة أو العبد من طائفة معّينة لو كاف فهو من االبتداء وال حالة لو مسبوقة بالعدـ، فبل ٬تري فيها استصحاب العدـ 

واالنتساب إىل مزرعة كذا أو طائفة كذا حُت ٖتّققو ببل مانع، فإّف  النعيت وىو واضح، إاّلأّف استصحاب عدـ ٖتّقق االّتصاؼ
 ء حادث مسبوؽ بالعدـ ولو بعدـ موضوعو. االستصحاب ٬تري ُب األعداـ األزلية وكل شي

  القوؿ فيما إذا اشًتى ثوباً نسج بعضو

 

 )قّدس سرّه(  ا١تنسوج، فعن الشيخ الطوسيلو اشًتى ثوبًا قد نسج بعضو ومل ينسج الباقي على أف ينسجو ٔتنواؿ البعض 
أيضًا ُب كتاب  )قّدس سرّه( وغَت٫تا. وعن العبّلمة «ٕ»  ُب بعض كتبو )قّدس سرّه( أّف البيع باطل، وكذا عن العبّلمة «ٔ»

 ال ٭تضرين كتاب ا١تختلف حىت االحظ مدرؾ «ٗ» )قّدس سرّه(  وبعض آخر صّحتو، وذكر شيخنا األنصاري «ٖ»  ا١تختلف
 ىذا )قّدس سرّه(  حكمو بالصحة، وال ٮتفى أّف كبلمو

______________________________ 
 ٚٚ: ٕ( ا١تبسوط ٔ)

 ٜٚ: ٔٔ( التذكرة ٕ)

 ٗٓٔ: ٘( ا١تختلف ٖ)

 ٜٕٙ: ٘( ا١تكاسب ٗ)
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ا١تختلف لو مل ٭تضر عنده فكيف عرؼ أّف يناُب ما أشار إليو بعد أسطر بقولو: وإليو ينظر بعض كلمات ا١تختلف، فإّف 
 بعض كلماتو تشَت إليو، ولعّلو حضره بعد كبلمو السابق.



وكيف كاف، فالظاىر أّف النزاع لفظي والكبلـ ُب موردين، وكل من القائل بالصحة والفساد يّدعي أمرًا غَت ما ينكره اآلخر، 
 وذلك ألّف الصورة ا١تتصّورة ُب ا١تقاـ أربعة:

ا إذا اشًتى نصف الثوب وىو منسوج والنصف الكّلي ا١تنسوج على أف يكوف ٔتنواؿ ا١تنسوج ا١توجود بأف يشًتي م االوىل:
النصف الكّلي ُب ذّمة البائع ويشًتط عليو كوف نسجو بطريق نسج النصف ا١توجود، وىذا البيع بيع كّلي صحيح وال يتوّىم 

ورة، لعدـ اٞتهالة وال مانع آخر ُب البُت، ولكّنو إذا ٗتّلف ومل ينسج ُب حّق الشيخ وال غَته اٟتكم بالبطبلف ُب ىذه الص
النصف بطريق النصف ا١تنسوج فبل يثبت لو ا٠تيار بل لو حّق االستبداؿ وا١تطالبة ٔتا وقع عليو العقد، فإف دفع فرد آخر غَت 

الية مدخلية ُب زيادة الثمن ثبت لو خيار ما تعّلق بو البيع الكّلي ال يوجب تشّخص حّقو فيو، نعم لو كانت للهيئة االّتص
 ٗتّلف الوصف وتبّعض الصفقة.

أف يشًتي النصف ا١تنسوج ا١تعُّت ومقدارًا معّينًا من الغزؿ ا١توجود ُب ا٠تارج ويشًتط عليو أف ينسجو بطريق نسج  الثانية:
دار واشًتاط نسجو على منواؿ كذا، فإنّو النصف ا١توجود، وىي أيضاً صحيحة، إذ ال مانع من شراء الصوؼ ا١تغزوؿ معُّت ا١تق

معلـو ا١تقدار وغَت ٥تالف للكتاب وال لغَته وال ٭تتمل بطبلّنا عند أحد ىؤالء األكابر بوجو، ولكّنو إذا ٗتّلف فيثبت لو 
 خيار ٗتّلف الشرط.

ع ويشًتط عليو أف ينسجو على منواؿ أف يشًتي النصف ا١تنسوج ا١توجود ومقدارًا معّينًا من الغزؿ الكّلي ُب ذّمة البائ الثالثة:
 النصف ا١توجود، وىي أيضاً صحيحة إذ ال ٤تذور ُب بيع الكّلي ا١توصوؼ أبداً.
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أف يشًتي النصف ا١تنسوج ا١تعُّت والنصف الشخصي الباقي منسوجًا قبل وجوده أي قبل وجود ا١تنسوج فإنّو  والصورة الرابعة:
بعد مل ينسج الباقي، وىذه الصورة ٤تكومة بالبطبلف ألنّو ُب النصف غَت ا١تنسوج من قبيل البيع قبل وجود ا١تبيع، وىو باطل 

على بطبلف بيع  «ٔ» ا٠تاّص قبل أف تبيضها الدجاج، فهو مشموؿ لؤلخبار الدالّةنظَت بيع الثمرة ا١تعّينة قبل ٖتّققها والبيض 
 ما ليس عنده فإنو غَت مالك للمعدـو حُت البيع فكيف يبيعو، وال يتصّور إاّلعلى ٨تو التعليق وىو أيضاً باطل.

لصحة يريدوف غَتىا من الصور ا١تتقّدمة، واحملتمل لو مل يكن من ا١تظنوف أّف القائلُت بالفساد يعنوف ىذه الصورة والقائلوف با
إذ ال يظّن هبؤالء األعاظم اٟتكم بالفساد ُب الصور الثبلث والصحة ُب الصورة الرابعة فيصَت النزاع لفظيًا وعلى تقدير كوف 

 النزاع معنوياً فالصحيح ما ذكرناه من التفصيل.

______________________________ 
(ٔ) 



 ٘، ٕح  ٚأحكاـ العقود ب / أبواب ٚٗ: ٛٔالوسائل 
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  الكبلـ ُب خيار العيب

 

ال إشكاؿ عند األصحاب ُب صحة البيع مع اٞتهل بصحة ا١تبيع وعيبو، وأنو إذا ظهر معيبًا يثبت لو ا٠تيار بُت أي ٯتضي 
 فاوت بُت الصحيح والفاسد.ء، أو يفسخو كذلك، أو ٯتضي ا١تعاملة مع أخذ األرش ومقدار الت العقد ببل شي

ورٔتا يستشكل ُب ا١تقاـ بأّف ثبوت ا٠تيار ُب معاملة فرع صّحتها، وا١تعاملة مع اٞتهل بوصف الصحة والفساد باطلة ألّّنا 
غررية، إذ الصحة أوىل من سائر األوصاؼ ا١توجبة لرغبة الناس وباختبلفها ٗتتلف الرغبات، مع أّف اٞتهالة بتلك األوصاؼ 

بطبلف والغرر فكيف باٞتهل ٔتا ىو أوىل من األوصاؼ ا١تذكورة، وعليو فا١تعاملة باطلة من أصلها ومعو كيف يثبت توجب ال
 ا٠تيار.

للجواب عن ىذا اإلشكاؿ ٔتا حاصلو: أّف وصف الصحة وإف كاف ٦تّا  «ٔ» )قّدس سرّه(  وقد تصّدى شيخنا األنصاري
ٮتتلف باختبلفو الرغبات واٞتهالة ٔتثلو توجب الغرر والبطبلف، إاّلأّف ىذا كّلو إ٪ّتا ىو فيما مل يكن ُب البُت أمر ٭ترز بو 

، وبو يرتفع الغرر فيحكم بالصحة ٍب الصحة ُب ا١تعامبلت، وُب ا١تقاـ أصالة السبلمة عن العيوب أصل ٭ترز بو صحة ا١تبيع
 يثبت ا٠تيار على تقدير ظهور العيب، ىذا.

  منها كوف )قّدس سرّه( ومل يعلم أّف ىذه األصالة أّي أصل ُب ا١تقاـ، فإف أراد

______________________________ 
 ٕٔٚ: ٘( ا١تكاسب ٔ)
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مقتضى الطبيعة ىو الصحة ُب ٚتيع األشياء وعروض الفساد إ٪ّتا ىو ألجل قاسر خارجي،  ء ُب طبعو صحيحاً ٔتعٌت أفّ  الشي
ء مقتضيًا للصحة كما يقاؿ  وال يناُب ذلك كثرة الفاسد وا١تعيب ُب ا٠تارج فإنو ألجل عارض خارجي مع كوف طبع الشي



هات، أي من اليمُت والشماؿ واليسار األصل ُب األجساـ أف تكوف كروية لتساوي نسبة اٞتسم إىل الفضاء من ٚتيع اٞت
 واٞتنوب والفوؽ والتحت، وىذا ال يناُب كوف أكثر األجساـ غَت كروية ُب ا٠تارج ألنّو ألجل قاسر خارجي.

ء مقتضيًا للصحة ُب طبعو مع عروض الفساد عليو ُب ا٠تارج بكثَت ال يرفع الغرر، ألّف البائع بعُد  فيندفع بأّف كوف الشي
 لثمن وعيبو، وا١تشًتي جاىل بصحة ا١تبيع وفساده ولو ألجل قاسر خارجي.جاىل بصحة ا

 ء باألعم األغلب. منها غلبة أفراد الصحيح ُب ا٠تارج وقّلة ا١تعيب وأّف الظّن يلحق الشي )قّدس سرّه( وإف أراد

 ا١تعيب. ففيو أّواًل: منع الغلبة، ألّف أكثر األشياء ُب ا٠تارج معيب، أو أّف الصحيح ليس بأكثر من

وثانياً: افرض أّف الصحيح أكثر وأّف الغلبة توجب الظّن بأّف ا١تبيع من الغالب، إاّلأّف الظّن ال يغٍت من اٟتّق شيئًا وىو ال 
 يوجب رفع الغرر ما داـ مل يطمئن بالصحة.

با٠تيار اجملعوؿ والظاىر أّف ىذا اإلشكاؿ ال مدفع لو على مسلك شيخنا األنصاري ومن تبعو من عدـ ارتفاع الغرر 
للمتبايعُت، وعليو فاألمر يدور بُت أف يقاؿ بقياـ االٚتاع التعّبدي على صحة ا١تعاملة ولو مع اٞتهل بوصف الصّحة، وأنو 
٥تّصص لدليل الغرر ُب خصوص وصف الصحة، فا١تعاملة مع كوّنا غررية صحيحة لبلٚتاع وىو بعيد، وبُت أف يقاؿ بفساد 

 ألجل جهل البائع بصحة الثمن وجهل ا١تشًتي بصحة ا١تثمن إاّلُب فروض نادرة كما إذا أكثر ا١تعامبلت وأغلبها
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 كاف البائع وا١تشًتي من أىل ا٠تربة واإلّطبلع وعا١تُت بصحة ا١تبيع والثمن وااللتزاـ بذلك أبعد.

ا٠تيار ُب ا١تعاملة فصحة ا١تعامبلت أظهر وثبوت ا٠تيار عند ظهور وأّما على ما سلكناه من أّف الغرر يرتفع ّتعل ا١تتبايعُت 
العيب أوضح ببل حاجة إىل رواية، والوجو ُب ذلك أّف ا١تتعاملُت عند تبديل ما٢تما يشًتطاف الصحة اشًتاطًا ارتكازيًا عند 

ال ٭تتاج إىل التصريح بو ُب ضمن العقبلء ببل اختصاص بأىل األدياف بل الطبيعيوف أيضًا كذلك، ومع ارتكاز ىذا االشًتاط 
العقد، بل إذا ظهر ا١تبيع أو الثمن معيبًا يثبت لو ا٠تيار كما ذكرناه ُب خيار الغنب وأّف العقبلء يشًتطوف التساوي ْتسب 

ع أو القيمة بُت العوضُت اشًتاطًا ارتكازياً، وعند ظهور الغنب أو العيب يثبت خيار ٗتّلف الشرط، فما داـ مل يتربّأ البائ
ا١تشًتي عن العيوب فا١تعاملة مشروطة بالصحة اشًتاطًا ضمنياً، نعم إذا صرّح بالتربّي عن العيوب فمعناه إسقاط ىذا الشرط 

 وا٠تيار، وعليو فنلتـز با٠تيار ولو مع قطع النظر عن األخبار.

ائر موارد خيار ٗتّلف الشرط، وتلك نعم، الروايات إ٪ّتا زادت األرش فإنو على خبلؼ القاعدة، ولذا منعنا عن ثبوتو ُب س
األخبار الدالّة على ثبوت األرش وا٠تيار مطلقو تشمل ما إذا اشًتط الصحة بالصراحة وما إذا اشًتطت باالرتكاز والضمن، 



 وعليو فَتتفع اإلشكاؿ ُب صحة ا١تعامبلت ألف جعل ا٠تيار يدفع الغرر فإنو بعد ثبوت ا٠تيار إذا رأى أّف الوصف موجود وال
 ضرر عليو فيمضي، وإذا رأى أّف الوصف مفقود وا١تعاملة ضررية فيفسخ.

نعم، ا٠تيارات اجملعولة الشرعية كخياري اجمللس واٟتيواف ال يدفع الغرر ألّّنا إ٪ّتا ثبت ُب معاملة ٤تكومة بالصحة ُب حّد 
ًتاط ٔتعٌت جعل ا٠تيار عند عدمو وال يرجع نفسها، ٓتبلؼ ا٠تيار اجملعوؿ للمتبايعُت، وقد تقّدـ أّف التوصيف يرجع إىل االش

  إىل تقييد ا١تبيع ألنّو غَت معقوؿ، وال إىل تقييد البيع ألّف التعليق
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ط مبطل، بل البّد من إرجاع القيود أعّم من الوصف والشرط إىل االلتزاـ با١تعاملة ال إىل نفس البيع وال إىل ا١تبيع، وعليو فاشًتا
 وصف الصحة يوجب رفع الغرر وثبوت ا٠تيار عند ٗتّلف الشرط ويثبت باألخبار األرش أيضاً فيندفع اإلشكاؿ حينئذ.

إاّل أنو على ما ذكرناه من ثبوت خيار ٗتّلف الشرط ال يبقى للبحث اآلٌب ٣تاؿ، وىو أنو إذا اشًتط الصحة ُب ا١تعاملة يثبت 
ار العيب من أحد أفراد خيار ٗتّلف الشرط وليس خياراً آخر، صرّح بو ُب منت العقد لو خيار آخر أو ال، فإّنك عرفت أّف خي

أـ مل يصرّح بو، إلطبلؽ الروايات ُب ثبوت األرش وا٠تيار عند التصريح باالشًتاط وعدمو. وما رتّبوه على ذلك من أّف ا٠تيار 
اراً آخر، مندفع بأّف التصّرؼ يوجب السقوط حىت لو كاف من خيار ٗتّلف الشرط فبل يسقط بالتصرؼ ٓتبلؼ ما إذا كاف خي

صرّح بسقوط ا٠تيار بالتصرؼ ُب مورد خيار  )عليو السبلـ(  فيما إذا كاف ا٠تيار من باب ٗتّلف الشرط، وذلك ألّف اإلماـ
 «ٔ»  نسالشرط، ٔتعٌت أّف اٟتكم بسقوطو بالتصرؼ إ٪تا ثبت ُب مورد اشًتاط وصف الصحة وٗتّلفو كما يأٌب ُب رواية يو 

 فكيف يقاؿ بعدـ سقوطو إذا كاف باالشًتاط كما يظهر ذلك با١تراجعة إىل الروايات.

ٍّب إّف دعوى االنصراؼ إىل الصحة كما اّدعيناىا وقلنا بثبوت االرتكاز ُب اشًتاط وصف الصحة إ٪ّتا ىي ُب ا١تعاملة ا١تشتملة 
صحة حىت يورد علينا بأّف لفظ اٟتنطة مثبًل لو كاف منصرفًا إىل على ا١تبادلة بُت ا١تالُت ال ُب انصراؼ لفظ ا١تبيع إىل ال

 الصحيح فلماذا ال تنصرؼ إليو ُب سائر ا١توارد.

  أي الـز -من أّف الـز ذلك )قّدس سرّه(  أو يورد ٔتا أورده شيخنا األنصاري

______________________________ 
 ٔح  ٙ/ أبواب أحكاـ العيوب ب ٛٓٔ: ٛٔ( الوسائل ٔ)
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بطبلف ا١تعاملة عند ظهوره معيباً، ألّف ما وقع عليو العقد وىو الصحيح غَت موجود وا١توجود مل  -انصراؼ ا١تبيع إىل الصحيح
ـز يقع عليو العقد، بل ا١تّدعى انصراؼ ا١تعاملة الواقعة بُت ا١تالُت عند ا١تبادلة إىل خصوص ا١تالُت الصحيحُت حىّت ال نلت

باالنصراؼ ُب ا١تعامبلت غَت ا١تشتملة على ا١تبادلة كما ُب ا٢تبة، بل ٗتتص دعوى االنصراؼ ٓتصوص ا١تعاملة الواقعة بُت 
 ا١تالُت با١تبادلة، فبل وجو لئليراد األوؿ.

أو شرط ال يوجب فقد تقّدـ جوابو سابقًا حيث قلنا إّف تقييد ا١تعاملة بوصف  )قّدس سرّه(  وأّما ما أورده شيخنا األنصاري
تقييد ا١تبيع حىت يوجب البطبلف عند التخّلف، ألّف تقييد ا١تبيع غَت معقوؿ، وال يرجع إىل تقييد البيع ألنّو من التعليق ا١تبطل، 

د بل ا١تعاملة إ٪ّتا وقعت على ا١توجود ا٠تارجي على ٚتيع التقادير وإ٪ّتا القيد راجع إىل االلتزاـ با١تعاملة ونتيجتو ا٠تيار عن
 التخّلف ال البطبلف، ىذا كّلو.

ٍب إّنك عرفت أّف إطبلؽ الروايات ُب الداللة على ثبوت األرش وا٠تيار يقتضي عدـ الفرؽ بُت صورٌب اشًتاط وصف الصحة 
بالصراحة أو بالتضّمن، وأّما ما ذكره شيخنا األنصاري من التأييد لذلك أي لثبوت ا٠تيار واألرش مع اشًتاط وصف الصحة 

« يرّد عليو فضل القيمة )عليو السبلـ(  ُب رجل اشًتى جارية على أّّنا عذراء فلم ٬تدىا عذراء، قاؿ»احة برواية يونس بالصر 
على أخذ األرش ظاىر ُب أّف ا٠تيار ىو خيار العيب، إذ لو كاف خيار الشرط ١تا يسقط  )عليو السبلـ(  بتقريب أّف اقتصاره

 رّد.بالتصّرؼ فيها بل يثبت لو األرش وال

أّف الرواية أجنبية عن ا١تقاـ وال داللة فيها على ثبوت ا٠تيار ولو مع االشًتاط، وذلك ألّف البكارة من األوصاؼ  ففيو:
ء، فإّّنا إ٪ّتا تّتصف هبا ا١ترأة مرّة واحدة ُب مّدة عمرىا، والـز كوّنا من وصف  الكمالية وليست من وصف الصحة ُب شي

  ات معيوبات، فاشًتاط البكارة غَت اشًتاط وصفالصحة أف تكوف النساء الثّيب

 ٖٓٔ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

الصحة فهي خارجة عن ٤تل الكبلـ. نعم على تقدير صحتها من حيث السند نلتـز ٔتضموّنا ُب خصوص موردىا، فنلتـز 
ب النكاح ١تا ورد فيو من بوجوب األرش ُب خصوص ٗتّلف وصف البكارة عند اشًتاطها ُب العقد كما التزمنا بذلك ُب با

الدليل على أنو إذا عقد على امرأة بشرط أّّنا عذراء ٍّب ظهرت ثّيبًا يرّد عليو فضل مهر الثّيب والبكر، فليكن ا١تقاـ من ذلك 
 القبيل، و٘تاـ الكبلـ ُب وصف البكارة وكوّنا من األوصاؼ الكمالية وأّف اشًتاطها ُب البيع يوجب األرش عند التخّلف سيأٌب

 .«ٔ»  عند التعّرض للعيوب

وأّما ا١تناقشة ُب الرواية من جهة عدـ ظهورىا ُب االشًتاط أو من جهة أّف وجداّنا غَت عذراء مل يكن بدخو٢تا وتصّرفو فيها 
عذراء بل ألجل إخبار اٞتارية بذلك أو علمو بو من جهة إخبار البّينة على أّّنا غَت عذراء، فتندفع بأّف ظاىر قولو على أّّنا 

ء  ىو االشًتاط، وٛتلو على غَت االشًتاط كالبناء واالعتقاد بأّّنا عذراء بعيد، كما أّف معٌت الوجداف ىو الوصوؿ إىل الشي



ء ال بنفسو، بل من جهة إخبار الغَت، فالتعبَت بالوجداف نظَت العلم الشهودي  بشخصو، وال يعرّب بو ُب صورة العلم بالشي
ء كعلم زيد فبل يصّح  خولو علم ووصل إىل عدـ كوّنا عذراء، مثبًل إذا قامت عندؾ أمارة على شيواٟتضوري ظاىر ُب أنو بد

ء وباحثتو وعلمت بعلمو  لك أف تقوؿ إيّن وجدتو عا١تاً، بل تقوؿ إيّن علمت بأنّو عامل، وىذا ٓتبلؼ ما إذا سألتو عن شي
 فيقوؿ إيّن وجدتو عا١تاً.

ىو أّف ظهور العيب ُب ا١تبيع يوجب  )قّدس اللَّو أسرارىم(  أّف ا١تعروؼ بُت األصحاب االوىل:بقي الكبلـ ُب جهات: اٞتهة 
 ٗتَّت ا١تشًتي بُت الرد واالمضاء مع األرش من االبتداء، ٔتعٌت أنو سواء تصّرؼ فيو أـ مل يتصّرؼ أي ٘تّكن من الردّ 

______________________________ 
 ٖٗٔ( ُب الصفحة ٔ)

 ٖٔٔ، ص: ٕ يارات، جمكاسب ا٠ت

 أـ مل يتمّكن يثبت لو جواز االمضاء مع االرش، ومل ٮتّصوا األرش بصورة التصرؼ ُب ا١تبيع وعدـ التمّكن من الرّد.

إاّل أّف ىذا الكبلـ أي التخَّت بينهما من االبتداء ٦تّا ال ٯتكن استفادتو من األخبار الواردة ُب ا١تقاـ، فإّّنا مطبقة على أّف 
يثبت لو الرّد عند ظهور العيب أّواًل ٍب إذا مل يتمّكن من الرد لتصّرؼ و٨توه يثبت لو األرش ثانياً، ومل تدّؿ على ٗتَّته  ا١تشًتي

 بينهما من االبتداء، ٔتعٌت أف يكوف ا١تشًتي ٥تَّتاً بُت الرد واألرش مطلقاً سواء تصرؼ ُب ا١تبيع أـ مل يتصرؼ.

ر ال داللة فيها على ٗتَّت ا١تشًتي بُت األمرين من االبتداء وقاؿ إنّو أّوؿ من تنّبو لذلك أّف األخبا «ٔ»  وذكر صاحب اٟتدائق
وأنو مل ير التنبيو لذلك من أحد ٦تّن سبقو، وعلى ىذا فيحكم ّتواز الرّد للمشًتي أّواًل ٍب إذا مل يتمّكن منو لتصّرؼ و٨تو 

 ذلك ٭تكم لو باألرش، ىذا.

 رش مع الرّد من االبتداء من نفس األخبار الدالّة على جواز الفسخ عند ظهور العيب.ورٔتا يقاؿ باستفادة ثبوت األ

 واخرى يدعى أّف ٗتَّت ا١تشًتي بُت الرد واألرش من االبتداء وثبوت األرش لو ىو الذي تقتضيو القاعدة األّولية.

خبار الدالّة على جواز الفسخ عند ظهور وىي استفادة ثبوت األرش للمشًتي من االبتداء من نفس األ  أّما الدعوى االوىل
العيب: فغاية ما ٯتكن أف يستدّؿ بو عليها أف يقاؿ: إّف األخبار مطلقة وقد دّلت على جواز الفسخ ُب ٘تاـ ا١تبيع أو ُب 

 بعضو، وىو فسخ ا١تعاملة ُب وصف الصحة فقط لعدـ تقييدىا الفسخ ُب ٘تاـ ا١تعاملة.



______________________________ 
(ٔ) 

 ٖٙ: ٜٔاٟتدائق 

 ٕٖٔ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

أّف األخبار إ٪ّتا دّلت على أّف للمشًتي فسخ ا١تعاملة وأخذ الثمن وال معٌت للفسخ ُب وصف الصحة ورّدىا إىل  فيدفعو:
شاء وقد عرفت أنو ال معٌت لرّد الصحة إليو، فهذه  البائع، فإّف ما ثبت باألخبار ىو أّف ا١تشًتي يرد ا١تبيع إىل البائع إف

 .«ٔ»  بقولو: وقد يتكّلف الستنباط ىذا اٟتكم اخل )قّدس سرّه(  الدعوى ساقطة، وىذه ىي اليت أشار إليها شيخنا األنصاري

داد الثمن ا١تقابل فقد استدّؿ عليها بأّف وصف الصحة كاٞتزء ُب ا١تبيع ومقتضى القاعدة جواز اسًت  وأّما الدعوى الثانية:
 للجزء الفائت، وجواز فسخ ا١تعاملة بالنسبة إليو وإىل ما يقابلو من الثمن.

بأّف وصف الصحة ليس ٔتنزلة األجزاء وال يقابل با١تاؿ ُب ا١تعامبلت وإ٪ّتا ىي  )قّدس سرّه(  عليو شيخنا األنصاري وقد أورد
ء فقط، ومن ىنا ال تبطل ا١تعاملة فيما يقابلها من الثمن عند انتفائها  توجب زيادة قيمة ا١تبيع، وا١تاؿ يبذؿ بازاء ذات الشي

أي انتفاء وصف الصحة بأف يقاؿ ا١تعاملة صحيحة فيما يقابل الذات وباطلة فيما يقابل الصحة، بل ا١تعاملة صحيحة 
اٞتزء لكانت ا١تعاملة فيما بتمامها إاّلأنو يثبت للمشًتي استحقاؽ ا١تطالبة باألرش عند ظهور العيب، فلو كانت الصحة ك

 يقابلها باطلة، ىذا أّواًل.

وثانياً: أّف ا١تعاملة لو كانت باطلة فيما يقابل الصحة من الثمن لكاف البلـز على البائع أف يدفع عُت ما يقابلها من الثمن 
 و من ماؿ آخر.ألنو معٌت بطبلف ا١تعاملة، مع أّف األرش ال يعترب أف يكوف من عُت الثمن بل للبائع أف يدفع

من ا١تناقشتُت متُت جّداً، ونزيد٫تا مناقشة اخرى وىي أّف وصف الصحة ليس إاّلكسائر األوصاؼ اليت  )قّدس سرّه(  وما أورده
  ٗتتلف باختبلفها الرغبات

______________________________ 
 ٕٙٚ: ٘( ا١تكاسب ٔ)

 ٖٖٔ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج



العبد واٞتماؿ والكماؿ والثيبوبة ُب اٞتارية مع أّّنا تزيد ُب قيمة ا١تبيع وال يقابل با١تاؿ فليكن وصف والقيم نظَت الشجاعة ُب 
 الصحة من أحدىا، وال يلتـز أحد بانفساخ ا١تعاملة فيما يقابل األوصاؼ عند ٗتّلفها كما ال ٮتفى.

ء وا١تقيس عليو غَت مسّلم، ألنّا ال نلتـز ببطبلف ا١تعاملة عليو إيراداً آخر وحاصلو: أّف اٟتكم ُب نفس اٞتز  )قّدس سرّه( ٍب أورد
فيما يقابل اٞتزء الفائت فيما إذا أظهره ُب ا١تعاملة بصورة االشًتاط كما إذا باع أرضًا على أّّنا ٔتساحة معّينة وجرباف معلومة 

 ذا.ٍبّ ظهر أّّنا أنقص فإّف ا١تعاملة حينئذ صحيحة إاّلأنو يثبت خيار ٗتّلف الشرط، ى

ُب ا١تقاـ ٦تّا ال ٯتكن ا١تساعدة عليو أصبًل كما أشرنا إليو ُب بيع األرض على أّّنا   )قّدس سرّه(  وال ٮتفى أّف ىذا الذي أفاده
كذا مقداراً، وذكرنا ىناؾ أّف اٞتزء ٦تّا يقابل بالثمن بنظر العرؼ فتبطل ا١تعاملة بعدمو، وىذا من غَت فرؽ بُت أف يظهره 

يما يقابل األجزاء ا١توجودة من الثمن وباطلة فيما يقابل بصورة االشًتاط أـ أظهره بصورة بياف اٞتزء، فا١تعاملة صحيحة ف
 األجزاء ا١تفقودة، ١تا تقدـ من أّف العرؼ والعقبلء يروف األجزاء ٦تّا يقابل بالثمن حىّت ُب صورة اشًتاط اٞتزء كما عرفت.

٪ّتا تدّؿ على ثبوت األرش بعد وكيف كاف، فا١تتحّصل من ٚتيع ذلك أّف األخبار ال داللة ٢تا على ثبوت األرش من االبتداء وإ
 عدـ التمّكن من الرّد والتصّرؼ ُب ا١تبيع، فما أفاده صاحب اٟتدائق متُت.

ما يدّؿ على ثبوت التخيَت بُت الرّد واألرش من االبتداء، أو بُت الرّد واألخذ ببل أرش، أو  «ٔ»  نعم قد ورد ُب الفقو الرضوي
  األخذ مع األرش من االبتداء فإفّ 

______________________________ 
 ٖٕ٘( فقو الرضا: ٔ)

 ٖٗٔ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

تدّؿ على التخيَت بُت الثبلثة، وعلى تقدير كونو واو « أو»على تقدير كونو « وإف شاء أخذه أو رّد عليو بالقيمة»قولو فيها 
 أنّا بنينا سابقاً على عدـ حّجية الفقو الرضوي.عطف تدّؿ على التخيَت بُت اثنُت وأسقط األخذ ببل أرش لظهوره، إاّل 

على ما نقلو عنو شيخنا  )قّدس سرّه(  ٍب إّف ا١تعروؼ بُت األصحاب ىو ثبوت األرش من االبتداء، إاّلأّف الشيخ الطوسي
ش مشروط من ذلك أّف ثبوت األر  )قّدس سرّه( ذىب إىل أّف أخذ األرش مشروط باليأس عن الرّد، فإف أراد «ٔ»  األنصاري

بعدـ التمّكن من الرّد بتصّرؼ أو بعروض عيب على ا١تبيع عند ا١تشًتي و٨تو٫تا فما أفاده متُت، ومرجعو إىل ما أشرنا إليو آنفاً 
من أّف األخبار ال إطبلؽ ٢تا ُب ثبوت األرش وإ٪ّتا تدّؿ على ثبوت األرش على تقدير عدـ التمّكن من الرّد شرعًا لتصرؼ 

من أّف إطبلؽ األخبار يدفعو، وذلك ١تا عرفتو من عدـ  )قّدس سرّه(  يرد عليو ما أورده شيخنا األنصاري و٨توه، وعليو فبل



من أّف األخبار إ٪ّتا دّلت على ثبوت األرش على تقدير عدـ التمّكن  )قّدس سرّه( االطبلؽ ُب األخبار أصبًل كما صرّح بو ىو
 من الرّد شرعاً.

من اليأس عن الرّد اليأس عنو ال من جهة عدـ إمكاف الرّد شرعًا بل من جهات اخرى  سرّه( )قّدس  وإف أراد الشيخ الطوسي
 )قّدس سرّه(  كفلس البائع وعدـ قدرتو على رّد الثمن عند الفسخ والرّد، فيدفعو إطبلؽ األخبار كما أورده شيخنا األنصاري

 ة غَت اليأس عنو شرعاً لسقوطو ٔتسقط من التصرؼ و٨توه.لعدـ اشًتاط ثبوت األرش باليأس عن الرّد ألجل العوارض ا٠تارجي

ىل ا٠تيار ُب ا١تقاـ يثبت من حُت ظهور العيب فيكوف الظهور سببًا وعّلة للخيار، أو أنو يثبت من حُت وقوع  اٞتهة الثانية:
  ا١تعاملة على ا١تعيب فيكوف

______________________________ 
 ٕٖٔ( تقّدـ ذكر ا١تصدر ُب الصفحة ٔ)

 ٖ٘ٔ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

 الظهور كاشفاً عن ثبوت ا٠تيار؟

وتظهر الثمرة بينهما عند إسقاط ا٠تيار قبل ظهور العيب فإنو على األوؿ من إسقاط ما مل ٬تب وعلى الثاين من إسقاط ما 
 ثبت.

ا١تقاـ، فبل ٙترة بُت كوف الظهور أّف إسقاط ما مل ٬تب ال دليل على بطبلنو ُب أمثاؿ  «ٔ» ولكّنك عرفت ُب خيار الرؤية
 سبباً أو كاشفاً، ىذا.

ومع ذلك كّلو ال ينبغي اإلشكاؿ ُب أّف الروايات الواردة ُب ا١تقاـ ا١تشتملة على وجداف العيب ظاىرة عند العرؼ ُب أّف 
يكوف ا٠تيار ثابتًا من الوجداف طريق للعيب وأّف ا١توضوع لثبوت ا٠تيار ىو العيب، وحيث إّف العيب موجود من حُت العقد ف

 حينو، ىذا.

  مضافًا إىل ما ورد ُب بعض األخبار من ترّتب ا٠تيار على نفس العيب الواقعي كما أشار إليو شيخنا األنصاري، ولعّل مراده
بو عيب وعوار ومل أٯّتا رجل اشًتى شيئًا » )عليو السبلـ(  من الرواية ا١تشار إليها ىي ا١تعتربة اآلتية ا١تتضّمنة لقولو )قّدس سرّه(

يتربّأ إليو ومل يبُّت لو، فأحدث فيو بعد ما قبضو شيئًا ٍّب علم بذلك العوار وبذلك الداء، أنو ٯتضى عليو البيع ويرّد عليو بقدر 
فإّّنا أثبتت عدـ الرّد وإمضاء البيع مع وقوع ا١تعاملة على ما بو عيب واالحداث فيو، ودّلت ٔتفهومها  «ٕ» ا٠ترب« ما نقص

ى أّف ا١تعاملة إذا وقعت على ما بو عيب ومل ٭تدث فيو فبل ٯتضى عليو البيع ويكوف البيع خيارياً، وىذه الرواية كما ترى عل



دّلت على أّف نفس البيع الواقع على ما فيو عيب يوجب ا٠تيار على تقدير عدـ التصرؼ فيو، ال أّف ظهوره موجب للخيار، 
 ىذا.

______________________________ 
(ٔ) 

 ُٜٜب الصفحة 

 ٕح  ٙٔ/ أبواب ا٠تيار ب ٖٓ: ٛٔ( الوسائل ٕ)

 ٖٙٔ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

حيث أنكر وجود رواية ُب ا١تقاـ دّلت على ثبوت ا٠تيار لنفس العيب  «ٔ» )قّدس سرّه(  والعجب من السيد الطباطبائي
 ا١تعيب، وقد عرفت وجودىا فبل تغفل. الواقعي على تقدير وقوع البيع على

وىي أنو ذكر األصحاب أّف ا٠تيار ُب ا١تقاـ كما أنو يثبت للمشًتي عند ظهور العيب ُب ا١تبيع فيكوف ٥تَّتاً بُت  اٞتهة الثالثة:
ه بُت االمور رّد ا١تعاملة وإمضائها ٣تانًا وإمضائها مع األرش، كذلك يثبت للبائع عند ظهور العيب ُب الثمن فيحكم بتخَتّ 

 الثبلثة.

ولكن تسرية ا٠تيار إىل البائع ٦تّا ال يستفاد من األخبار الواردة ُب ا١تقاـ ألّّنا ٗتتص ٓتصوص ا١تشًتي وليس فيها أثر من 
 البائع.

 ورٔتا يتمسك ُب التعّدي عن ا١تشًتي إىل البائع ْتديث ال ضرر وأنو ٬تري ُب كل من البائع وا١تشًتي ببل فرؽ بينهما.

ء من ا٠تيارات سّيما ُب خصوص األرش، ألنّو لو اقتضى ثبوت  ولكّنك خبَت بأف ال ضرر ال ٯتكن أف يستند إليو ُب شي
األرش ُب ا١تقاـ فالبلـز إثبات األرش ُب مثل خيار الغنب وغَته ٦تّا يناسب األرش، لعدـ اختصاص اٟتديث بالعيب، مع أّنم 

كن االلتزاـ بو أيضاً، فبل ٯتكن التعّدي عن ا١تشًتي، إاّلأف يقـو ُب ا١تقاـ إٚتاع قطعي ال يلتزموف باألرش ُب غَت العيب وال ٯت
 )عليو السبلـ(  على عدـ الفرؽ بُت البائع وا١تشًتي، ودوف ٖتصيلو خرط القتاد، وأىّن لنا باالٚتاع الكاشف عن حكم اإلماـ

 ي.ُب ا١تقاـ، وعليو فبل ٤تيص من االقتصار ُب ا٠تيار على ا١تشًت 

  نعم إف أمكننا إثبات أّف العرؼ ُب مثل األخبار الواردة ُب ا١تقاـ يستفيد عدـ



______________________________ 
  من مبحث ا٠تيارات ٜٙ( حاشية ا١تكاسب )اليزدي(: ٔ)

 ٖٚٔ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

طرُب ا١تعاملة، فبل مانع من التعّدي إىل البائع اختصاص اٟتكم ا١تذكور فيها با١تشًتي، بل يرى ثبوتو لو من باب أنو أحد 
أيضًا بأف يقاؿ األخبار وإف كانت واردة ُب خصوص ا١تشًتي إاّلأّف ا١تفهـو وا١تستفاد منها حسب التفاىم العرُب عدـ 

ائع أيضًا حسب اختصاص ا٠تيار با١تشًتي، بل إ٪ّتا ثبت للمشًتي ٔتا أنو أحد طرُب ا١تعاملة وألجل ذلك يراه العرؼ ثابتًا للب
  ا١تتفاىم العرُب، كما تعّدينا عن جعل مثل الكلب وا٠تمر والعذرة مثمنًا إىل جعلها ٙتنًا ْتسب ا١تتفاىم العرُب أيضًا فإّف قولو

إ٪ّتا ورد ُب خصوص  «ٖ» «ٙتن ا٠تمر سحت»و  «ٕ» «ٙتن العذرة سحت»و  «ٔ» «ٙتن الكلب سحت» )عليو السبلـ(
اّلأّف العرؼ ال يكاد يشك ْتسب استفادتو من ىذا الكبلـ ُب عدـ اختصاص اٟترمة والبطبلف ٔتا جعل ا١تذكورات مثمناً، إ

ء فإنو باطل عند العرؼ  إذا جعلت ا١تذكورت مثمناً، بل يتعّدى منو إىل ما إذا جعلها ٙتنًا كما إذا جعل الكلب ٙتنًا لشي
 .اخل« ٙتن الكلب سحت» )عليو السبلـ(  حسبما يستفيده من قولو

وكيف كاف، فإف ثبت ذلك وأثبتنا ىذه االستفادة حسب ا١تتفاىم العرُب فهو، وإاّل فبل ٯتكننا التعّدي عن ا١تشًتي إىل البائع 
 ُب إثبات ا٠تيار ا١تذكور أعٍت التخيَت بُت الثبلثة ا١تتقّدمة.

ئع وا١تشًتي ألنّو على وفق القاعدة، فإنّو ألجل نعم، ا٠تيار بُت اثنُت أي الرّد أو االمضاء اجملاين ال مانع من ثبوتو لكل من البا
 خيار ٗتّلف الشرط وىو أمر

______________________________ 
 ٛح  ٗٔ/ أبواب ما يكتسب بو ب ٕٓٔ: ٚٔ( الوسائل ٔ)

 )باختبلؼ يسَت( ٔح  ٓٗ/ أبواب ما يكتسب بو ب ٘ٚٔ: ٚٔ( الوسائل ٕ)

 ٛ ح ٘/ أبواب ما يكتسب بو ب ٜٗ: ٚٔ( الوسائل ٖ)

 ٖٛٔ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

عقبلئي ارتكازي فإّف كل واحد من ا١تتعاملُت حسب ارتكازه يشًتط الصحة فيما ينتقل إليو من ا١تاؿ فإذا ظهر معيبًا فلو 
اىم خيار ٗتّلف الشرط، أّما إثبات األرش للبائع فبل ألنّو على خبلؼ القاعدة، اللهّم إاّلإذا ثبت استفادة التعميم حسب ا١تتف

العرُب وإاّل فبل يسعنا التعّدي عن ا١تشًتي أبدًا سواء ظننا بالتعميم أـ مل نظن بو، فإّف الظن ال يكفي ُب التعّدي عّما ٮتالف 



من أنو يكفي ُب ذلك أي ُب التعّدي إىل البائع الظن  «ٔ» )قّدس سرّه( القاعدة ُب مورد إىل غَته، فبل وجو ١تا أفاده السيد
 ينة على أّف اٟتكم ا١تذكور من أحكاـ البيع ال من أحكاـ ا١تشًتي، ىذا كّلو ُب التعّدي إىل البائع.بالتعميم ألنو قر 

وأشكل من ذلك التعّدي من البيع إىل غَته من ا١تعامبلت كاالجارة وا١تصاٟتة فيما إذا ظهر ماؿ االجارة معيباً، فإّف ُب البيع 
تعّرض األخبار للبائع من أجل أّف الغالب ُب الثمن ىو النقود وىي ال تكوف ٯتكن التعّدي إىل البائع من جهة دعوى أّف عدـ 

معيبة ْتسب الغالب، أو من جهة الظن بأنو من أحكاـ البيع و٨تو٫تا، وأّما ُب مثل االجارة و٨تو٫تا فبل ٯتكننا التعّدي إليها 
ن أّف خيار ٗتّلف الوصف والشرط أمر على وفق بوجو، نعم التخَّت بُت الرد واالمضاء اجملاين ال ٮتتص بالبيع ١تا عرفت م

القاعدة وىو ما يثبت ُب ٚتيع ا١تعاوضات حسب االرتكاز فإّف كل واحد من ا١تتعاوضُت يشًتط الصحة فيما ينقل إليو ُب 
ثبوت مقابل مالو بيعًا كاف أـ إجارة أو مصاٟتة، فعند ٗتّلف وصف الصحة يثبت لو خيار ٗتّلف الشرط، إاّلأّف الكبلـ ُب 

األرش فإنو على خبلؼ القاعدة، فبلبّد من االقتصار فيو على مورد النص وىو البيع وال مسوّغ للتعّدي عنو إىل سائر 
 ا١تعاوضات.

______________________________ 
(ٔ) 

  من مبحث ا٠تيارات ٓٚحاشية ا١تكاسب )اليزدي(: 

 ٜٖٔ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

 

 ا٠تيارالكبلـ ُب مسقطات ىذا 

 

أحدىا: االسقاط باللفظ، بكبل طرفيو من الرّد واألرش أو أحد٫تا كما إذا أسقط الرّد دوف ا١تطالبة باألرش، فإّف من لو ا٠تيار 
 رٔتا يسقط كبل طرُب ا٠تيار فيلتـز بالبيع ببل رّد وال أرش، واخرى يسقط الرّد مع مطالبتو األرش.

ؿ ُب سقوطو باالسقاط والتصريح بو، وأّما أّف الساقط ىو الرد أو ىو مع األرش فبل وا١تّتبع ُب ذلك ىو الظهور فإنو ال إشكا
يتعُّت إاّلبظهور الكبلـ، فإف كاف ظاىرًا ُب إسقاط الرّد فيلـز ببقاء األرش، كما أنو إذا كاف ظاىرًا ُب إسقاط كل من الرد 

قدار ا١تتيّقن وىو الرد، وأّما األرش فهو يبقى على ء فيؤخذ بسقوط ما ىو ا١ت واألرش فيّتبع، وإف مل يكن لو ظهور ُب شي
 حالو.



أنو إذا قاؿ: التزمت بالعقد فبل يسقط بو األرش وإ٪ّتا يفيد سقوط الرد فقط، وأّما  «ٔ» )قّدس سرّه(  وذكر شيخنا األنصاري
كوف قولو التزمت أو أسقطت إذا قاؿ: أسقطت ا٠تيار فبل يبعد سقوط كل من الرّد واألرش معو، ىذا ُب بعض ا١توارد اليت ي

ظاىراً ُب إسقاط خصوص الرّد أو ىو مع األرش وإف كاف كما افيد، إاّلأّف الظاىر أنو ال كّلية فيو، فإّف قولو: أسقطت ا٠تيار 
رٔتا ال يكوف لو ظهور إاّلُب خصوص إسقاط الرد، وىذا كما إذا كاف غَت ملتفت إىل ثبوت األرش ُب خيار العيب ُب الشريعة 

قّدسة وإ٪ّتا كاف عا١تًا بثبوت الرّد لو، فإّف قولو: أسقطت ال يستفاد منو حينئذ إسقاط كل من الرّد واألرش، بل ٮتتص ا١ت
 بسقوط الرّد فقط، كما أّف قولو:

ت بالعقد التزمت بالعقد رٔتا يكوف ظاىراً ُب إسقاط كبل الطرفُت كما إذا قيل لو رّد ا١تعاملة أو التـز هبا مع األرش فقاؿ: التزم
 أي ال بالرّد وال باألرش.

  ٦تّا ال كّلية لو، وا١تّتبع ىو الظهور وعند عدمو )قّدس سرّه(  وباٞتملة: ما أفاده

______________________________ 
 ٕٛٚ: ٘( ا١تكاسب ٔ)

 ٓٗٔ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

 يؤخذ با١تقدار ا١تتيّقن كما تقّدـ، ىذا أحد ا١تسقطات.

  الثاينا١تسقط 

 

التصرؼ فيو ٔتا يوجب التغيَت ُب العُت بنحو من أ٨تائو كما إذا كاف ا١تبيع صوفاً   األّوؿ التصّرؼ ُب ا١تبيع وىو على أقساـ:
 فغزلو، أو كاف غزاًل فنسجو، أو كاف ثوباً فقطعو أو صبغو وىكذا من أ٨تاء التغَّتات ا٠تارجية.

ك، بل ىو ا١تقدار ا١تتيّقن من التصّرفات ا١تسقطة للخيار، بل إسقاط ا٠تيار وال ينبغي اإلشكاؿ ُب سقوط ا٠تيار ٔتثل ذل
حينئذ ليس من أجل التصرؼ ُب العُت وإ٪تا ىو من جهة عدـ بقاء العُت على ما كانت عليو حُت الشراء، فإّف ظاىر ا١تعتربة 

شخص آخر، وال ٮتتص السقوط ٔتا  ىو أّف ٣ترد حدوث اٟتدث ُب ا١تبيع يوجب السقوط ولو كاف بآفة ٝتاوية أو بتصرؼ
 إذا أحدث فيو ا١تشًتي بنفسو فا١تناط عدـ بقاء العُت ْتا٢تا بأي تصرؼ كاف، وىذا ىو ا١توجب لسقوط ا٠تيار.

أٯّتا رجل اشًتى شيئًا وبو عيب وعوار ومل يتربّأ إليو ومل يبُّت لو » )عليو السبلـ(  وقد دّؿ على ذلك ما ُب ا١تعترب من قولو
فإّف ظاىره أنو حدث فيو ما يوجب تغَّتًا ُب ا١تبيع وال يبقى معو العُت على ما كانت عليو، إذ ليس  «ٔ»  اخل« يوفأحدث ف



ء قائمًا بعينو كما صرّح  ا١تراد باالحداث فيها استناد اٟتدث إىل فاعلو بل ا١تراد حدوث اٟتدث ْتيث ال يكوف معو الشي
إف كاف الثوب قائمًا بعينو رّده على صاحبو وأخذ الثمن، وإف كاف الثوب » )عليو السبلـ(  بذلك ُب مرسلة ٚتيل حيث قاؿ

  وقد عاملوا مع ىذه ا١ترسلة معاملة الصحيحة ألّف ٚتيل من أصحاب «ٕ»  اخل« قد قطع أو خيط

______________________________ 
 ٕح  ٙٔ/ أبواب ا٠تيار ب ٖٓ: ٛٔ( الوسائل ٔ)

 ٖح  ٙٔ/ أبواب ا٠تيار ب ٖٓ :ٛٔ( الوسائل ٕ)

 ٔٗٔ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

االٚتاع، وىو إف مل يتم عندنا كما تقّدـ ُب ٤تّلو إاّلأنو ال بأس بالتأييد هبا، فا١تناط ُب سقوط ا٠تيار عدـ بقاء العُت بعينها 
فهذا النحو من التصرؼ ا١تغَّت تغَّتاً ووصفها الذي كانت عليو حُت ا١تعاملة وقد عرفت أنو ىو ا١تراد من إحداث اٟتدث فيو، 

 خارجياً ٦تّا ال إشكاؿ ُب سقوط ا٠تيار بو.

التصرؼ ا١تغَّت للعُت تغَتًا حكميًا من دوف تغيَت واقعي خارجي فيها بوجو، وىذا كما إذا آجر العُت  الثاين من التصرفات:
اء العُت معو على ما كانت عليو من الصفة فإّّنا حُت ا١تعيبة. وىذا القسم أيضًا كالقسم األوؿ ُب سقوط ا٠تيار بو لعدـ بق

ا١تعاملة مل تكن مسلوبة ا١تنافع ولكّنها بالفعل كذلك فبل ٯتكنو إرجاعها إىل مالكها كما كانت عليو، فإّف ا١تفروض أّّنا 
 مسلوبة ا١تنافع باالجارة فالعُت غَت باقية ْتا٢تا وإف مل يكن التغيَت خارجياً.

ها بالبيع البلـز فالظاىر أنو ملحق باالجارة، ألنّا إذا بنينا على أّف اال٬تار تغيَت موجب لعدـ بقاء العُت ْتا٢تا وأّما التصّرؼ في
فبلبّد من أف نلتـز بو ُب البيع بطريق أوىل، فإّف العُت ُب االجارة قابلة للرد إىل مالكها وإ٪ّتا الزائل ىو الوصف وأّما ُب البيع 

لعُت والوصف إىل مالكها، فالعُت غَت باقية على حا٢تا أي ال ٯتكن رّدىا إىل مالكها األوؿ بعينها ء من ا فبل ٯتكن رد شي
وإف أمكن رّدىا إليو ٔتثلها أو قيمتها، بل يصدؽ عليو اٟتدث أيضاً، إذ أي حدث أوىل من جعل العُت على ٨تو ال ٯتكن 

 ْتا٢تا ال من جهة التصرؼ.إرجاعها إىل مالكها األوؿ، وكل ذلك من جهة عدـ بقاء العُت 

وأّما التصّرؼ ُب العُت على ٨تو غَت موجب للتغيَت فيها خارجاً وال حكماً بل مع بقائها على حا٢تا نظَت ا٢تبة اٞتائزة أو البيع 
  غَت البلـز ْتيث أمكن معو إرجاع العُت إىل مالكها، فظاىر ٚتلة من األصحاب وإف كاف ىو السقوط ُب ىذه

 ٕٗٔ، ص: ٕ ت، جمكاسب ا٠تيارا



 )قّدس سرّه(  بل ىو ا١تتسامل عليو بينهم إاّل من احملّقق الثاين «ٔ»  الصورة أيضًا كما ىو صريح كبلـ العبّلمة ُب بعض كتبو
«ٕ». 

يرد إاّل أّف اٟتق ىو ما ذىب إليو احملّقق الكركي وعدـ سقوط ا٠تيار ٔتثل ا٢تبة والبيع اٞتائزين، والوجو ُب ذلك أّف التصرؼ مل 
ء من األخبار أنو يسقط ا٠تيار حىت يدعى أّف ا٢تبة تصرؼ، وإ٪ّتا الوارد ىو إحداث اٟتدث وعدـ بقاء العُت ْتا٢تا  ُب شي

وقد عرفت رجوع األوؿ إىل الثاين آنفاً، ومن الظاىر أّف ٣ترد األمر االعتباري وىو اعتبار ملكية العُت لشخص ببل حصوؿ 
وال ُب عينها كما ُب البيع ٦تّا ال يوجب تغيَتاً ُب العُت أبداً، وال يسّمى باٟتدث ا١تفّسر ٔتغَّت  تغيَت ُب وصفها كما ُب االجارة

العُت أصبًل سّيما مع إرجاعو إىل ملكو قبل فسخ ا١تعاملة، إذ ا١تفروض أّف ا١تشًتي يتمّكن من إرجاع العُت إىل مالكها 
تنتقل العُت من ا١توىوب لو إىل مالكها األوؿ كما كانت عليو، وإ٪ّتا بوصفها ببل حصوؿ تغيَت فيها، فبقولو فسخت ا١تعاملة 

التزمنا بالسقوط ُب االجارة والبيع من جهة عدـ ٘تّكن ا١تشًتي فيهما من رّد العُت بأوصافها إىل مالكها األوؿ، وىذا ٓتبلؼ 
 ىو الصحيح. )قّدس سرّه(  ا٢تبة والبيع اٞتائزين، فما أفاده احملقق الثاين

 التصرؼ ُب العُت تصرّفاً خارجياً ال يوجب تغيَتاً ُب العُت أبداً وىو على أقساـ: م الثالث من التصرفات:القس

ما يكوف بنفسو وشخصو ظاىرًا ُب إسقاط ا٠تيار، وىو ٦تّا ال إشكاؿ ُب إسقاطو ا٠تيار، إذ ال يعترب ُب إسقاط اٟتق  األوؿ:
  اللفظ بل لصاحب اٟتق أف يرفع يده

______________________________ 
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عن حّقو بكل ما ٯتكن إسقاطو بو كالفعل، وىذا كما إذا اشًتى أمًة وأمر ا٠تّياط أف ٮتيط ٢تا ثوبًا وقد علمنا من عاداتو أنو 
ٓتياطة الثوب ٢تا، وىذا التصرؼ غَت مغَّت للعُت إاّلأنو ظاىر ُب إسقاط ا٠تيار فيسقط بو ال إذا أراد إبقاء األمة عنده يأمر 

 ٤تالة.

ما يكوف ظاىراً ُب إسقاط ا٠تيار بنوعو ومل يكن لو ظهور شخصي ُب إسقاط ا٠تيار، وىذا نظَت األلفاظ ا١تستعملة ُب  الثاين:
معانيها فإّف ظاىرىا ْتسب النوع والغالب ىو إرادة معانيها مع احتماؿ أّف ا١تتكّلم ال يريدىا مع نصب القرينة على عدـ 

ة عن نصب القرينة عليو أو إرادة غَتىا وعدـ نصب القرينة عليو ١تا فيو من ا١تصلحة ُب إرادهتا أو إرادة غَت معانيها مع الغفل



نظره، فاأللفاظ ظاىرة ُب إرادة معانيها نوعًا ال ْتسب الشخص وىو واضح، فإذا فرضنا أّف فعبًل من األفعاؿ لو ظهور نوعي 
أنو  «ٔ» )قّدس سرّه(  قد ذكر شيخنا األنصاريُب إسقاط ا٠تيار وغَت ظاىر فيو بشخصو فهل يسقط بو ا٠تيار أو ال و 

 يوجب االسقاط، ألّف الفعل كاللفظ ُب كونو معترباً فيما لو ظهور نوعي فيو، ىذا.

ولكّنا مل نفهم وجو السقوط ُب ىذا القسم، فإّف كوف الفعل بنوعو وغالبو ظاىرًا ُب االسقاط ال يفيد إاّلالظن باالسقاط وىو 
قوط، إذ ال دليل على اعتبار الظن وحّجيتو، بل البّد من قياـ دليل على أنو أسقط حّقو، نعم ظهور ال يكفي ُب اٟتكم بالس

 الفعل كظهور اللفظ إاّلأنو ال دليل على حّجية ىذا الظهور النوعي ُب الفعل.

وعاً ىو البناء العقبلئي وال وجو لقياس الفعل باأللفاظ ُب وجو حّجية ظهورىا النوعي، فإّف الوجو ُب حّجية ظهورات األلفاظ ن
على أّف كل متكّلم يريد ظاىر كبلمو، وذلك ألنو معٌت الوضع فإنو ٔتعٌت التعّهد وااللتزاـ فكأّف ا١تستعمل بنفسو صرّح بأيّن 

 تعّهدت بإرادة ا١تعٌت عند التكّلم باللفظ وألجل ذلك ٭تكم بأنّو أراده ما

______________________________ 
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مل ينصب على خبلفو قرينة، وأّما األفعاؿ فأين ىذا التعّهد فيها حىّت ٨تكم بإرادة ما ىو ظاىرىا نوعًا ألجل تعّهد الفاعل. 
صاؼ أّف وىذه نعمت الثمرة فيما بنينا عليو من أّف الوضع ىو التعّهد، وبو يظهر الفرؽ بُت ظهورات األلفاظ واألفعاؿ. فاالن

 الفعل الظاىر بنوعو ُب إسقاط ا٠تيار ال يوجب االسقاط بل البّد فيو من قياـ الدليل على إسقاطو.

ما ال يكوف لو ظهور نوعي وال شخصي ُب إسقاط ا٠تيار كقولو للعبد ا١تشًتى ناولٍت ا١تاء أو اغلق الباب  القسم الثالث:
ض أنو ال ظهور لو ُب االسقاط. مضافاً إىل ما ٯتكن استفادتو من ا١تعتربة و٨تو٫تا، فالصحيح أنو ال يوجب االسقاط، إذ ا١تفرو 

حيث إّّنا ٔتفهومها دّلت على أنو إذا مل ٭تدث ُب العُت حدثًا ال يسقط بو ا٠تيار، ومن الظاىر عدـ صدؽ  «ٔ» ا١تتقّدمة
وال تتغَّت األمة بقوؿ مالكها ٢تا ناوليٍت ا١تاء كما اٟتدث على مثل قولو ناوليٍت ا١تاء لؤلمة فإّف ا١تراد بو عدـ بقاء العُت ْتا٢تا 

 سيأٌب تفصيلو.

أّف ا١تدار ُب بقاء ىذا ا٠تيار ٘تّكن ا١تشًتي من رّد عُت ا١تبيع إىل مالكها كما كانت عليو، وىذا ىو  خبلصة ما ذكرناه:
إف كانت العُت باقية »اخل وقولو « فإف أحدث فيو شيئاً » )عليو السبلـ(  حيث قاؿ «ٕ»  ا١تستفاد من الروايتُت ا١تتقّدمتُت

كما ُب مرسلة ٚتيل اليت عاملوا معها معاملة الصحيح، ألّف ٚتيل بن درّاج ٦تّن أٚتعت العصابة على تصحيح ما « ْتا٢تا



لعُت على ما كانت عليو يصح عنو، وقد عرفت أّف ا١تراد من إحداث اٟتدث أيضاً ما ذكرناه، فيكوف ىذا ا٠تيار متقّوماً ببقاء ا
  على خبلؼ سائر ا٠تيارات ألّّنا كانت متعّلقة بالعقد بقيت العُت أـ انعدمت وعلى

______________________________ 
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 ٓٗٔ( ُب الصفحة ٕ)

 ٘ٗٔ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

ا١تغَّت تغَّتًا حّسيًا ُب ا٠تارج كنسج الغزؿ و٨توه يوجب السقوط تقدير انتفائها يرّد مثلها أو قيمتها، ومن ىنا قلنا إّف التصرؼ 
لعدـ ٘تّكن ا١تشًتي معو من إرجاع العُت على ما كانت عليو، وكذا ُب التغَّت االعتباري نظَت االجارة والرىن و٨تو٫تا لعدـ 

 ٘تّكنو من رّد العُت ٔتنافعها إىل مالكها، وقد أٟتقنا بو البيع البلـز كما تقّدـ.

 وأّما التصرؼ االعتباري غَت ا١تغَّت كا٢تبة أو البيع اٞتائزين فبل يوجب السقوط المكاف رّد العُت معو على ما كانت عليو.

وأّما التصرؼ ا٠تارجي الذي ال يوجب التغَّت ُب العُت أيضًا فإف كاف كاشفًا شخصيًا عن الرضا با١تعاملة فبل إشكاؿ ُب 
ط اٟتق إاّل إبرازه بأي مربز كاف قوليًا أو فعلياً، وأّما إف مل يكشف كشفًا شخصيًا عن الرضا السقوط بو، إذ ال يعترب ُب إسقا

التـز فيو أيضًا بالسقوط،  )قّدس سرّه(  وإ٪تا كشف عنو بالكشف النوعي نظَت داللة األلفاظ فقد عرفت أّف شيخنا األنصاري
 ا١تتصّرؼ بالبيع، والعُت باقية ْتا٢تا فبل وجو للسقوط.إاّلأنّا منعنا عن السقوط ُب ىذه الصورة لعدـ إحراز رضا 

وأّما إذا مل يكن التصرؼ ا٠تارجي مغَّتًا للعُت وال كاشفًا عن الرضا با١تعاملة ال بشخصو وال بنوعو، ففي سقوط ا٠تيار بو 
 وعدمو خبلؼ وإشكاؿ وسنتعّرض لو بعد بياف التنبيو.

أٯّتا رجل اشًتى شيئاً وبو عيب وعوار »رّب عن رواية موسى بن بكر ا١تروية عن زرارة ع )قّدس سرّه(  أّف شيخنا األنصاري تنبيو:
وثانيهما ُب أثنائو بقولو: وأّما الصحيحة فبل يعلم ا١تراد من  «ٔ»  بالصحيح ُب موضعُت أحد٫تا ُب أوائل ىذا البحث« إخل

حيث وصف ىذا السند بالصحيح فيما ورد  )قّدس سرّه( تبع ُب وصفو ذلك العبّلمة )قّدس سرّه(  ء إخل، ولعّلو إحداث شي
 هبذا السند ُب حكم ولد

______________________________ 
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مامي وقد ذكر ولكّنو اشتباه، لعدـ ثبوت أّف موسى بن بكر إ «ٔ» )قّدس اللَّو سرّه(  ا١تبلعنة على ما نقلو الشيخ ا١تامقاين
أنو واقفي وكذا ٚتاعة تبعوه ُب وصف الرجل بالوقف، بل قد ضّعفو بعضهم، ومن ىنا مل يعرّب عن  «ٕ» )قّدس سرّه(  الشيخ

 بالصحيحة وأسندىا إىل زرارة فقط. «ٖ»  ىذه الرواية ُب اٟتدائق

وكذا تضعيفو  )عليو السبلـ(  عن الكاظم السبلـ()عليو  ولكن االنصاؼ أّف كونو واقفياً ينافيو نقل الرجل وروايتو إمامة الرضا
فغاية ما ىناؾ عدـ ثبوت  )قّدس سّر٫تا( «٘»  واجمللسي «ٗ»  يعارض ٔتا ورد ُب مدحو عن األصحاب كابن إدريس ُب سرائره

كوف الرجل إماميًا فبل يصح وصفو بالصحيح، إاّلأنو موثّق وقد مدحوه كما تقّدـ، فروايتو معتربة وإف مل ٯتكن وصفها 
 بالصحيحة.

 ٍّب إّنك قد عرفت أّف سقوط ا٠تيار بالتصرؼ ا٠تارجي غَت ا١تغَّت للعُت فيما إذا مل يكشف عن الرضا با١تعاملة ال بشخصو وال
بنوعو كقولو للعبد ا١تشًتى ناولٍت الثوب أو اغلق الباب أو اطبخ الطعاـ ٤تل خبلؼ وإشكاؿ، وما ٯتكن أف يستدؿ بو على 

 سقوط ا٠تيار ٔتثلو امور:

ُب ا١تقاـ من أّف اٞتماع ٯتنع عن الرّد ومن الظاىر أّف ٚتاع األمة ليس من إحداث  «ٙ»  ما ورد ُب بعض الروايات األوؿ:
  غَّتاً ٢تا عّما ىي عليو، ومعاٟتدث وم

______________________________ 
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بسقوط ا٠تيار بو، وىذا يكشف عن أّف التصرؼ ا٠تارجي وإف مل يوجب التغيَت ومل يكشف  )عليو السبلـ(  ذلك قد حكم
 عن الرضا يوجب السقوط.

)عليو   أّف اٞتماع إ٪ّتا أوجب السقوط ألجل ما ورد فيو من النص وال ٯتكننا التعّدي عنو إىل غَته، على أّف حكمو ويدفعو:
بسقوط ا٠تيار باٞتماع أدؿ دليل على أّف التصرؼ غَت ا١تغَّت ال يوجب السقوط، وذلك الستحالة ٖتّقق اٞتماع عادًة  السبلـ(

لو كانت تلك ا١تقّدمات اليت ىي من التصرؼ غَت ا١تغَّت مسقطو للخيار فبل تصل النوبة ببل سبقو باللمس والتقبيل و٨تو٫تا، ف
أسند السقوط إىل اٞتماع، فمنو يظهر أّف مقّدماتو وما ىو من التصرؼ غَت ا١تغَّت  )عليو السبلـ(  إىل سقوطو باٞتماع، مع أنّو

 ال يوجب السقوط.

 يوجب السقوط وإف مل يوجب التغَّت ُب العُت.دعوى قياـ االٚتاع على أّف كل تصرؼ  الثاين:

 أّف دعوى االٚتاع على السقوط بالتصرؼ غَت ا١تغَّت عهدهتا على مّدعيها، إذ ال أثر من االٚتاع ُب ا١تقاـ. وفيو أّواًل:

معّللة بأنو  ()قّدس سرّه  أّف كلمات القائلُت بالسقوط بكل تصرؼ من أ٨تاء التصرفات على ما نقلو شيخنا األنصاري وثانياً:
يكشف عن الرضا با١تعاملة، ومن ىنا فّرقوا بُت التصرفات قبل العلم بالعيب وبعده فحكموا بالسقوط فيما إذا كانت بعد 
العلم بالعيب ألنو يكشف عن الرضا دوف ما إذا كانت قبل العلم، فمنو يظهر أّف االٚتاع على تقدير ٖتّققو ٮتتص ٔتا إذا كاف 

 لرضا وال يأٌب ُب ٚتيع ا١توارد.التصرؼ كاشفاً عن ا

إخل فإّف إحداث « فإف أحدث فيو» )عليو السبلـ(  الرواية ا١تتقّدمة عن موسى بن بكر اليت نقلها عن زرارة لقولو الثالث:
 اٟتدث وإف مل يشمل ٔتفهومو اللغوي وال العرُب مثل قولو للعبد أغلق الباب فإف عّد ذلك من األحداث من ا١تضحكات، إاّل 

 ٛٗٔ، ص: ٕ اسب ا٠تيارات، جمك

ُب خيار اٟتيواف من تفسَت  «ٔ» أنّا علمنا بأّف ا١تراد بو ُب ا١تقاـ عاـ يشمل مثل قولو ناولٍت واغلق أيضًا من جهة ما ورد
 بأّف ذلك من اٟتدث فيعلم أّف ا١تراد )عليو السبلـ(  اٟتدث بالتقبيل واللمس والنظر إىل ما ال ٭تل لغَت مالكها، وحيث حكم

 باٟتدث معٌت أعم يشمل النظر ومثل قولو أغلق الباب.

أّف اٟتكم ُب األصل غَت مسّلم، وذلك ألنّا إ٪ّتا حكمنا بسقوط ا٠تيار ُب األمة بالتقبيل واللمس والنظر ألجل  ويدفعو أّواًل:
 إٟتاؽ الرواية إيّاىا باٟتدث فالسقوط ٮتتص هبا تعّبداً ألجل النص وال يصح التعّدي عن مورده.



استعمل ُب الروايات ٤تموؿ على ما ٛتل عليو « حدث»ىب أّف اٟتكم فيو مسّلم إاّلأنو ال دليل على أّف كل لفظ  وثانياً:
اٟتدث ُب أخبار خيار اٟتيواف وعليو فبل دليل على سقوط ا٠تيار بالتصرؼ غَت ا١تغَّت ُب ا١تقاـ، فعمومات ا٠تيار ٤تّكمة، ىذا  

 كّلو.

على عدـ سقوط ا٠تيار بالتصرؼ غَت ا١توجب لتغيَت العُت منها: ما تقّدـ ٦تّا ورد ُب سقوط ا٠تيار  على أّف لنا وجوىًا تدؿّ 
 باٞتماع فإنو دّؿ على عدـ سقوطو ٔتقّدماتو من اللمس والتقبيل وإاّل مل تصل النوبة إىل السقوط باٞتماع.

حيضها ومن ا١تعلـو أّف عدـ تصرؼ ا١تشًتي ُب األمة الواردة ُب رّد األمة بعد ستة أشهر ألجل عدـ  «ٕ»  ومنها: الروايات
ولو ٔتثل قولو اغلقي الباب أو النظر إليها ُب مّدة ستة أشهر مستحيل ْتسب العادة، فمع أنو يتصرؼ فيها ا١تشًتي بأمثاؿ 

ها يظهر أّف التصرؼ ىذه التصرفات حكم ّتواز رّدىا بعد ستة أشهر فيما إذا مل يقارهبا ُب خبلؿ تلك ا١تّدة إىل مالكها، فمن
 غَت ا١تغَّت ال يوجب السقوط.

______________________________ 
(ٔ) 

 ٔح  ٗ/ أبواب ا٠تيار ب ٖٔ: ٛٔالوسائل 

 ٔح  ٖ/ أبواب أحكاـ العيوب ب ٔٓٔ: ٛٔ( منها ما ُب الوسائل ٕ)

 ٜٗٔ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

و غَت٫تا من ا١تبيع من أحداث السنة أي من العيوب واألمراض اليت ال تظهر الواردة ُب رّد العبد أو األمة أ «ٔ»  وكذا الروايات
عند ا١تشًتي بيـو أو بيومُت بل بعد مّدة مديدة كسنة حىت يظهر أّف أسباب تلك العيوب كانت متحّققة ُب ا١تبيع قبل شرائو 

و من أ٨تاء التصرفات حىت ٔتثل اطبخ لعدـ حدوثها فيو ُب مّدة سنة، مع أّف عدـ تصرؼ ا١تشًتي فيو ُب ىذه ا١تّدة بنح
الطعاـ أو اغلق الباب أو ٨تو٫تا ٦تّا ال ٯتكن عادة، مع أّف اإلماـ مل ٭تكم بسقوط ا٠تيار ٔتثلها بل رّخص ُب رّده بعد سنة، 

 فمنها يظهر أف أمثاؿ تلك التصرفات ال توجب السقوط.

حيث دّلت على أّف ا١تعاملة إ٪ّتا ٘تضي عليو أي على ا١تشًتي فيما إذا أحدث ُب  «ٕ» ومنها: رواية موسى بن بكر عن زرارة
ا١تبيع شيئاً، ومفهومها أنو إذا مل ٭تدث فيو شيئاً ال يسقط خياره وال ٘تضي عليو ا١تعاملة، وقد عرفت أّف معٌت إحداث اٟتدث 

على مثل قولو للعبد ناولٍت الثوب، فمن ىذه االمور ء  ء يغَّت ا١تبيع عّما كاف عليو، وال يصدؽ إحداث الشي ىو إحداث شي
 وعمومات ا٠تيار ٨تكم بعدـ سقوط ا٠تيار بالتصرفات غَت ا١تغَّتة للعُت فيما إذا مل يكشف عن الرضا با١تعاملة كما تقّدـ.



 بقي ُب ا١تقاـ أمراف:

لكو على ما كاف عليو ْتيث يصدؽ عرفًا أّف العُت أنو قد عرفت أّف ا١تناط ُب ا١تقاـ ٘تّكن ا١تشًتي من رّد ا١تبيع إىل ما األوؿ:
باقية ْتا٢تا وأّّنا ال تنقص عّما كانت عليو حُت قبضها من بائعها، وبعد ذلك يقع الكبلـ ُب أّف تغَّت العُت عّما كانت عليو 

  ىل ىو ٯتنع عن الرّد ْتدوثو أو أنو ٯتنع عنو ببقائو. وبعبارة اخرى ىل يكفي

______________________________ 
 ٕ/ أبواب أحكاـ العيوب ب ٜٛ: ٛٔ( الوسائل ٔ)

 ٕح  ٙٔ/ أبواب ا٠تيار ب ٖٓ: ٛٔ( الوسائل ٕ)
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حدوث التغَّت ُب زماف ُب عدـ جواز الرّد وُب سقوط ا٠تيار حىّت فيما ارتفع عنو التغَّت ورجع إىل ما كاف عليو عرفاً، أو أّف 
الرّد ىو التغَّت ا١توجود حاؿ الفسخ والرّد، وأّما إذا ارتفع عنو التغَّت حُت رّده وصدؽ عليو عرفًا أنو باٍؽ ْتالو فبل ا١تانع عن 

 مانع من رّده ولو مع تغَّته قبل ذلك؟

وقولو  «ٔ» «إف أحدث فيو حدثاً »الظاىر ىو الثاين، ألّف ا١تستفاد ْتسب الفهم العرُب من الروايات الواردة ُب ا١تقاـ كقولو 
ىو أّف ا١تعترب ُب جواز الفسخ عدـ تغَّت ا١تبيع عّما كاف عليو حُت قبضو عند إرادة الرّد بأف  «ٕ» «إف كاف ا١تبيع باقيًا بعينو»

 ال يكوف ا١تبيع ناقصاً عّما كاف عليو، فا١تناط تغَّته وعدمو حاؿ الرد وال اعتبار بتغَّته وعدمو قبل ذلك.

ناسبة بُت اٟتكم وا١توضوع ُب ا١تقاـ أّف ا١تانع عن الرّد ىو التغَّت ْتسب البقاء وال اعتبار بالتغَّت وبعبارة اخرى: مقتضى ا١ت
 ْتدوثو.

وبعبارة ثالثة: أّف اٟتكم وىو سقوط الرّد بالتصرؼ حكم على خبلؼ القاعدة وإ٪ّتا ثبت مّنة على البائع حىت ال يتضّرر برّد 
وإذا زاؿ التغَّت وصار ا١تبيع كحالتو األّولية وصدؽ عليو عرفاً أنو باٍؽ ْتالو فبل يكوف ُب رّده إليو مالو إليو ناقصاً عّما كاف عليو 

ضرر وخبلؼ مّنة كما ىو ظاىر، فإذا فرضنا أّف ا١تشًتي أحدث ُب العبد ا١تشًتى شيئًا كما إذا كسر رأسو وتغَّت العبد عّما  
يو بالعيب، فبل مانع من رّده إىل مالكو لعدـ تغَّته عّما ىو عليو حُت رّده كاف عليو ٍب عاٞتو حىت صار رأسو كسابقو فعلم ف

عرفاً، أو إذا مرض ا١تبيع عنده مرضًا صعبًا ٍب عاٞتو حىت برأ من مرضو فظفر بالعيب فيو، فلو رّده إىل بائعو لعدـ تغَّته حُت 
 رّده، ىذا كّلو ُب التغَّتات ا٠تارجية.



______________________________ 
 )مع اختبلؼ يسَت( ٖ، ٕح  ٚٔ/ أبواب ا٠تيار ب ٖٓ: ٛٔ( الوسائل ٔ)

 )مع اختبلؼ يسَت( ٖ، ٕح  ٚٔ/ أبواب ا٠تيار ب ٖٓ: ٛٔ( الوسائل ٕ)

 ٔ٘ٔ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

علم بعيبها، أو زّوج ومنو يظهر حاؿ التغَّتات االعتبارية كما إذا فرضنا أنو قد آجر العُت ا١تشًتاة وبعد انقضاء مّدة االجارة 
األمة ا١تشًتاة فأحدث فيها العلقة الزوجية االعتبارية ٍب مات زوجها، أو طّلقها فاعتّدت عّدة الوفاة ٍب ظفر بعيبها، فلو أف يرّد 

ٍب مات  ا١تبيع إىل مالكو ألنو حُت رّده باٍؽ على ما كاف عليو وغَت متغَّت عن سابقو، وكذلك اٟتاؿ فيما إذا باع العُت ا١تشًتاة
ا١تشًتي وانتقل العُت إليو ألنو وارثو، أو فسخ ا١تعاملة أو اشًتاىا منو، ففي ٚتيع تلك الصور ١تّا صدؽ على العُت أّّنا باقية 

 ْتا٢تا حُت رّدىا جاز للمشًتي فسخ ا١تعاملة ورّدىا إىل مالكها.

بلؽ أو فيما إذا كاف بنوعو أو بشخصو كاشفًا عن أّف التصرؼ وإف وقع ا٠تبلؼ ُب أنو يسقط ا٠تيار على االط األمر الثاين:
الرضا بالبيع، إاّلأّف األصحاب تسا١توا على أّف وطء اٞتارية يوجب سقوط ا٠تيار وٯتنع عن الرّد مطلقًا كاف مع االلتفات أـ 

ـ فيو وإ٪ّتا بدونو، كشف عن الرضا أـ مل يكن فيو كشف، فبل خبلؼ بينهم ُب أنو يوجب السقوط، وكونو كذلك ٦تّا ال كبل
 الكبلـ ُب مدرؾ ذلك.

فرٔتا يستدؿ على ذلك باألخبار الكثَتة الواردة ُب أّف الوطء ٯتنع الرّد وسيأٌب تفصيل الكبلـ فيها عن قريب إف شاء اللَّو 
 تعاىل.

دفعها إىل بأّف الوطء جناية ومن ىنا وجب غرامة جزء من القيمة و  «ٔ» )قّدس سرّه( واخرى يستدؿ عليو كما عن العبّلمة
مالكها، فالوطء نظَت غَته من اٞتنايات كما إذا كسر رأسها فكما ٬تب فيو الغرامة كذلك ُب الوطء، وكما أّف سائر اٞتنايات 
يوجب تغَّت ا١تبيع عّما كاف عليو فيمنع عن الرّد كذلك الوطء يوجب التغَّت فيكوف مانعاً عن الرّد، ولعّلو إىل ذلك ينظر ما عن 

  )قّدس اٞتنيد االسكاُب ابن

______________________________ 
 ٖٜ: ٔٔ( التذكرة ٔ)
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)قّدس  من أّف الوطء ال ٯتكن معو الرّد ألنّو مع الوطء ال يرجع إىل ما كاف عليو من وصف عدـ الوطء، بأف يريد «ٔ» سرّه(
أّف الوطء جناية كسائر اٞتنايات وىي توجب تغَّتاً ُب العُت، وإاّل فما أفاده من أّف ا١تبيع ال يبقى على ما كاف عليو مع  سرّه(

الوطء ال يرجع إىل ٤تّصل، ألّف النظر إليو أيضًا كذلك، فإّف ا١تبيع بعد النظر إليو ال يبقى على ما كاف عليو من عدـ كونو 
 ال ينقلب إىل العدـ بعد الوجود. منظوراً إليو، ألّف النظر

 )عليو السبلـ(  قد سّلم كوف الوطء جناية وقرّبو ٔتا ورد ُب األخبار من قوؿ أمَت ا١تؤمنُت «ٕ» )قّدس سرّه(  وشيخنا األنصاري
لكها لوجب أف يرّد ٔتعٌت أّف الوطء لو مل ٯتنع الرّد وجاز للمشًتي الواطء رّد األمة إىل ما «ٖ» «معاذ اللَّو أف أجعل ٢تا أجراً »

ء معها مع وطئها ال يستقيم، ورّده شيئًا معها يشبو األجر  معها شيئًا تداركًا ٢تذا الوطء واٞتناية، إذ رّدىا إىل مالكها ببل شي
 فمنو يستكشف أّف الرّد مع الوطء ال ٯتكن. )عليو السبلـ(  وقد استعاذ منو اإلماـ

يفاء منافع العُت قبل رّدىا، ومن الظاىر أّف استيفاء منافع العُت قبل رّدىا ال يوجب إّف وطء األمة نظَت غَته من است ال يقاؿ:
دفع عوضها إىل البائع، ألنو قد استوفاىا ُب ملكو كما إذا رّد بيع الدار بعد سكناىا سّتة أشهر لعلمو بعيبها حينذاؾ إذ ال 

ظاىر، وعليو فللواطء أف يرّد األمة بعد وطئها ببل عوض وال ٬تب عليو رّد قيمة السكٌت مّدة ستة أشهر إىل مالك الدار وىذا 
 ء. شي

ء معها وىو  الوطء ليس من استيفاء ا١تنفعة ٔتقتضى ىذه الروايات حيث دّلت على أّنا لو رّدت لوجب رّد شي فإنو يقاؿ:
 غَت ٦تكن ألنو يشبو األجر، ىذا

______________________________ 
 ٕٙٓ: ٘ا١تختلف ( حكى عنو العبّلمة ُب ٔ)

 ٜٕٔ: ٘( ا١تكاسب ٕ)

 ٛح  ٗ/ أبواب أحكاـ العيوب ب ٗٓٔ: ٛٔ( الوسائل ٖ)
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 ُب ا١تقاـ. )قّدس سرّه(  ملّخص ما أفاده

الكمالية وبو وفيما أفاده كبلـ وإشكاؿ، وذلك ألّف عّد الوطء جناية ٦تّا ال وجو لو، نعم وطء البكر كذلك ألنو يلغي وصفها 
ء رّد ما يقابل تلك الصفة الكمالية، وأّما ُب غَت البكر فبل وإاّل لكاف األمر كذلك ُب ٚتيع ا١توارد كما إذا  ٬تب على الواطى

أمر أمتو بالزنا أو عبده باللواط أفهل ٬تب فيهما رّد أرش اٞتناية، ألّف الوطء نظَت غَته من اٞتنايات على أمتو أو عبده مع 



 يلتزموف بو. أو فرضنا أنو وطئ األمة شبهة كما إذا اشًتاىا من زيد فوطئها ْتسباف أّّنا ٦تلوكة زيد فباف أّّنا ٦تلوكة أّّنم ال
عمرو فإنو ال ٬تب عليو رّد أرش اٞتناية. نعم ٬تب على الواطء رّد ما يقابل عملو وىو استحبللو فرجها كما ثبت ُب وطء 

 ء عوضاً عّما استحّلو من فرجها. نع عن الرّد بل يرّدىا مع شياٟتامل على ما سيأٌب من أنو ال ٯت

ء وال عوض يناُب ضرورة ا١تذىب، بل البّد من رّده معها شيئًا عوضًا عّما  وبعبارة اخرى: أّف رّد األمة بعد وطئها ببل شي
 استحّلو من الُبضع.

عن أف ٬تعل ٢تا أجرًا مع ثبوت ذلك ُب اٟتامل وغَتىا  واستعاذتو )عليو السبلـ(  وعليو فيقع الكبلـ ُب وجو استنكار اإلماـ
ىو التقّية ٔتعٌت  )عليو السبلـ(  من ا١توارد فليكن ا١تقاـ أيضًا كذلك، فقد ذكر شيخنا األنصاري أّف الوجو ُب استعاذة اإلماـ
ع للمشًتي األرش لعيب األمة أّف اٟتكم الواقعي ىو عدـ جواز رّد األمة ُب ا١تقاـ بعد وطئها إىل مالكها ووجوب رّد البائ

ال يروف مانعًا عن رّد األمة مع الوطء إاّلأّّنم ٯتنعوف عن األجر للفروج ومن ىنا يروف  «ٔ» حسب الفرض، ولكن العاّمة
بُّت اٟتكم الواقعي بكيفية موافقة للتقية حيث حكم بعدـ رّد اٞتارية مع  )عليو السبلـ(  ا١تتعة ٤تّرمة تبعًا ألسبلفهم، واإلماـ

 ء ال الوطء معّلبًل بأّف رّدىا ببل شي

______________________________ 
 ٕٛٔ: ٕ، بداية اجملتهد ٕٙٗ: ٘، اٟتاوي الكبَت ٜٕ٘: ٗ( ا١تغٍت ٔ)
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 من البعد ٔتكاف. )قّدس سرّه(  جر ومعاذ اللَّو أف ٬تعل ٢تا أجراً. وىذا الذي أفادهيستقيم ورّدىا مع العوض من األ

إ٪ّتا حكم بعدـ  )صّلى اللَّو عليو وآلو(  بتقريب أّف النيب «ٔ» )قّدس سرّه( واألوىل ُب وجو االستعاذة ما أفاده صاحب اٞتواىر
مل يستعذ عن جعل األجر ُب  )عليو السبلـ(  ا١تقاـ، واإلماـ رّد اٞتارية بعد وطئها ومل يرّخص رّدىا مع الوطء واألجر ُب

األجر ُب ا١تقاـ ألنّو  )سبلـ اللَّو عليو( الشريعة ا١تقّدسة كيف وىو ثابت ُب اٟتامل كما سيأٌب، وإ٪ّتا استعاذ من أف ٬تعل ىو
)سبلـ اللَّو  فكيف يشّرعو اإلماـ، فلذا عرّب مل يرّخص ُب رّد األمة بعد الوطء مع األجر  )صّلى اللَّو عليو وآلو(  تشريع والنيب

ومل يقل معاذ اللَّو أف يكوف ٢تا أجر، وىذا اٟتمل ال بأس بو، وا١تتلّخص أّف الوجو « معاذ اللَّو أف أجعل»بصيغة ا١تتكّلم  عليو(
)قّدس  ُب منع الوطء عن الرّد ىو األخبار، وأّما غَتىا فبل دليل آخر ٯتنع عن الرّد مع الوطء فما أفاده االسكاُب والعبّلمة

 ال أساس لو. سّر٫تا(

اٞتملة: الدليل على مانعية الوطء عن الرّد ىو األخبار الواردة ُب أنو إذا وطئ األمة ا١تشًتاة ٍب وجد هبا عيبًا ليس لو رّدىا وب
 إىل مالكها، وليس الوجو ُب ذلك ما ذكره العبّلمة وابن اٞتنيد من أّف الوطء جناية كما تقّدـ.



الرّد وردت ٗتصيصًا على األدلّة العامة ا١تتقّدمة الدالّة على ا٠تيار عند ظهور ٍب إّف ىذه األخبار الدالّة على مانعية الوطء عن 
 العيب ُب ا١تبيع وعدـ سقوطو ٔتجرد التصرؼ غَت ا١تغَّت للعُت، ىذا.

ٍب إنو ورد ُب ا١تقاـ ٗتصيص آخر على ىذا ا١تخّصص أعٍت األخبار الدالّة على أّف الوطء ٯتنع الرد وخّصصو ٔتا إذا مل تكن 
 ارية حبلى، وأّما إذا كانت حامبًل اٞت

______________________________ 
 ٕٗ٘: ٖٕ( الحظ اٞتواىر ٔ)
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أو عشر قيمتها إذا كانت بكراً ونصف العشر  «ٔ» وحبلى فالوطء ال ٯتنع عن رّدىا إىل بائعها ويرد معها نصف عشر قيمتها
وىذا ا١تخصص اآلخر ىو الروايات ا١تتعّددة الدالّة على أّف األمة إذا كانت حبلى ال  «ٕ»  كاُبإذا كانت ثّيبًا على رواية ال

ٯتنع وطئها عن رّدىا إىل بائعها مع رّد نصف عشر قيمتها أو عشر قيمتها معها، وىذه األخبار ٥تصصة لؤلخبار الدالّة على 
م غَت منّقحة ُب ا١تقاـ فإّنم ذكروا أّف الوطء ُب اٟتبلى ال ٯتنع الرد مانعية الوطء عن الرّد وقد أفىت ٔتضموّنا ا١تشهور، وكلماهت

ومل يتعّرضوا إىل أّف نفس اٟتبل عيب وأّف الرد يكوف بو أو بعيب آخر، فإذا وطئها ٍب ظهر أّّنا حبلى فلو رّدىا إىل مالكها  
ء  ار بل إذا وطئ اٞتارية وظهرت معيبة بشيكانت هبا عيب آخر أـ مل يكن، أو أّف نفس اٟتبل واٟتمل ليس عيباً يوجب ا٠تي

 من العيوب فبل ٯتنع الوطء عن رّدىا إذا كانت حبلى.

وكيف كاف، فلم يظهر من كلماهتم أّف نفس اٟتبل عيب أو ليس بعيب وإف كاف رٔتا يستفاد منها ذلك، ولذا ذكر شيخنا 
كبلـ اآلف ليس من تلك اٞتهة بل إ٪ّتا الكبلـ ُب أّف ظهور اٟتبل عيب وسنتعّرض لتحقيقو، فال )قّدس سرّه(  األنصاري

االستثناء عن االستثناء أعٍت األخبار الدالّة على أّف الوطء ال ٯتنع الرّد إذا كانت األمة حبلى، وقد عرفت أّف ا١تشهور أفتوا 
وذىب إىل أّف الوطء ٯتنع عن الرّد مطلقًا كانت األمة  «ٖ» )قّدس سرّه(  على طبقها وقد خالفهم ُب ذلك شيخنا األنصاري

 «ٗ»  حبلى أـ مل تكن، وأسند ذلك إىل ٚتاعة كاالسكاُب

______________________________ 
 ٔح  ٘/ أبواب أحكاـ العيوب ب ٘ٓٔ: ٛٔ( الوسائل ٔ)

 ٖ/ ٕٗٔ: ٘( الكاُب ٕ)

 ٜٕ٘: ٘( ا١تكاسب ٖ)



 ٕٙٓ: ٘( حكاه عنو العبّلمة ُب ا١تختلف ٗ)
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لسكوتو عن ىذا  )قّدس سرّه( أيضاً  «ٖ» بل إىل الشيخ ُب ا١تبسوط )قّدس سّرىم( «ٕ» والشيخ ُب النهاية «ٔ» والعبّلمة
تفاتو االستثناء وعدـ تعّرضو إىل أّف الوطء ُب اٟتبلى ال ٯتنع الرّد، ومنو يستظهر أّف الشيخ ال يرى صحة ىذا االستثناء مع ال

إىل األخبار الواردة ُب ا١تقاـ وأّف وطء اٟتبلى ال ٯتنع عن الرّد، بل يرى الوطء مانعًا عن الرّد مطلقاً، وىذا نعم االستظهار، 
ألّف مثل الشيخ ا١تطّلع على األخبار إذا سكت ومل يستدؿ هبا على عدـ مانعية الوطء عن الرّد ُب اٟتبلى فمعناه أنّو ال يراىا 

ـّ  )قّدس سرّه(  ٛتل شيخنا األنصاري ٘تاماً، وقد وغَته من ا١تانعُت عن االستثناء ىذه األخبار الواردة ُب ا١تقاـ على خصوص ا
ـّ ولد فالوطء فيها ال ٯتنع عن رّدىا إىل مالكها، ألّف ا١تعاملة  الولد، وأّف األمة إذا ظهرت حامبًل من بائعها وموالىا وكانت ا

ن موالىا كاٟتامل من زوجها وىو عبد أو اٟتامل من زنا باطلة حينئذ وال يفّرؽ بُت الوطء وعدمو، وأّما ُب غَت اٟتبلى م
ـّ الولد فاسد فكيف يثبت  فالوطء ٯتنع عن رّدىا إىل بائعها. وبعبارة اخرى: ا٠تيار إ٪ّتا يثبت ُب ا١تعامبلت الصحيحة وبيع ا

 فيو ا٠تيار حىّت ال ٯتنع عنو الوطء، ىذا.

)عليو   يحتُت االوىل واألخَتة وىي صحيحة ابن سناف عن أيب عبداللَّوأّف الصح األوؿ: وقد استدّؿ على ما ذىب إليو بوجوه:
  مشتملتاف «ٙ» وغَت٫تا كمرسلة ابن أيب عمَت «٘» )عليو السبلـ( وصحيحة ابن مسلم عن أيب جعفر «ٗ» السبلـ(

______________________________ 
 ٕٙٓ: ٘( ا١تختلف ٔ)

 ٖٜٖ( النهاية: ٕ)

 ٕٚٔ: ٕ( ا١تبسوط ٖ)

 ٜ، ٙ، ٔح  ٘/ أبواب أحكاـ العيوب ب ٘ٓٔ: ٛٔالوسائل ( ٗ)

 ٜ، ٙ، ٔح  ٘/ أبواب أحكاـ العيوب ب ٘ٓٔ: ٛٔ( الوسائل ٘)

 ٜ، ٙ، ٔح  ٘/ أبواب أحكاـ العيوب ب ٘ٓٔ: ٛٔ( الوسائل ٙ)
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واٞتمبلت ا٠تربية « يرّدىا على الذي ابتاعها منو ويرّد معها نصف عشر قيمتها» )عليو السبلـ(  على اٞتملة ا٠تربية وىي قولو
فعلى ما ذكرناه من ٛتل الروايات على خصوص اٟتبلى  «ٔ»  الواردة ُب مقاـ االنشاء ظاىرة ُب الوجوب كما بّيناه ُب ٤تّلو

ـّ الولد فاسد فيجب ردّ  ـّ الولد ىذا الظهور تاـ، ألّف بيع ا ىا إىل مالكها فالوجوب ْتالو، وأّما إذا ٛتلناىا من موالىا أي ا
ـّ ولد أـ مل تكن فاالحتفاظ بالظهور غَت ٦تكن، ألّف ا١تشهور قائلوف با٠تيار مع الوطء ُب اٟتبلى  على مطلق اٟتبلى كانت ا

فلو رفعنا اليد عن ظهور ويروف الوطء غَت مانع عن إعمالو، ومن الظاىر أّف ا٠تيار ال يوجب الرد بل يتخَّت بينو وبُت طرفيو، 
اٞتملة ا٠تربية ُب الوجوب ْتملها على اٞتواز فهو ارتكاب ٠تبلؼ الظاىر ُب األخبار، فإف قلنا إّف اٞتملة ا٠تربية وإف كانت 
ظاىرة ُب الوجوب إاّلأّّنا ١تّا وردت ُب مقاـ توىم اٟتظر ففي خصوص ا١تقاـ ال تكوف ظاىرة ُب الوجوب، ألّف ورودىا ُب 

قاـ قرينة عاّمة على إرادة اٞتواز، فبلبّد من ٗتصيص اٟتبلى حينئذ ٓتصوص اٟتبلى من غَت موالىا ألّّنا اليت يتوىم ُب ذلك ا١ت
مثلها كوف الوطء مانعًا عن الرّد، وقد وردت األخبار ا١تتقّدمة ودّلت على أّف الوطء ال ٯتنع عن الرّد حينذاؾ بل ىو على 

 خياره وكل من الرّد وعدمو جائز.

ـّ الولد أي اٟتبلى من خصوص موالىا أو عّممناىا للحبلى من موالىا وغَته ١تا كاف ا١تورد من  وأّما إذا ٛتلنا اٟتبلى على ا
ـّ الولد فاسد وال وجو لتوّىم عدـ جواز الرّد ُب مثلها بل البّد من رّدىا إىل مالكها مع الوطء  موارد توّىم اٟتظر فإّف بيع ا

ألخبار واٞتمبلت ا٠تربية على الورود ُب مورد توّىم اٟتظر بوجو، وال يصح ذلك إاّلبتخصيص اٟتبلى وعدمو، فبل ٯتكن ٛتل ا
باٟتامل من غَت مواله ومن الظاىر أنّو ٗتصيص ببل وجو وعلى خبلؼ إطبلقها، فإذا مل يصح ٗتصيصها باٟتامل من غَت 

 مواله فبل يصح ورود اٞتمبلت ا٠تربية ُب مقاـ توىم اٟتظر، فبل

______________________________ 
 وما بعدىا ٗٛٗ(: ٖٗ)موسوعة اإلماـ ا٠توئي  ٔ( ٤تاضرات ُب اصوؿ الفقو ٔ)
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 ٯتكن رفع ظهورىا ُب الوجوب بذلك، فإذا أردنا ٛتلها على اٞتواز فيكوف ىذا من ارتكاب خبلؼ الظهور.

لى من غَت مواله و٥تالفة ظاىر اٞتملة ا٠تربية ْتملها على اٞتواز بعيد وعلى خبلؼ وا١تتحّصل: أّف كبًل من التخصيص باٟتب
 الظهور، ىذا.

)عليو   على اٞتواز غَت ٦تكن الستلزامو ٥تالفة ظاىر السياؽ، فإّف اإلماـ« يرّدىا»قلت: بل ٯتكن أف يقاؿ إّف ٛتل ٚتلة 
اخل « يرّد نصف»ومن الظاىر أّف ٚتلة « ويرّد نصف عشر قيمتها»يرّدىا إىل بائعها  )عليو السبلـ(  قاؿ بعد قولو السبلـ(

مستعملة ُب الوجوب، لوجوب رّد ذلك ُب الوطء عند إرادة الرّد، ألنو عوض عّما استحّلو من فرجها كما ُب بعض األخبار، 
 ظاىر. اخل على الوجوب ٥تالف لوحدة السياؽ، وىذا« يرّد نصف»على اٞتواز وٚتلة « يرّدىا»فحمل اٞتملة 



ء من نصف عشر قيمتها أو عشر قيمتها أو كسوهتا معها  أّف األخبار الواردة ُب ا١تقاـ قد دّلت على وجوب رّد شي الثاين:
ويعرّب عن ذلك بالُعقر أي عوض الوطء من غَت استحقاؽ، فإذا كانت ا١ترأة حرّة وقد وطئها بالشبهة فيجب عليو رّد مهر 

ء  ه من اآلثار ولذا قلنا بلحوؽ الولد بو، وأّما إذا كانت أمة فيجب رّد شيمثلها، ألنو كالوطء الصحيح من حيث ا١تهر وغَت 
من قيمتها، إاّلأّف ىذا الُعقر إ٪ّتا ىو ُب ملك الغَت، وُب ا١تقاـ إ٪ّتا وطئ ملك نفسو وال عقر ُب وطء ا١تملوكة للواطء بوجو، 

 ىذا.

ـّ الولد أي اٟتامل من موالىا فالعُ  ـّ الولد ملك بائعها وبيعها فاسد ومل تنتقل إىل وأّما لو ٛتلنا اٟتبلى على ا قر ُب ٤تّلو، ألّف ا
ا١تشًتي وإ٪ّتا وطئ ملك غَته ووجب عليو العقر، فبل ٯتكن ٛتلها على مطلق اٟتبلى الستلزامو العقر ُب وطء ملك نفسو، 

ن أصلو ال من حينو فيكوف الوطء فإف قلنا إّف الفسخ ُب ا١تقاـ يكشف عن عدـ ا١تلك من االبتداء ألّف الرّد فسخ العقد م
  واقعاً ُب غَت ملكو، إذ ا١تفروض أّف عدـ الفسخ نظَت الشرط ا١تتأّخر فوجوده يكشف عن عدـ انتقا٢تا إليو من
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لعقد من حينو ال من االبتداء، والوطء وقع ُب غَت ٦تلوكية نفسو فثبوت العقر ُب ٤تّلو، فهذا خبلؼ قاعدة كوف الرّد فسخًا ل
 أصلو، فكل من االلتزاـ بالعقر ُب وطء ملكو أو االلتزاـ بكوف الرد فسخاً من أصلو بعيد وعلى خبلؼ القواعد.

أّف ٛتل اٟتبلى على اٟتامل من غَت موالىا يستلـز التخصيص ُب األدلّة الدالّة على أّف الوطء ومطلق التصرؼ ٯتنع  الثالث:
ـّ الولد رّدىا فإنو ٗتصيص واستث ناء منها ٔتعٌت أّف الوطء والتصّرؼ ٯتنع الرّد إاّلالوطء ُب اٟتبلى، وىذا ٓتبلؼ ٛتلها على ا

واٟتامل من موالىا فإنّو ٥تّصص لبطبلف البيع، وليس فيو ٗتصيص لتلك األدلّة الدالّة على سقوط ا٠تيار مع الوطء والتصرؼ، 
اطل ُب ا١تقاـ، فؤلجل التحّفظ على عمومات تلك األدلّة وظهورىا ُب العمـو فإّف ا٠تيار يثبت ُب ا١تعاملة الصحيحة والبيع ب
 ٨تمل اٟتبلى على خصوص اٟتبلى من سيدىا.

ـّ الولد واٟتبلى من موالىا، واالشارة استفادىا من  الرابع: أّف ُب بعض الروايات إشارة إىل أّف ا١تراد باٟتبلى ىو خصوص ا
فإّف  «ٔ» «رجل باع جارية حبلى وىو ال يعلم»رسلة ابن أيب عمَت ُب فرض السؤاؿ موردين أحد٫تا: من قوؿ الراوي ُب م

ـّ ولد ألّّنا اليت ال يصح بيعها وال يقدـ عليو البائع عند علمو بأّّنا كذلك، وأّما مطلق  فرض اٞتهل إ٪ّتا يناسب كوف األمة ا
ـّ الولد فبل مانع من بيعها ُب صورٌب العلم واٞتهل  لصّحتو على كل تقدير. اٟتبلى أي غَت ا

ـّ الولد ا١تتشّبثة  «ٕ» «يكسوىا»ُب صحيحة ٤تمد بن مسلم  )عليو السبلـ(  وثانيهما: قوؿ اإلماـ فإّف ىذا مناسب اُل
ـّ الولد فهي كاٟترّة فكما أنو إذا طّلقها أي اٟترّة ومل يعُّت  باٟترية، إذ لو كانت أمة لوجب رّد شي ء من قيمتها، وأّما األمة ا

 ىامهر 



______________________________ 
 ٜح  ٘/ أبواب أحكاـ العيوب ب ٛٓٔ: ٛٔ( الوسائل ٔ)

 ٙح  ٘/ أبواب أحكاـ العيوب ب ٚٓٔ: ٛٔ( الوسائل ٕ)
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 ُب عقدىا ٬تب عليو أف يكسوىا فكذلك ُب رّد األمة ذات الولد لتشّبثها باٟترية.

أّف األخبار الواردة ُب أّف وطء اٟتامل ال ٯتنع عن الرّد ظاىرة ُب كوف الرد بعد تصّرؼ ا١تشًتي ُب اٞتارية بغَت الوطء  ا٠تامس:
من مثل اسقيٍت ا١تاء وأغلقي الباب و٨تو٫تا ٦تّا قّل أف تنفك اٞتارية عنها، وقد عرفت أّف مطلق التصرؼ مانع عن الرّد، 

األخبار بصورة عدـ وقوع مثل ىذه التصرفات، وإّما أف نقّيد اٟتبل بكونو من ا١توىل و٨تملها  فحينئذ البّد إّما أف نقّيد ىذه
على اٟتبلى من موالىا وحيث إّف التقييد األوؿ تقييد بالفرض النادر فيتعُّت الثاين. وإ٪ّتا التزمنا بالتقييد األوؿ ُب غَت ىذه 

ويلة كسّتة أشهر ألجل الدليل الداّؿ على اللزـو بالتصرؼ وعدـ إمكاف األخبار ٦تّا دّؿ على جواز رّد اٞتارية بعد مّدة ط
 التقييد بنحو آخر.

ٍب أفاد أّف غاية األمر تعارض ىذه األخبار الدالّة على عدـ مانعية الوطء ُب اٟتامل عن الرد مع ما دّؿ من األخبار على 
ُب مادة االجتماع، ألّف تعارضهما باالطبلؽ وفرضهما  مانعية الوطء عن الرّد بالعمـو من وجو ومقتضى القاعدة سقوطهما 

كأف مل يكونا، فنرجع إىل عمومات مسقطية التصرؼ ومنعو عن الرّد، فتكوف النتيجة كوف الوطء ُب اٟتامل من غَت موالىا 
وصاحب  «ٖ» مةوالعبّل  «ٕ»  وابن إدريس «ٔ»  مانعًا عن الرّد بعنواف أنو تصرؼ ال بعنواف كونو وطئًا وىو قوؿ االسكاُب

على خبلؼ ا١تشهور، ىذا إذا مل نقل بتقدًن األخبار الدالّة على مانعية الوطء عن الرّد مطلقًا ١تا فيها من  «ٗ»  الرياض
  الًتجيح بالوجوه األربعة ا١تتقّدمة غَت الوجو

______________________________ 
 ٕٙٓ: ٘( حكى عنو العبّلمة ُب ا١تختلف ٔ)

 ٜٕٛ: ٕ( السرائر ٕ)

 ٕٙٓ: ٘( ا١تختلف ٖ)

 ٖٚٛ: ٛ( الرياض ٗ)
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 الرابع.

ٍب إّف الوجو ُب كوف تعارضهما بالعمـو من وجو ىو أّف األخبار الدالّة على مانعية الوطء عن الرّد مطلقة من حيث كوف 
ا١تعاملة الصحيحة ُب  سّيدىا، ألّّنا إ٪ّتا وردت ُب منمشو٢تا لوطء اٟتامل  الوطء متعّلقًا باٟتامل وغَتىا وخاّصة من ناحية عدـ

نفسها ودّلت على لزومها على تقدير الوطء وجوازىا على تقدير عدـ الوطء، وىذا إ٪ّتا يتصّور ُب البيع الصحيح وبيع اٟتامل 
مل إاّلأّّنا مطلقة من من سّيدىا باطل، واألخبار الدالّة على عدـ مانعية الوطء ُب اٟتامل وإف كانت خاّصة من حيث اٟتا

كوف الوطء من غَتسّيدىا، فإّف  حيث كوف اٟتمل من سّيدىا وغَت سّيدىا، فيتعارضاف ُب ماّدة االجتماع وىي اٟتامل مع
طرؼ الطائفة الثانية ىوالوطء  تدّؿ على سقوطو، و٢تما ماّدتا افًتاؽ فهي من عدـ سقوط ا٠تيار حينئذ واالوىل الثانية تدّؿ على

كوف  أّّنا التدّؿ على ل من سّيدىا ألّّنا تقتضي عدـ مانعية الوطء عن رّدىا، وال يشملها الطائفة االوىل ١تاعرفت منُب اٟتام
الوطء فيها مانعًا الختصاصها بالبيع الصحيح، وأّما من طرؼ الطائفة االوىل فهو الوطء ُب غَت اٟتامل ألّّنا تقتضي كوف 

 ها الطائفة الثانية الختصاصها باٟتبلى كما الٮتفى.الرّدوال يشمل الوطء فيها مانعاً عن

أنّو ٯتكن الرجوع ُب ا١تقاـ بعد تساقط االطبلقُت إىل مرسلة ٚتيل بن درّاج فإّّنا قد جعلت ا١تناط ُب الرّد  )قّدس سرّه( ٍب ذكر
و أّّنا باقية ْتا٢تا، فبل يكوف وعدمو بقاء العُت ْتا٢تا وعدمو، وحيث إّف األمة بالوطء ال تتغَّت عّما كانت عليو ويصدؽ مع

الوطء ُب اٟتبلى مانعًا عن الرّد كما ىو مقالة ا١تشهور، ومعو ال يصح ما ذكره الرياض واالسكاُب وغَت٫تا من كوف الوطء 
مطلقًا مانعًا عن الرّد ٍب قاؿ: لو نوقش ُب عمـو ما دّؿ على مسقطية مطلق التصرؼ وجب الرجوع إىل أصالة جواز الرد 

ت قبل الوطء، ٍب استشكل ُب ذلك بأّف غاية ما يثبت حينئذ عدـ كوف الوطء مانعًا عن الرد وكوف البيع جائزًا وأّما الثاب
 وجوب رّد عشر قيمتها أو
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عن اٟتّجية لتعارضهما نصف العشر كما تضّمنتو األخبار الواردة ُب ا١تقاـ والتـز بو ا١تشهور فبل، ألنّا فرضنا سقوط الطائفتُت 
فبل يتم مقالة ا١تشهور حينئذ اللهم إاّلأف يتشّبث باالٚتاع ا١ترّكب وعدـ القوؿ بالفصل، فإّف كل من قاؿ ّتواز الرّد مع الوطء 
ُب اٟتبلى قاؿ بلزـو رّد عشر قيمتها أو نصف العشر، وال قائل بالفصل بأف يرّخص ُب رّدىا وٯتنع عن رّد عشر قيمتها أو 

 ُب ا١تقاـ. )قّدس سرّه(  عشرىا، ىذا ملّخص ما أفادهنصف 

والعمدة من ىذه الوجوه ىو الوجو األوؿ والوجو األخَت، إاّلأّف الصحيح ىو ما ذىب إليو ا١تشهور من أّف الوطء ُب اٟتبلى ال 
ره من الوجوه ال يرجع إىل ُب ا١تقاـ، وما ذك )قّدس سرّه(  ٯتنع عن الرد، وال ٯتكن ا١تساعدة على ما أفاده شيخنا األنصاري

 ٤تّصل.



من ظهور اٞتملة ا٠تربية ُب الوجوب  «ٔ»  ُب ا١تقاـ، فؤلّف ما أفاده )قّدس سرّه(  الذي ىو العمدة فيما أفاده  أّما الوجو األوؿ
وذلك ألّف تلك األخبار الواردة ُب عدـ مانعية الوطء عن الرّد ُب  )قّدس سرّه(  وإف كاف صحيحًا إاّلأنو ال يثبت ما رامو

اٟتبلى بأٚتعها من أّو٢تا إىل آخرىا إ٪ّتا وردت ُب ا١تعاملة الصحيحة ُب حّد نفسها وسيقت ألجل بياف لزومها على تقدير  
  كوف ا١توطوءة غَت حبلى وجوازىا على

______________________________ 
عدـ فسخ ا١تعاملة، وىذا ٮتتص « الترد»ىو الفسخ كما أّف ا١تراد من « ترد»ٞتواب: أّف ا١تراد من قولو ( وحاصل ىذا أ)

بالبيع الصحيح وىو بيع اٟتبلى من غَت سّيدىا، ألّف اٟتبلى من موالىا اـ ولد وبيعها باطل وال معٌت للفسخ ُب بيع باطل. 
ال »و « ترد»وقرينة ا١تقابلة بُت قولو  )عليو السبلـ(  بقوؿ أمَت ا١تؤمنُت ()عليو السبلـ  ويدّؿ على ما ذكرناه استشهاد اإلماـ

  و٫تا قرينتاف على وحدة ا١تورد للرّد إذا كانت حبلى، وعدمو إذا مل يكن كذلك« ترد
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ألّف بيعها باطل فموردىا غَت اٟتامل  تقدير كوّنا حبلى، وعليو فاٟتامل من سّيدىا خارجة عن مورد تلك الروايات بأٚتعها،
 من سّيدىا.

وبعبارة اخرى: أّف مورد تلك الروايات والروايات الدالّة على مانعية الوطء عن الرّد واحد، ففي ا١تورد الذي حكموا فيو بسقوط 
حة ١تا دّؿ على ا٠تيار ألجل الوطء دّلت تلك الروايات على عدـ سقوطو فيما إذا كانت األمة حبلى، فهي ٥تّصصة وشار 

مانعية الوطء، ومن الظاىر أّف مورد الروايات االوىل الدالّة على مانعية الوطء عن الرّد ىو البيع الصحيح دوف الباطل كاألمة 
 اٟتبلى من سّيدىا.

ُب  يو السبلـ()عل  والذي يدّؿ على اّٖتاد مورد الطائفتُت وعلى أّف الروايات غَت ناظرة إىل اٟتامل من سّيدىا استشهاد اإلماـ
برد األمة اٟتبلى بعد وطئها إىل صاحبها ورّد  )عليو السبلـ(  بعد حكمو )عليو السبلـ(  صحيحة ابن سناف بقوؿ أمَت ا١تؤمنُت

فإّف ىذا االستشهاد أقوى دليل على أّف مورد « ال ترد اليت ليست ْتبلى )عليو السبلـ(  قاؿ علي»نصف عشر قيمتها بقولو 
برّدىا مع الوطء واحد  )عليو السبلـ(  بعدـ رّد األمة إذا وطئت ومورد حكم أيب عبداللَّو )عليو السبلـ(  حكم أمَت ا١تؤمنُت

بعدـ الرّد  )عليو السبلـ(  لذي حكم أمَت ا١تؤمنُتولكّنو إذا كانت حبلى ترد وإف مل تكن حبلى ال ترد، ومن الظاىر أّف ا١تورد ا
بالرّد بعد الوطء أيضاً  )عليو السبلـ(  بعد الوطء ىو البيع الصحيح، أعٍت األمة غَت اٟتبلى، فيكوف مورد حكم أيب عبداللَّو

  مورد حكم أمَت ا١تؤمنُتىو البيع الصحيح أعٍت األمة إذا كانت حبلى من غَت سّيدىا، إذ بيع اٟتامل من سّيدىا باطل، ألّف 
ُب البيع  )عليو السبلـ(  بأف كاف مورد حكم أمَت ا١تؤمنُت )عليو السبلـ(  لو كاف غَت مورد حكم أيب عبداللَّو )عليو السبلـ(

، بالرد ىو اٟتامل من سّيدىا ١تا كاف لبلستشهاد وجو )عليو السبلـ(  الصحيح وىو األمة غَت اٟتبلى ومورد حكم أيب عبداللَّو



ـّ الولد، وأي ربط ألحد٫تا باآلخر حىت  )عليو السبلـ(  فإّف حكم أمَت ا١تؤمنُت ـّ الولد وحكم أيب عبداللَّو ُب بيع ا ُب غَت ا
 يستشهد
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فبلبّد من أف يكوف مورد٫تا واحدًا و٭تكم فيو أبو عبداللَّو بالرد ويستشهد  )عليو السبلـ(  ْتكم أمَت ا١تؤمنُت )عليو السبلـ(
أيضاً مل ٯتنع عن الرد ُب ىذا ا١تورد وإ٪ّتا منع عنو فيما إذا مل  )عليو السبلـ(  على مطلبو بأنّو )عليو السبلـ(  ْتكم أمَت ا١تؤمنُت

بأّف ما قرع ٝتعك من عدـ الرّد مع  )عليو السبلـ(  ا١تؤمنُت تكن األمة حبلى، ويدفع احتماؿ ا١تنافاة بُت حكمو وحكم أمَت
الوطء إ٪ّتا ىو ُب اٟتبلى، بل لو كاف مورد حكم أيب عبداللَّو ىو اٟتامل من سّيدىا ١تا كاف لتقييده باٟتامل وبالوطء ٣تاؿ، 

ـّ الولد باطل مع الوطء وبدونو ومع كوّنا حبلى وعدمو كما إذا كاف لو ولد ٯت شي على وجو األرض، وعليو فاٟتامل ألّف بيع ا
 من سّيدىا خارج عن مورد الروايات وٗتتّص باٟتامل من غَت سّيدىا.

ـّ إاّلأنو إذا مل ٭تتف بالقرينة على إرادة غَت الوجوب، وىي موجودة ُب ا١تقاـ  وظهور اٞتملة ا٠تربية ُب الوجوب كما أفاده تا
 ى عدـ إرادة الوجوب.أعٍت ورودىا ُب مقاـ توىم اٟتظر وىي قرينة عل

ليس ىو الرد ا٠تارجي ا١تكاين بأف يكوف أخذ األمة من داره وإيصا٢تا إىل دار سّيدىا واجبًا ُب « ترد»ٍب إّف ا١تراد بقولو 
ُب  الشريعة ا١تقّدسة فإّف ابقاءىا ُب داره جائز الجارة و٨توىا، بل ا١تراد ىو رّد بيعها وعقدىا أي رّد ا١تلكية، وىذا التعبَت شائع

االصطبلح عند إرادة الفسخ والرّد ويكٌّت بو عن الفسخ رّد بيعها فا١تراد بالرّد ُب ٚتيع تلك األخبار من أّو٢تا إىل آخرىا ىو 
الفسخ دوف الرّد ا٠تارجي كما ىو ظاىر، ومن الظاىر أّف الفسخ إ٪ّتا يتصّور ُب البيع الصحيح وىو اٟتامل من غَت سّيدىا، 

ـّ الولد فبيعها غَت واقع حىت يفسخ، ألّّنا مل يدخل ُب ملكو حىت يرّدىا ُب ا١تلك فهذا التعبَت ال وأّما اٟتامل من موال ىا أي ا
ـّ الولد أصبًل فيختّص بغَت اٟتامل من سّيدىا، وعليو فيكوف ظهور اٞتملة ا٠تربية ُب الوجوب غَت مراد ألجل  يصح ُب ا

 ورودىا ُب مقاـ توىم اٟتظر.

 ٘ٙٔ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

كما ُب رواية عبدا١تلك بن عمرو عن أيب « ال ترد اليت ليست ْتبلى»بقولو « ترد»على أّف ُب بعض األخبار قد قوبل قولو 
« ال ترد»ىو اٞتواز، ألّف ا١تراد من مقابلو « ترد»ىو أّف ا١تراد من ٚتلة « ال ترد»و « ترد»ومقتضى ا١تقابلة بُت  «ٔ»  عبداللَّو

عدـ الوجوب وإاّل يفيد جواز الرّد ُب غَت « ال ترد»ٔتعٌت اٞتواز، إذ ليس ا١تراد من قولو « ترد»ىو عدـ اٞتواز فيكوف مقابلو 
اد، فقرينة ا١تقابلة ُب ىذه الروايات وقرينة ورودىا ُب مقاـ توىم اٟتظر ُب غَتىا دالّتاف على اٟتبلى مع الوطء مع أنّو غَت مر 

 إرادة اٞتواز من اٞتملة ا٠تربية دوف الوجوب، ىذا كّلو ُب جواب الوجو األوؿ.



ء من عشر قيمتها أو  شيفاٞتواب عنو أّف الشارع إذا حكم بعدـ مانعية الوطء ُب اٟتامل ولكن أوجب رّد  وأّما الوجو الثاين:
نصف عشرىا عند رّدىا فبل ٤تيص لنا من األخذ بو تعّبدًا ولو كاف الوطء ُب ملكو، واالشكاؿ ُب أنو ١تاذا وجب العقر ألنو 
وقع ُب ملكو إيراد على حكم الشارع ومبلكو و٨تن غَت مكّلفُت باستكشاؼ مبلكات األحكاـ، ولعّلو الحًتاـ ا١تسلمة وأف 

 ا ببل عوض.ال يكوف وطئه

فجوابو ظاىر، ألنّا إذا قلنا بظهور تلك الروايات ُب اٟتامل من غَت سّيدىا فبل ٤تيص من ٗتصيص أدلة  وأّما الوجو الثالث:
 ا١تسقطات وما دّؿ على أّف التصرؼ أو الوطء مسقط ٔتا إذا مل تكن األمة حبلى من غَت سّيدىا.

لتقييد ّتهل البائع مل يقع ُب كبلـ االماـ حىت يناط بو األحكاـ وإ٪ّتا وقع ُب كبلـ فملّخصو: أّف ا  وأّما اٞتواب عن الوجو الرابع
  الراوي، ومن ابتلي بسؤاالت العواـ يرى أّّنم يأخذوف قيوداً ُب أسئلتهم من دوف أف يكوف ٢تا أثر ودخل

______________________________ 
 ٖح  ٘/ أبواب أحكاـ العيوب ب ٘ٓٔ: ٛٔ( الوسائل ٔ)
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فًتاىم يقولوف إيّن دخلت الدار أو ٪تت أو كاف ا٢تواء حارًّا وكاف كذا مع أّّنا غَت دخيلة ُب اٟتكم أبداً، وال ينحصر فائدة 
ن الغش التقييد ُب خصوص كوف اٟتبلى حامبًل من سّيدىا، إذ لعّلو من جهة أّف البائع لو كاف عا١تاً ألخرب بو ا١تشًتي حذراً م

٭تكم باٟترمة ُب مثل ذلك أو فرارًا عن ا٠تيار للمشًتي بعد علمو بالعيب وىذه نعمت  )قّدس سرّه(  اٟتراـ وببايل أّف الشيخ
 الفائدة ىذا أّواًل.

ال يرجع فهو أيضًا « ويكسوىا» )عليو السبلـ(  وثانياً: أّف الرواية غَت معتربة. وأّما االستشهاد ٔتا ُب رواية ابن مسلم من قولو
إىل ٤تّصل، ألّف تعيُت الكسوة إ٪ّتا ىو من جهة أّّنا من أحد فردي الواجب التخيَتي عند رّد اٟتبلى مع وطئها، إذ ٬تب 
حينئذ أف يرّد معها نصف عشر قيمتها أو عشر قيمتها أو يرّد معها الكسوة كما سنبّينو ُب ٤تّلو إف شاء اللَّو تعاىل، فبل 

 من جهة تشّبثها باٟترّية كما ال ٮتفى.يستفاد منها أّف الكسوة 

الذي حاصلو: أّف الرد ُب الرواية ظاىر ُب كونو بعد التصرؼ ُب األمة ٔتثل اغلقي الباب أو اطبخي   وأّما الوجو ا٠تامس
الطعاـ، فيكوف جواز الرد مستلزماً لعدـ كوف التصّرفات ا١تذكورة مانعة عن الرّد مع أّّنا ٘تنع عن الرد ببل ريب، وتقييد الروايات 

رد النادر، ٍب تنّزؿ وقاؿ غاية األمر أف تكوف األخبار الواردة ُب عدـ مانعية الوطء ٔتا إذا مل تتحّقق تلك التصرفات تقييد بالف
عن الرد ُب اٟتبلى معارضة لؤلخبار الدالّة على مسقطية الوطء للخيار، والنسبة بينهما عمـو من وجو لشموؿ االوىل للحبلى 

غَت سّيدىا، ألّّنا ال تشمل اٟتبلى من سّيدىا لورودىا ُب  من سّيدىا وللحبلى من غَته، ومشوؿ الثانية لغَت اٟتبلى واٟتبلى من



البيع الصحيح دوف الباطل، وبعد تساقطهما ُب ماّدة االجتماع وىو وطء اٟتبلى من غَت سّيدىا يتساقطاف فنرجع إىل عمـو 
 من أحدث حدثاً أو عدـ بقاء العُت ْتا٢تا كما ُب مرسلة ٚتيل.

 ٚٙٔ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

  واب عّما أفاده ُب صدر ىذا الوجو أّما أّواًل: فؤلّف تلك التصرفات ٦تّا ال نلتـز بكوّنا مانعة عن الرد كما ال يلتـز بو الشيخفاٞت
ألنو اعترب ُب التصرؼ ا١تسقط كشفو عن الرضا نوعًا ال مطلق التصرؼ، كما ٨تن قلنا باعتبار كونو كاشفًا عن  )قّدس سرّه(

 يو الظهور النوعي فقط، ىذا.الرضا شخصاً وال يكفي ف

وثانياً: فلو سّلمنا أّف أمثاؿ تلك التصرفات توجب السقوط ُب غَت ا١تقاـ فبل نلتـز بكوّنا كذلك ُب ا١تقاـ، وذلك ألّف ىذه 
ة ُب األخبار الواردة ُب عدـ مانعية الوطء عن الرّد ُب اٟتبلى تدّؿ بالداللة االلتزامية على أّف تلك التصرفات ال تكوف مسقط

خصوص األمة اٟتبلى وإاّل فبل معٌت للرّد مع الوطء مع أّّنا صّرحت ّتواز رّدىا مع الوطء بالداللة ا١تطابقية، فهذه األخبار 
 تكوف ٥تصصة لتلك األخبار.

بل وأّما ما أفاده ُب ذيل كبلمو من ا١تعارضة فعلى ما ذكرنا من ٛتل اٟتبلى ُب أخبار ا١تقاـ على اٟتبلى من غَت سيدىا ف
ـّ الولد فا١تعارضة  معارضة، ألّف ىذه األخبار أخص مطلقًا من أخبار منع الوطء عن الرّد، وأّما على تقدير تعميم اٟتبلى اُل
متحّققة كما أفاده، ألّف النسبة بينهما كما عرفتو عمـو من وجو وبعد التساقط نرجع إىل عمـو ما دّؿ على جواز الرد بالعيب 

اٟتامل من غَت سّيدىا، وأّما إثبات وجوب رّد نصف عشر قيمتها أو عشر قيمتها أو كسوهتا فهو  وبو نثبت ا٠تيار ُب وطء
إ٪ّتا يتم باالٚتاع ا١ترّكب، إذ احتماؿ رّدىا مع الوطء ببل عوض غَت ٤تتمل وال ٯتكن إثباتو بالروايات لغرض سقوطها 

 با١تعارضة.

فإنو ٘تسك بعد تساقط ا١تتعارضُت باستصحاب اٞتواز، وبعد إثبات  ه()قّدس سرّ   ٍب إّف ىذا غَت ما أفاده شيخنا األنصاري
اٞتواز باالستصحاب أثبت وجوب رّد نصف عشر القيمة أو الكسوة باالٚتاع ا١ترّكب، وما أفاده ٤تل إشكاؿ من جهة أّف 

  أحد ا١تتبلزمُت إذا ثبت باالستصحاب ال ٯتكن إثبات اآلخر بعدـ القوؿ

 ٛٙٔ: ، صٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

  بالفصل، وىذا ىو الكبلـ ا١تعروؼ من أّف التفكيك بُت ا١تتبلزمُت فيما يثبت باالصوؿ جائز كما مّثل بو شيخنا األنصاري
ٔتا إذا توضأ ٔتائع مرّدد بُت البوؿ وا١تاء غفلة، ألنّا ُب مثلو نستصحب بقاء اٟتدث كما نستصحب طهارة بدنو، مع أّف  «ٔ»

ع حدثو وبقاء حدثو يبلـز ٧تاسة بدنو، إاّلأّف التفكيك بُت ا١تتبلزمُت ُب االصوؿ ٦تكن، وعليو فبل طهارة بدنو مبلزمة الرتفا 
 ٯتكن إثبات ا١تبلـز اآلخر باستصحاب ا١تبلـز المكاف التفكيك بينهما.



ا١تعيب كما دّؿ على وأّما بناًء على ما ذكرناه من إثبات جواز الرد بعد سقوط ا١تتعارضُت بالعمومات ا١تقتضية للجواز ُب بيع 
 اٞتواز ما مل ٭تدث فيو حدثاً أو ما دامت العُت باقية ْتا٢تا، فبل مانع من إثبات ا١تبلـز اآلخر بعدـ القوؿ بالفصل.

ٍّب إنو ٦تّا ينبغي التنبيو عليو ُب ا١تقاـ ىو أنّا إذا سلكنا ذلك ا١تسلك وقلنا با١تعارضة بُت الروايات بالعمـو من وجو وسقوطهما 
الرجوع إىل عمـو ما دّؿ على جواز الرّد بالعيب وإثبات اٞتواز بو يلزمنا التفصيل بُت كوف اٟتبلى ا١توطوءة بكرًا كما إذا ٍب 

ٛتلت بغَت الوطء وبُت كوّنا ثيّباً، فنلتـز باٞتواز ُب اٟتبلى الثّيب بعد وطئها دوف اٟتبلى الباكر، ألّف الوطء ُب مثلها من 
ث ومعو ال يبقى العُت ْتا٢تا وقد دّلت األخبار على سقوط الرّد هبما، وااللتزاـ بذلك لو أمكن أعظم مصاديق إحداث اٟتد

 مل ٯتنع عّما سلكناه.

ولكن الذي يهّوف ا٠تطب أنّا ال نقوؿ بكوف النسبة بينهما عمومًا من وجو ١تا تقّدـ من أّف النسبة بينهما العمـو مطلقًا لورود 
ـّ الولد واٟتبلى من سّيدىا أبداً، فتكوف ىذه األخبار ٥تصصة لعمـو ما دّؿ األخبار بأٚتعها ُب البيع  الصحيح وال تشمل ا

 على أّف الوطء ٯتنع عن الرّد، وُب ىذه الصورة أيضاً ال نلتـز بالرد ُب وطء

______________________________ 
  ْتث تعارض االستصحابُت ٖٗٚ: ٕ( فرائد االصوؿ ٔ)

 ٜٙٔ، ص: ٕ جمكاسب ا٠تيارات، 

اٟتبلى الباكر، ألّف وطئها وإزالة البكارة من إحداث اٟتدث وال يصدؽ بقاء العُت معو ْتا٢تا، فنلتـز بأّف الوطء ُب اٟتبلى ال 
 ٯتنع من الرّد إاّلإذا أوجب حدوث حدث أو استلـز عدـ بقاء العُت ْتا٢تا.

ُب أواخر كبلمو وملّخصو: أنو إذا قلتم ّتواز  «ٔ» قّدس سرّه()  ٍب إنو بقي ُب ا١تقاـ إشكاؿ آخر أشار لو شيخنا األنصاري
الرّد ُب وطء اٟتبلى ىل تلتزموف بذلك مطلقًا سواء كاف وطئها قبل العلم ْتبلها أـ بعده، أو تلتزموف بو ُب خصوص ما إذا 

يسقط مع إسقاطو ٔتسقط فعلي  وقع الوطء قبل العلم وُب حاؿ اٞتهل باٟتبل؟ فإف التزمتم باألوؿ فمعناه أّف ىذا ا٠تيار ال
 ألّف وطئها مع العلم بأّّنا حبلى رضًى بالعقد وإسقاط للخيار فكيف ال يسقط ا٠تيار بو و٬توز رّدىا معو إىل مالكها.

ء ٯتكن  وإف التزمتم بالثاين فهو مناٍؼ الطبلؽ ما دّؿ على جواز الرّد مع الوطء ُب اٟتبلى ببل تقييده بصورة اٞتهل، فبأي شي
اليد عن إطبلقها، وحيث إّف األمرين فاسداف فيكوف ىذا أيضاً قرينة على إرادة خصوص اٟتبلى من سّيدىا ألنو يصح ُب  رفع

مثلها االلتزاـ ّتواز الرّد مطلقًا مع العلم باٟتبل واٞتهل على وفق إطبلقات األخبار، أو إذا مل ٨تملها على اٟتبلى من سّيدىا 
ـّ الولد منها وبُت ٛتلها على اٟتبلى من غَت سيدىا، مع االلتزاـ باختصاص اٟتكم فبل أقل تكوف ٣تملة مرّددة بُت  إرادة ا

أعٍت عدـ مانعية الرد ُب وطء اٟتبلى بصورة وقوع الوطء مع اٞتهل وقبل العلم باٟتبل، فإذا كانت الروايات ٣تملة فنرجع إىل 



ّف الوطء ُب اٟتبلى من غَت سّيدىا يوجب السقوط وٯتنع عن الرّد، األخبار الدالّة على مانعية الوطء مطلقاً، فتكوف النتيجة أ
 وىذا وجو سادس على أّف الوطء مطلقاً ٯتنع عن الرّد وفاقاً لبلسكاُب وٚتاعة اخرى، ىذا.

______________________________ 
(ٔ) 

 ٖٓٓ: ٘ا١تكاسب 

 ٓٚٔ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

ن ا١تساعدة عليو نظَت الوجوه ا٠تمسة ا١تتقّدمة، وذلك ألّف أكثر الروايات غَت ا١تشتملة والصحيح أّف ىذا الوجو أيضًا ال ٯتك
على التقييد باٞتهل بل ٚتيعها غَت صحيحة السند، وأّما الصحيحتاف أعٍت صحيحة ابن سناف وصحيحة ٤تمد ابن مسلم 

ة ُب البُت تكوف مطلقة حىت يرد احملذور ا١تتقّدـ ومعتربة ابن أيب عمَت فهي مشتملة على التقييد بغَت العلم، فبل رواية صحيح
من أّف األخذ باطبلقها يستلـز عدـ سقوط ىذا ا٠تيار باالسقاط الفعلي وىو بعيد، وتقييدىا بصورة اٞتهل ببل وجو، فيتعُّت 

ـّ الولد، ىذا أواًل.  ٛتلها على ا

مانعية الوطء ُب اٟتبلى عن الرّد مطلقًا قبل العلم وبعده،  وثانياً: ىب أّف الروايات ا١تطلقة كّلها صحيحة ومعتربة ونلتـز بعدـ
وال يلـز من ذلك ما ذكرت من أّف الزمو عدـ سقوط ىذا ا٠تيار باالسقاط الفعلي، وذلك ألّف بُت إسقاط ا٠تيار وااللتزاـ 

و وطئها بعد العلم سهوًا أو بالعقد وبُت الوطء بعد العلم عمومًا من وجو، وليس كل وطء بعد العلم إلتزامًا بالعقد، إذ لعلّ 
نسيانًا وغفلة أو مًتّددًا بُت الرّد واالمضاء أو مع البناء على رّدىا بعد وطئها، نعم إذا وطئها ملتزمًا بالعقد ال ٤تالة يسقط 

ا كاف ىناؾ خياره، وال تنافيو الروايات ألّّنا سيقت لبياف عدـ مانعية الوطء ٔتا ىو ىو عن الرّد ُب اٟتبلى، وال تشمل ما إذ
مسقط من ا١تسقطات ألّّنا وردت ٥تصصة لؤلخبار الدالّة على مانعية الوطء مطلقاً، فخّصصتها ٔتا إذا مل تكن اٞتارية 
حبلى، ونظرىا إىل أّف الوطء ٔتا ىو وطء ال ٯتنع عن الرّد ال ٔتا أنو مقروف باسقاط ا٠تيار، إذف فما ذىب إليو ا١تشهور ىو 

 الصحيح.

وجوب رّد نصف عشر القيمة عند رّد اٞتارية فيما إذا كانت ثّيبًا ووجوب رّد عشرىا إذا كانت بكراً، وقد بقي الكبلـ ُب 
  استشكل ُب ذلك ٚتاعة ألجل أّف الروايات ُب الداللة على وجوب رّد نصف العشر مطلقة وال اختصاص ٢تا بالثّيب

 ٔٚٔ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج



لكّنها مرسلة، فإف قلنا بأّف عمل ا١تشهور على طبق رواية ضعيفة  «ٔ»  رواية واحدة عن الكاُبنعم وردت ُب التفصيل بينهما 
يوجب اال٧تبار وُب ا١تقاـ أحرزنا عملهم على طبقها، فبل ٤تالة نأخذ با١ترسلة وهبا نفّصل بُت البكر والثّيب، وأّف الواجب ُب 

ا، وأّما إف قلنا بعدـ ا٧تبار ضعف الرواية ٔتجرد عمل األصحاب على االوىل رّد عشر قيمتها وُب الثانية رّد نصف عشر قيمته
طبقها ْتسب الكربى أو سّلمنا الكربى وناقشنا ُب الصغرى لعدـ إحراز عمل ا١تتقّدمُت من األصحاب على طبقها والشهرة 

الثّيب، فبل نفّصل  إ٪ّتا حصلت بعد زماف ابن إدريس حيث اّدعى االٚتاع على ثبوت العشر ُب البكر ونصف العشر ُب
 بينهما و٨تكم ُب اٞتميع بوجوب رّد نصف العشر.

 وال يتوىم أّف البكر مضافاً إىل وطئها قد زالت بكارهتا ٓتبلؼ الثّيب فكيف ال يكوف بينهما فرؽ ُب العوض.

البكر تزيد على قيمة الثّيب فتكوف وذلك أّما أّواًل: فؤلنّا نّتبع الدليل شرعًا وىو مل يدؿ على التفصيل. وأّما ثانياً: فؤلّف قيمة 
نصف عشر قيمة البكر أزيد من نصف عشر قيمة الثّيب، وىذه الزيادة لوحظت من جهة زواؿ بكارهتا فبينهما فرؽ ُب 

 العوض.

 «ٕ» )عليو السبلـ(  ٍب إّف ُب ا١تقاـ رواية دّلت على ثبوت عشر القيمة مطلقًا وىي رواية عبدا١تلك بن عمرو عن أيب عبداللَّو
  إاّلأّّنا مردودة قطعاً، ألّف القوؿ

______________________________ 
 ٘٘ٔوقد تقّدمت الرواية ُب الصفحة  ٖ/ ٕٗٔ: ٘( الكاُب ٔ)

 ٚح  ٘/ أبواب أحكاـ العيوب ب ٚٓٔ: ٛٔ( الوسائل ٕ)

 ٕٚٔ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

تقييد بفرد نادر، ألّف اٞتارية اٟتبلى مع بكارهتا كما إذا ٖتّقق  بالعشر إ٪ّتا ىو ُب خصوص البكر ال األعم، وتقييدىا بالبكر
اٟتبل من غَت طريق الوطء ُب القبل نادرة بل ىي فرض، ومن ىنا ٛتل بعضهم الرواية على سهو الراوي حيث أسقط لفظة 

ا١تتقّدمة أّنا ترد  «ٕ» أنو نقلها مع لفظة النصف، وقد ورد ُب بعض األخبار «ٔ»  النصف ُب ا٠ترب بل حكي عن الصدوؽ
 ء، ولكّنها غَت معتربة السند وال ٯتكن االعتماد عليها ُب ا١تقاـ. ويرد معها شي

من أّنا يرّدىا ويكسوىا، فحيث إّف الرواية صحيحة  «ٖ»  وأّما ما ورد ُب بعضها اآلخر وىو صحيحة ٤تمد بن مسلم
صف العشر على وجو التخيَت، للعلم ا٠تارجي بعدـ وداللتها ظاىرة فبل ٤تيص من أخذىا والقوؿ بوجوب الكسوة أو ن

وجوب كبل األمرين معاً، ولوال ىذا العلم ا٠تارجي ألخذنا بكلتا الروايتُت وقلنا بوجوب كبل األمرين، إاّلأنو نظَت الروايات 



ال وجو ٟتمل الرواية على  الواردة ُب القصر والتماـ ُب بعض ا١توارد ١تا علمنا بعدـ وجوب اٞتمع بينهما ٨تملها على التخيَت، و 
 كسوة تساوي نصف عشر قيمتها ألنو ببل وجو.

بقى الكبلـ ُب ا١تراد من الوطء غَت ا١تانع عن الرد ُب اٟتبلى، وىل ا١تراد بو الوطء ا١تتعارؼ أعٍت الوطء ُب القبل أو يعّمو 
 والوطء ُب الدبر؟

 الطبلؽ الوطء والمكاف انصرافو إىل الفرد ا١تتعارؼ. «ٗ» )قّدس سرّه(  توّقف ُب ذلك شيخنا األنصاري

والظاىر أنو ال وجو للتوقف ُب ا١تسألة على كبل تقديري انصراؼ الوطء إىل ا١تتعارؼ وعدمو، أّما على تقدير عدـ انصرافو إىل 
  الوطء ُب القبل فظاىر، ألنو

______________________________ 
 ٓ٘/ ٜٖٔ: ٖ( الفقيو ٔ)

 ٘ح  ٘/ أبواب أحكاـ العيوب ب ٙٓٔ: ٛٔوية ُب الوسائل ( كا١تر ٕ)

 ٙ( ا١تصدر السابق اٟتديث ٖ)

 ٖٓٓ: ٘( ا١تكاسب ٗ)

 ٖٚٔ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

لفظ مطلق فيشمل ٚتيع األفراد، وبو ٨تكم بعدـ مانعية الوطء ُب الدبر إذا كانت اٞتارية حبلى كالوطء ُب قبلها. وأّما على 
الوطء إىل الوطء ُب القبل فؤلّف الروايات حينئذ وإف كانت ال تشمل الوطء ُب الدبر وال تدّؿ على عدـ تقدير انصراؼ 

مانعيتو عن الرد إاّلأّف األخبار ا١تانعة الدالّة على أّف الوطء ٯتنع عن الرّد أيضًا ال تشمل الوطء ُب الدبر، ألّف اللفظ ُب 
ارؼ فيبقى الوطء ُب الدبر داخبًل ٖتت سائر التصرفات غَت ا١تانعة عن الرد العتبار الروايتُت واحد وا١تفروض انصرافو إىل ا١تتع

 حدوث اٟتدث وعدـ بقاء العُت ْتا٢تا ُب التصرؼ ا١تسقط وا١تفروض أّف الوطء ال يوجب شيئاً منهما.

ء من غَت سبقو بتلك وأّما سقوط الرد بالتقبيل واللمس وعدمو فالصحيح عدـ كوّنما مانعًا عن الرد، وذلك ألّف الوط
ا١تقّدمات نادر وال ينفك عنها غالبًا وا١تفروض أّف النص دّؿ على أّف الوطء الغالب أي مع مقّدماتو ال ٯتنع عن الرّد، ألّف 
ٛتلو على الوطء غَت ا١تسبوؽ هبا ٛتل على فرد نادر، ومعو ال حاجة إىل دعوى عدـ كوّنا مانعًا باألولوية، وأّف الوطء الذي 

 ظم من التقبيل إذا مل يكن مانعاً فالتقبيل ال يكوف مانعاً بطريق أوىل.ىو أع



وأّما إذا ظهر ُب اٟتبلى ا١توطوءة عيب آخر فقد استشكل ُب عدـ مانعية الوطء حينئذ ٚتاعة ألجل أّف الوطء مع ذلك 
ال ٯتنع عن الرد ألجل عيب اٟتمل،  بأّف العيب اآلخر )قّدس سرّه(  العيب اآلخر ٯتنع عن الرّد، وأورد عليو شيخنا األنصاري

فإّف غاية ما ىناؾ أّف العيب اآلخر ال يقتضي الرد ألجل سبقو بالوطء ال أنو يقتضي عدـ الرد، فيكوف الوطء مع عيب 
. و٦تّا ذكرنا يظهر حكم ا١تسقط الثالث وىو )قّدس سرّه(  اٟتمل غَت مانع عن اقتضاء عيب اٟتمل ُب الرد، وىو كما أفاده

 لعُت.تلف ا

 ٗٚٔ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

 

  القوؿ ُب رابع ا١تسقطات

 

وىو عبارة عن حدوث عيب عند ا١تشًتي فإنو ٯتنع عن رّد ا١تبيع بالعيب ا١توجود فيو قبل العقد، وقد قّسموا العيب اٟتادث 
 عند ا١تشًتي إىل ثبلثة أقساـ:

 األوؿ: أف ٭تدث العيب بعد العقد وقبل قبضو.

٭تدث بعد العقد وبعد القبض ولكن ُب زماف خيار ا١تشًتي ٓتيار اٟتيواف أو الشرط أو خيار اجمللس إذا أٟتقناه الثاين: أف 
 هبما فإّف النص ٮتتص باألّولُت.

 الثالث: أف ٭تدث بعد العقد وبعد القبض وبعد انقضاء خيار ا١تشًتي.

أّف ٤تل الكبلـ ُب ا١تقاـ ىو القسم الثالث أي العيب اٟتادث بعد العقد وبعد  «ٔ» )قّدس سرّه(  وذكر شيخنا األنصاري
القبض وبعد انقضاء خيار ا١تشًتي، وأّما القسم األوؿ وىو اٟتادث بعد العقد وقبل القبض فهو بنفسو يوجب ا٠تيار والرد 

عد القبض ُب زماف خيار ا١تشًتي بناًء على ما واألرش، ألنو كاٟتادث قبل العقد فبل ٯتنع عن الرد، وكذا اٟتادث بعد العقد وب
ء ُب أحكاـ القبض وا٠تيار من أّف البائع ضامن للمبيع قبل قبضو وقبل انقضاء خيار ا١تشًتي، ٔتعٌت كوف العيب  سيجي

ف اٟتادث ُب الزمانُت أي قبل القبض وقبل انقضاء ا٠تيار كاٟتادث قبل العقد، فكما أّف العيب السابق قبل العقد مضمو 
 للبائع ويوجب ا٠تيار للمشًتي فكذلك العيب اٟتادث ُب زماف ا٠تيار وزماف قبل القبض، ىذا.



من تفسَت ضماف البائع للعيب اٟتادث قبل القبض وُب زماف ا٠تيار بكونو كالعيب ا١توجود  )قّدس سرّه(  وال ٮتفى أّف ما أفاده
يب اٟتادث بعد العقد ُب زماف ا٠تيار أو قبل القبض بالعيب ا١توجود قبل العقد ُب كونو سبباً للخيار ٭تتاج إىل دليل يلحق الع

  قبل العقد، فإّف الروايات الواردة ُب أّف العيب سبب للخيار ٗتتص

______________________________ 
 ٖٔٓ: ٘( ا١تكاسب ٔ)

 ٘ٚٔ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

وأّما  «ٔ»  اخل« أٯّتا رجل اشًتى شيئًا وبو عيب وعوار»ُب رواية زرارة  )عليو السبلـ(  بالعيب السابق على العقد والبيع لقولو
العيب اٟتادث بعد البيع ولو ُب زماف ا٠تيار وقبل القبض فبل يستفاد من األخبار أنو سبب للخيار، وضماف البائع للعيب 

لة، وإ٪تا معناه أّف البائع ضامن لو ودركو اٟتاصل قبل القبض وُب زماف ا٠تيار ليس ٔتعٌت كوف العيب كالعيب ا١توجود قبل ا١تعام
عليو، فيجب عليو أف ٮترج عن عهدتو، وال مبلزمة بُت كوف عهدة العيب اٟتادث ُب الزمانُت على البائع وبُت كونو كالعيب 

دة العيب ا١توجود قبل العقد ُب كونو سببًا للخيار وغَت مانع عن الرّد، بل ٯتكن أف ٭تكم على البائع بوجوب ا٠تروج عن عه
اٟتادث ُب زماف ا٠تيار وقبل القبض بأف يدفع إىل ا١تشًتي األرش وٯتنع ا١تشًتي عن فسخ ا١تعاملة ورّدىا بالعيب السابق، 
فيكوف البائع ضامناً للعيب اٟتادث و٬تب عليو ا٠تروج عن عهدتو بدفع األرش، كما ٬تب عليو دفع أرش العيب السابق على 

من أّف ضماف البائع للعيب اٟتادث ُب زماف ا٠تيار أو قبل القبض ٔتعٌت كونو كالعيب ا١توجود  ه()قّدس سرّ   العقد، فما أفاده
قبل البيع فيوجب بنفسو ا٠تيار وال ٯتنع عن الرد، ٦تّا ال ٯتكن ا١تساعدة عليو، إذ ال مبلزمة بُت ضماف البائع للعيب اٟتادث 

 نعاً عن الرّد.با١تعٌت الذي أسلفناه وبُت كونو أي العيب اٟتادث ما

فالصحيح ُب ا١تقاـ أف يفّصل بُت العيب اٟتادث بعد العقد قبل قبضو وبُت اٟتادث بعد القبض ُب زماف ا٠تيار، واٟتكم ُب 
األوؿ بأنو كالعيب ا١توجود قبل العقد ُب كونو سببًا مستقبًل للخيار وال ٯتنع الرّد، وُب الثاين بكونو مانعًا عن الرّد وإف كاف 

ى البائع بدفع األرش، وذلك ألّف ما ورد ُب ا١تقاـ من األخبار قد قّيدت العيب ا١تانع عن الرد ٔتا إذا أحدث بعد ضمانو عل
 )عليو السبلـ(  قبض ا١تبيع، وذلك لقولو

______________________________ 
 ٕح  ٙٔ/ أبواب ا٠تيار ب ٖٓ: ٛٔ( الوسائل ٔ)

 ٙٚٔ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج



« فإنو ٯتضي عليو البيع -إىل أف قاؿ -فأحدث فيو بعد ما قبضو شيئاً  -إىل قولو -اشًتى شيئًا وبو عيب وعوارأٯّتا رجل »
، وأّما إحداث  حيث دّؿ على أّف إحداث اٟتدث ُب ا١تبيع الذي بو عيب بعد ما قبضو ٯتنع الرد ويوجب ا١تضي واللزـو

عاملة، وقد عرفت أّف معٌت إحداث اٟتدث حسب ا١تستفاد العرُب اٟتدث فيو قبل قبضو أو قبل عقده فهو ال يوجب لزـو ا١ت
ىو حدوث اٟتدث ُب ا١تبيع، سواء كاف مستندًا إىل نفس ا١تشًتي أو إىل غَته، فا١تيزاف حدوث اٟتدث وتغَّت العُت عّما  

لرد، وأّما إذا كاف قبلو فإف كاف ىذا اٟتدوث بعد قبضو فيمنع ا «ٔ»  كانت عليو وعدـ بقائها على حا٢تا كما ُب مرسلة ٚتيل
 فهو كالعيب ا١توجود فيو قبل العقد ُب كونو سبباً مستقبًل للخيار وال ٯتنع عن الرّد، ىذا ُب العيب اٟتادث قبل القبض.

وأّما العيب اٟتادث بعد القبض ُب زماف ا٠تيار فاطبلؽ ىذه الرواية يقتضي لزـو البيع باحداث اٟتدث بعد قبض ا١تبيع، كاف 
خيار ا١تشًتي أـ مل يكن، كما أّف إطبلقها كاف يقتضي عدـ لزـو البيع باٟتدث اٟتادث قبل قبضو وأّف ما حدث  ُب زماف

قبل قبضو فهو ال يوجب اللزـو مطلقًا كاف بعد العقد وقبل القبض أـ كاف قبل العقد، فاطبلقها ُب العيب اٟتادث قبل 
اف فاطبلقها يقتضي سقوط الرد ْتدوث العيب بعد القبض، كاف ُب القبض واٟتادث بعده ُب زماف ا٠تيار متعاكس، وكيف ك

زماف ا٠تيار أـ مل يكن، وىذا ال يناُب كوف البائع ضامنًا لو حينئذ، ألّف معناه كما عرفت لزـو تداركو عليو بدفع أرشو، وال 
الٚتاع الذي اّدعي ُب ا١تقاـ على أّف العيب مبلزمة بينو وبُت كونو سببًا مستقبًل للخيار وغَت مانع عن الرد، اللهّم إاّلأف يتم ا

 اٟتادث ُب زماف ا٠تيار كالعيب ا١توجود قبل العقد سبب للخيار وال ٯتنع الرد.

______________________________ 
(ٔ) 

 ٖح  ٙٔ/ أبواب ا٠تيار ب ٖٓ: ٛٔالوسائل 

 ٚٚٔ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

مع العيب اٟتادث ىل ٮتتص بزماف ا٠تيار أي خيار اٟتيواف والشرط، أو أّف جواز  ٍب إّف ىناؾ خبلفًا آخر ُب أّف جواز الردّ 
الرّد مع العيب اٟتادث ُب زماف ا٠تيار على القوؿ بو باٍؽ بعد انقضاء ا٠تيار أيضاً. وال ٮتفى أّف ْتثنا ىذا ٦تّا ال يًتّتب عليو 

يب ُب زماف ا٠تيار إاّلأّف للمشًتي أف يفسخ العقد ٓتياره ٙترة، ألنّا حسب مسلكنا وإف قلنا بعدـ جواز الرّد مع حدوث الع
من خياري اٟتيواف أو الشرط، ألّف ا١تفروض عدـ انقضاء خياره عند حدوث العيب، نعم تظهر الثمرة بُت القولُت فيما إذا 

يضًا وال ٮتتص اٞتواز بزماف قلنا ٔتقالة ا١تشهور من أّف جواز الرّد مع حدوث العيب ُب زماف ا٠تيار باٍؽ بعد انقضاء ا٠تيار أ
ا٠تيار، فإّف جواز الرّد على قوؿ ا١تشهور بعد انقضاء ا٠تيار متحّقق، ٓتبلؼ ما سلكنا فإنو ال خيار لو ُب الرد بعد انقضائو 
فبل يتمّكن ا١تشًتي من الفسخ، ىذا كّلو فيما ذكره شيخنا األنصاري تطّفبًل من أّف العيب اٟتادث قبل القبض وُب زماف 

 يار سبب مستقل للخيار وال ٯتنع الرد أو ال.ا٠ت



وأّما الكبلـ فيما ىو ا١تقصود ُب ا١تقاـ وىو أّف حدوث العيب عند ا١تشًتي بعد قبضو أو بعد انقضاء ا٠تيار يوجب سقوط 
و عدـ حدوث الرد بالعيب السابق أو ال، فملّخص القوؿ فيو: أّف العيب ا١تذكور ٯتنع عن الرد، ألّف ا١تدار ُب جواز الرّد ى

اٟتدث ُب ا١تبيع وعدـ تغَّته عّما كاف عليو، ومع حدوث العيب ُب ا١تبيع يصدؽ أنو حدث فيو حدث ويصدؽ أّف العُت غَت 
إف كاف »وُب مرسلة ٚتيل  «ٔ»  اخل« فأحدث فيو حدثاً »ُب رواية زرارة  )عليو السبلـ(  باقية ْتا٢تا فيسقط الرد، وذلك لقولو

 رّده على صاحبو وأخذ الثمن، وإف كاف الثوب قد قطع أو خيط أوء قائماً بعينو  الشي

______________________________ 
 ٕح  ٙٔ/ أبواب ا٠تيار ب ٖٓ: ٛٔ( الوسائل ٔ)

 ٛٚٔ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

فجعلت ا١تدار على بقاء العُت، وأّما إذا تغَّتت ومل تبق ْتا٢تا فبل يصح رّده ولو باحداث  «ٔ» «صبغ رجع بنقصاف العيب
  غَت العيب فيو كقطعو وخياطتو فإّّنما ليسا من العيوب بل ٦تّا ٮتتلف هبما األغراض، ولكن العُت ١تّا مل تبق ْتا٢تا فحكم

 سقوط خيار العيب ْتدوث عيب عند ا١تشًتي يقع من جهتُت:بعدـ رّدىا. وتوضيح ا١تقاـ: أّف الكبلـ ُب  )عليو السبلـ(

 اٞتهة االوىل: ُب أّف حدوث العيب عند ا١تشًتي ىل ٯتنع عن الرّد بالعيب السابق أو أنو ال يكوف مانعاً عن الرّد بو.

اً مستقبًل للخيار. أّما اٞتهة الثانية: ُب أّف حدوث العيب عند ا١تشًتي ىل يكوف بنفسو سبباً مستقبًل للخيار أو ال يكوف سبب
اٞتهة االوىل فقد عرفت أّف العيب اٟتادث عند ا١تشًتي على ثبلثة أقساـ: عيب ٭تدث بعد العقد قبل القبض، وعيب ٭تدث 
بعد العقد والقبض ولكن ُب زماف خيار ا١تشًتي ٓتيار آخر كخياري اٟتيواف والشرط بل اجمللس إٟتاقًا لو هبما، وعيب ٭تدث 

 لقبض وبعد زماف خيار ا١تشًتي.بعد العقد وا

أّف ا١تتيّقن من العيب اٟتادث الذي ٯتنع عن الرّد ويوجب تعُّت األرش ىو القسم  )قّدس سرّه(  وقد ذكر شيخنا األنصاري
من جهة أّف سقوط خيار العيب بالعيب السابق عند حدوث عيب عند ا١تشًتي بعد  )قّدس سرّه(  الثالث، وىو كما أفاده

انقضاء خياره ٦تّا ال كبلـ فيو ألجل مرسلة ٚتيل ورواية زرارة، ألّف العُت مع العيب ال يبقى ْتا٢تا كما أنو من أظهر أنواع 
ال موضوعية لو بل ىو اتّفاقي ُب اٞتملة وإف  « ثأحد» )عليو السبلـ(  اٟتدث، وقد مّر أّف إسناد اٟتدث إىل ا١تشًتي بقولو

 كانت خصوصياتو مورداً للكبلـ كما سيأٌب.

______________________________ 
(ٔ) 



 ٖح  ٙٔ/ أبواب ا٠تيار ب ٖٓ: ٛٔالوسائل 

 ٜٚٔ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

فيو تفصيبًل، ألّف العيب اٟتادث إف كاف قبل وأّما العيب اٟتادث قبل القبض أو بعده وقبل انقضاء ا٠تيار فقد تقّدـ أّف 
القبض فهو وإف كاف موجبًا لتغَّت العُت ومقتضى مرسلة ٚتيل سقوط ا٠تيار بو، إاّلأّف العمدة فيما يستند إليو ىي رواية زرارة 

مضي وقد صّرحت بأّف إحداث اٟتدث بعد القبض يوجب مضي العقد، ومفهومها أّف إحداث اٟتدث قبل القبض ال يوجب 
 البيع على ا١تشًتي بل يبقى على جوازه، وعليو فالعيب اٟتادث قبل القبض كالعدـ فبل يكوف مانعاً عن الرد.

وأّما العيب اٟتادث بعد القبض ُب زماف خيار ا١تشًتي فمقتضى إطبلؽ رواية زرارة أّف إحداث اٟتدث بعد القبض ٯتنع عن 
للمشًتي خيار آخر أـ مل يكن، وعليو فيكوف العيب اٟتادث بعد القبض الرد ويوجب مضّي العقد على ا١تشًتي، سواء كاف 

 ُب زماف ا٠تيار مانعاً عن الرد كما تقّدـ، ىذا كّلو ُب اٞتهة االوىل.

أّما اٞتهة الثانية: فقد ذىب ا١تشهور إىل أّف العيب اٟتادث قبل القبض أو بعده ُب زماف ا٠تيار ال يكوف مانعًا عن الرّد 
ق معّللُت بأّف ىذا العيب اٟتادث بنفسو سبب مستقل للخيار بُت الرّد واألرش، فهو ال يكوف مانعًا عن الرد بالعيب الساب

 بالعيب السابق بل يكوف مؤّكداً للخيار بالعيب السابق ويقتضي التخيَت بُت الرّد واألرش.

بعده وقبل انقضاء خيار ا١تشًتي ىل ىو  فإذف البّد من التكّلم ُب مقامُت: أحد٫تا ُب أّف العيب اٟتادث قبل القبض أو
سبب مستقل للخيار بُت الرد واألرش أو ال. وثانيهما: ُب بياف ا١تبلزمة وأّف العيب اٟتادث إذا كاف سببًا مستقبًل للخيار 

 للخيار يستلـز عدـ سقوط ا٠تيار بالعيب السابق ويكوف مؤّكداً لو، أو أنو ال مانع من أف يكوف العيب اٟتادث سببًا مستقبًل 
 بنفسو ومع ذلك يكوف مانعاً عن الرد بالعيب السابق.

أّما ا١تقاـ الثاين فا١تبلزمة بُت األمرين وإف كانت منتفية عقبًل ٔتعٌت أنو ال مبلزمة عقلية بينهما المكاف أف يقاؿ إّف العيب 
  اٟتادث بنفسو سبب مستقل ُب

 ٓٛٔ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

عن الرد وا٠تيار بالعيب السابق ألنو إحداث حدث ُب ا١تبيع وموجب لعدـ بقاء العُت ْتا٢تا، وتظهر الثمرة ا٠تيار، إاّلأنو ٯتنع 
فيما إذا أسقط خياره ىذا أي ا٠تيار اٟتاصل ْتدوث العيب اٟتادث فإنو ال يتمّكن من الرّد حينئذ، ال بالعيب السابق ألّف 

َّت للعُت، وال بالعيب اٟتادث ألنو قد أسقط خياره اٞتائي من قبلو، حدوث العيب اٟتادث مانع عن الرّد ألنّو حدث ومغ
إّف  )عليو السبلـ(  إاّلأّف ا١تبلزمة العرفية ثابتة بينهما وذلك ألّف ا١تّتبع ُب الظهورات ىو الظهور العرُب وال إشكاؿ أّف ظاىر قولو



ا العيب واٟتدث الذي ىو بنفسو موجب للخيار العيب مانع عن الرد منصرؼ إىل عيب ال يكوف بنفسو سببًا للخيار، وأمّ 
 فبل يستفاد كونو مانعاً عن الرد من ىذا الكبلـ ْتسب الفهم العرُب، فا١تبلزمة العرفية ثابتة بُت األمرين ُب ا١تقاـ.

 فبلبّد من صرؼ عناف الكبلـ إىل بياف أّف العيب اٟتادث قبل القبض أو بعده قبل انقضاء خيار ا١تشًتي سبب مستقل
على أّف تلف ا١تبيع ُب زماف ا٠تيارين من ماؿ  «ٔ» للخيار أو ال، وذلك لداللة النصوص الواردة ُب خياري اٟتيواف والشرط

على أّف تلف ا١تبيع قبل قبضو أيضًا من ماؿ بائعو،  «ٕ» بائعو أو من مالو حسب اختبلؼ الروايات، وداللة الروايات االخر
 ث قبل القبض أو ُب زماف ا٠تيار سبب مستقل للخيار أو ال.فهل يستفاد منها أّف العيب اٟتاد

 فنقوؿ: إّف ُب تفسَت معٌت كوف التلف من ماؿ بائعو وكوف ضمانو عليو وجوىاً:

أف يكوف ا١تراد بذلك كوف دركو وضمانو عليو كضماف اليد وضماف االتبلؼ، ٔتعٌت كوف البائع ضامناً لو بقيمتو الفعلية   األوؿ:
  اف اليد واالتبلؼكما ىو معٌت ضم

______________________________ 
 ٛ، ٙ/ أبواب ا٠تيار ب ٗٔ: ٛٔ( الوسائل ٔ)

 ٔح  ٜ/ أبواب ا٠تيار ب ٖٖٓ: ٖٔ( ا١تستدرؾ ٕ)

 ٔٛٔ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

ا٠تيار ٔتعٌت أنو إذا أي الضماف بقيمة يـو االتبلؼ والغصب، ويقاؿ ُب ا١تقاـ إّف البائع ضامن للمبيع قبل القبض أو ُب زماف 
 تلف أو تعّيب ٮترج عن عهدتو بدفع قيمتو الفعلية إىل ا١تشًتي.

وىذا االحتماؿ باطل قطعًا ومل يقل بو أحد فيما نعلم الستلزامو ضماف البائع قيمة ا١تبيع عند تلفو أو تعّيبو قبل القبض أو ُب 
فو أو تعّيبو قبل القبض أو ُب زماف خيار ا١تشًتي أو فيما إذا اشًتاه زماف ا٠تيار حىّت فيما إذا ترّقت القيمة السوقية ُب زماف تل

ا١تشًتي بثمن قليل وكانت قيمتو السوقية أكثر منو ٔتراتب فيجب على البائع أف يدفع إىل ا١تشًتي تلك القيمة الفعلية ولو  
ادتو من األخبار، فإّنا دّلت على كانت أضعاؼ الثمن الذي أخذه بو من ا١تشًتي مع أنو ٦تّا ال قائل بو وال ٯتكن استف

بطبلف البيع حينئذ ورجوع ا١تشًتي إىل البائع ٔتا دفعو إليو حسب ما يستفاد منها عرفاً وال يستفاد منها ضماف البائع بالقيمة 
 الفعلية بوجو.



يب اٟتادث قبل العقد ما ذكره ا١تشهور من أّف معٌت ضمانو عليو أّف التلف أو العيب اٟتادث حينئذ كالتلف أو الع الثاين:
فكما أنو يضمن العيب السابق ٔتعٌت أنو يوجب ا٠تيار فكذلك العيب اٟتادث قبل القبض أو ُب زماف ا٠تيار، فيكوف العيب 

 اٟتادث بنفسو سبباً مستقبًل للخيار.

طبلنو يتعُّت الثاين ال ٤تالة، وىذا الوجو يتعُّت األخذ بو على تقدير ا٨تصار االحتماؿ فيو وفيما قبلو، فإّف األوؿ بعد ما ظهر ب
ولكن االحتماؿ غَت منحصر هبما كما سيأٌب، إذف فبل وجو لتعّينو بعد عدـ مساعدة الدليل عليو، وذلك ألنّو ال يستفاد من 
 األخبار الدالّة على أّف تلف ا١تبيع قبل قبضو أو ُب زماف ا٠تيار من ماؿ بائعو تنزيل العيب اٟتادث قبل القبض أو ُب زماف
ا٠تيار منزلة العيب السابق ا١توجود قبل العقد، وإ٪ّتا يستفاد منها بطبلف ا١تعاملة عند تلف ا١تبيع قبل قبضو أو ُب زماف خيار 

 ا١تشًتي ورجوع ا١تشًتي إىل البائع ٔتا أخذه منو ال بأزيد منو.

 ٕٛٔ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

أف يقاؿ إّف معٌت كونو من ماؿ بائعو أّف ضمانو ودركو عليو، ال ٔتعٌت أّف البائع ضامن لقيمتو الفعلية بل ٔتعٌت أّف ىذا  الثالث:
العيب اٟتادث مضموف على البائع فبلبّد من أف ٮترج عن عهدتو، وىذا إ٪ّتا ٭تصل بدفع األرش أي التفاوت ما بُت ا١تعيب 

، ال التفاوت بُت القيمتُت حُت حدوث العيب، فكأنّو اشًتى العُت ومل ٭تدث فيها ىذا هبذا العيب والصحيح حُت ا١تعاملة
العيب أصبًل، فمعٌت ضمانو دفع األرش إىل ا١تشًتي وا٠تروج عن عهدة العيب اٟتادث، وا١تراد باألرش ىو التفاوت بُت قيميت 

ونو ضامناً للعيب وجعل ا١تبيع كأنو مل ٭تدث فيو الصحيح وا١تعيب حاؿ البيع ال حاؿ حدوث العيب كما عرفت، ألنو معٌت ك
عيب، وعليو فبل يستفاد منها أّف العيب اٟتادث يوجب ا٠تيار، بل إ٪ّتا يوجب األرش فقط ال التخيَت بينو وبُت الرّد فبل يكوف 

ادث مطلقاً قبل القبض العيب اٟتادث ُب زماف القبض أو ُب زماف ا٠تيار سبباً مستقبًل للخيار، فيكوف سقوط الرّد بالعيب اٟت
أو بعده ُب زماف ا٠تيار فضبًل عّما حدث بعد انقضاء ا٠تيار على القاعدة، ألنو إحداث حدث وتغَّت وال دليل على كونو 

 سبباً مستقبًل للخيار حىت نستدؿ با١تبلزمة العرفية على عدـ كونو مانعاً عن الرّد بالعيب السابق.

ّولية ُب خصوص العيب اٟتادث قبل القبض ٔتفهـو رواية زرارة ا١تتقّدمة، ويبقى غَته ٖتت نعم ٩ترج عّما تقتضيو القاعدة األ
ء  القاعدة وىي تقتضي كوف العيب اٟتادث ُب زماف خيار ا١تشًتي أو بعده مانعًا عن الرّد ببل أف يكوف سببًا للخيار ُب شي

ر أو بعد انقضائو، نعم العيب اٟتادث قبل القبض ال ٯتنع من األقساـ الثبلثة، أي اٟتادث قبل القبض أو بعده ُب زماف ا٠تيا
 عن الرّد لرواية زرارة ال أنو سبب مستقل للخيار، وىذا ىو الذي يستفاد من األخبار ُب ا١تقاـ وإف كاف على خبلؼ ا١تشهور.

 ٖٛٔ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

أّف ا١تراد بالعيب اٟتادث عند ا١تشًتي ا١تانع من الرد بالعيب السابق ليس ىو  «ٔ» )قّدس سرّه(  ٍب إنو ذكر شيخنا األنصاري
خصوص النقص ا١توجب لؤلرش بل ا١تراد بو مطلق النقص وإف مل يوجب األرش، ومّثل لذلك ْتصوؿ الشركة وسيأٌب الكبلـ 



إّف ذلك كّلو وإف مل يوجب األرش وتفاوتًا ُب فيها إف شاء اللَّو تعاىل وبنسياف الدابة الطحن أو العبد ا٠تياطة عند ا١تشًتي، ف
القيمة إاّلأنو ٯتنع عن الرد بالعيب السابق، وذلك ألّف لفظ العيب غَت وارد ُب روايات الباب، بل الوارد ىو عنواف بقاء العُت 

ت ىي على ىذين ْتا٢تا كما ُب مرسلة ٚتيل وعنواف إحداث اٟتدث كما ُب رواية زرارة، و٨تن إ٪تا نّتبع األخبار وقد دلّ 
العنوانُت، ومن الظاىر أّف نسياف الدابة الطحن والعبد ا٠تياطة من قبيل إحداث اٟتدث، ألّف ا١تراد بو كما عرفت ىو اٟتدوث 

 وال موضوعية لبلحداث، وىذا من غَت فرؽ بُت كوف اٟتدث موجبا لنقص القيمة وعدمو.

وال ٯتكن ا١تناقشة فيو   )قّدس سرّه(  وإف مل يوجب األرش فهو كما أفاده من أّف مطلق النقص ٯتنع الردّ  )قّدس سرّه(  وما أفاده
كما تقّدـ، وأّما ما مّثل بو من أمثلة الشركة ونسياف الدابة الطحن فسيأٌب الكبلـ ُب مسألة حصوؿ الشركة والتبّعض من 

ن أو العبد الكتابة فإف استندنا ُب ا١تقاـ إىل ناحية ا١تبيع أو من ناحية البائع أو من ناحية ا١تشًتي، وأّما نسياف الدابة الطح
مرسلة ٚتيل فهو وإف ناقش ُب مشو٢تا ١تثل النسياف و٨توه بعضهم ُب مسألة ما إذا اختلف البائع وا١تشًتي ُب مقدار الثمن 

١تشًتي، وذكروا أّف حيث دّلت الرواية على أّف العُت إف كانت باقية فالقوؿ قوؿ البائع وإف مل تبق العُت ْتا٢تا فالقوؿ قوؿ ا
مثل نسياف العبد ا١تبتاع للكتابة وا٠تياطة ال ٯتنع عن صدؽ بقاء العُت ْتا٢تا، إاّلأّف مستندنا ُب ا١تقاـ ليس ىو ا١ترسلة أّواًل 

 وإ٪ّتا

______________________________ 
 ٖٗٓ: ٘( ا١تكاسب ٔ)

 ٗٛٔ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

أنّا لو استندنا إىل ا١ترسلة أيضًا ٯتكننا أف نقوؿ بأّّنا تشمل مثل النسياف و٨توه، وذلك ألنو وإف  نعتمد على رواية زرارة، وثانياً 
ْتا٢تا مل يناؼ بقاء العُت ُب ا١تسألة ا١تتقّدمة ا١تشار إليها آنفاً، إاّلأّف نفس ا١ترسلة ُب ا١تقاـ قد دّلت على أّف ا١تراد ببقاء العُت 

ب وصبغو و٨تو٫تا ألّّنا مثّلت لعدـ بقاء العُت ْتا٢تا بتلك األمثلة، فمن ٘تثيلها هبا يظهر أّف ا١تراد إ٪ّتا ىو ُب مقابل خياطة الثو 
٣ترد حصوؿ النقص ُب ا١تبيع وإف مل يكن عيباً، حيث إّف الصبغ وا٠تياطة ليسا بعيب إاّلأّّنما يوجباف النقص، فإّف الثوب غَت 

خيط الختبلؼ الناس ُب عرض أبداّنم وُب طو٢تا، كما أّف الثوب غَت ا١تصبوغ ا١تخيط ٦تّا يرغب فيو أكثر الناس ٓتبلؼ ا١ت
قابل لصبغو بأّي لوف شاءه ا١تشًتي، وىذا ٓتبلؼ ا١تصبوغ بلوف لعدـ قابليتو للصبغ بلوف آخر ورٔتا ال يرغب ُب اللوف ا١توجود 

 فيو ا١تشًتوف، ىذا كّلو فيما إذا اعتمدنا على ا١ترسلة.

ا على رواية زرارة كما ىو الواقع فاألمر أظهر، ألّف ا٠تياطة والنسياف و٨تو٫تا من أظهر األحداث اٟتادثة ُب وأّما إذا اعتمدن
ُب ضمن كبلمو من أّف ا١تراد بالعيب ليس خصوص نقص األوصاؼ  )قّدس سرّه(  ا١تبيع فهي ٘تنع عن الرّد، وأّما ما أفاده

ا١تقابلة ٔتاؿ كوصف الصحة، بل ا١تراد مطلق حصوؿ النقص ولو بانتفاء األوصاؼ الكمالية اليت ال تقابل با١تاؿ، ففيو ما 



صاؼ ال تباع بنفسها وال ُب تقّدـ ُب ٤تّلو من أّف األوصاؼ بأٚتعها ال تقابل با١تاؿ وصف صحة كاف أو غَته، ألّّنا أي األو 
ء بقيمة وبياضو بقيمة أو صحتو بقيمة، وإ٪تا األوصاؼ توجب زيادة قيمة ا١تاؿ وال يقع  ضمن موصوفها، فبل يباع الشي

 ء، ٍب إّف ىذا كّلو ٦تّا ال كبلـ فيو. بازائها شي

ىر أنو غَت متصّور وال معقوؿ، اللهّم إاّلأف وإ٪ّتا اإلشكاؿ كّلو ُب تصوير وصف كمايل ال يوجب فقدانو نقصاً ُب القيمة والظا
 يكوف وصف الكماؿ ٦تّا ال مدخلية لو ُب غرض ا١تشًتي ْتيث يكوف وجوده وعدمو سّياف فيما يبذلو العقبلء بازائو كما
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والعبد العامل بو كاٞتاىل بو ْتسب القيمة عند العقبلء، إذا كاف العبد ا١تبتاع عا١تًا بعلم إاّلأنو ٦تّا ال ٭تتاج إليو ُب البلدة أبداً، 
إاّلأّف مثل تلك الصفة الكمالية ٦تّا ال ٯتنع زوا٢تا عن الرد قطعاً، ألّّنا مل تكن ملحوظة ومنظورة حاؿ ا١تعاملة، فبقاؤىا 

وظة حاؿ ا١تعاملة، فكأّف وارتفاعها على حد سواء وال تشملها رواية زرارة وال يصدؽ عليها إحداث اٟتدث لعدـ كوّنا ملح
 البيع وقع على العُت من غَت ناحية الصفة ا١ترتفعة كما ال تشملها ا١ترسلة ٢تذه اٞتهة.

وا١تتحّصل إىل ىنا: أّف النقص الثابت قبل الفسخ يوجب األرش دائمًا دوف النقص الذي ٭تصل بنفس الفسخ كالشركة 
 كبلـ فيو إف شاء اللَّو تعاىل.وتبّعض الصفقة فإنو نقص ُب مرتبة الفسخ وسيأٌب ال

ٍب إّف ٦تّا ذكرناه يظهر أّف النقص ُب األوصاؼ النفسانية أيضًا ٯتنع عن الرد كارتفاع العلم ُب العبد أو النسياف ُب الدابة 
لصدؽ إحداث اٟتدث عليو، ألنو حُت البيع كاف عامبًل وقد صار جاىبًل عند ا١تشًتي، كما يصدؽ فيو عدـ بقاء العُت 

٢تا عند ارتفاعو كما تقّدـ، وأّما زواؿ األوصاؼ اليت ال تعّد صفة كماؿ عند العقبلء ككوف العبد كثَت الرؤيا ُب ا١تناـ وقد ْتا
صار عند ا١تشًتي قليل الرؤيا أو ال يرى الرؤيا أصبًل، فبل يصدؽ عليو اٟتدث وال عدـ بقاء العُت ْتا٢تا، ألّّنا ال توجب 

كماؿ كما ىو ا١تفروض فإّف وجودىا وعدمها على حد سواء وأّما إذا حصلت زيادة عند ا١تشًتي نقصًا ُب القيمة وال ُب ال
ووصف كمايل بو يزيد قيمة ا١تاؿ عند اٞتميع و٦تّا يرغب إليو العقبلء بأٚتعهم سواء كاف خارجيًا كالسمن أو معنويًا كما إذا 

كتابة دوف األوصاؼ اليت تكوف كمالية عند بعضهم دوف بعضهم  نّظف ا١تبيع من األوساخ وكما إذا عّلم العبد ا٠تياطة أو ال
كما إذا طحن اٟتنطة ألّف طحنها صفة كمالية تزيد قيمة اٟتنطة عند من يشًتيها لؤلكل و٨توه، وأّما عند من يشًتيها لبلبقاء 

  ال مانع من ألجل التجارة فبل، ألّف اٟتنطة أكثر بقاًء من الطحُت ألنو يفسد إذا بقي مّدة فإّف ُب مثلو
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صدؽ عدـ بقاء العُت ْتا٢تا ألجلو، ومن ىنا ذكروا ُب باب ا٢تبة أّف ا١توىوب لو إذا طحن اٟتنطة ا١توىوبة فليس للواىب 
 الرجوع لعدـ بقاء العُت ْتا٢تا، العتبار بقاء العُت ُب صحة الرجوع ُب ا٢تبة أيضاً.



مالية عند اٞتميع فبل ٭تتمل أف يكوف ذلك مانعاً عن الرّد بالعيب السابق بدعوى أنو أحدث وكيف كاف فإذا حصلت صفة ك
فيو شيئًا وأّف العُت غَت باقية ْتا٢تا، وذلك ألّف ا١تستفاد من الروايتُت ىو أّف اٟتدث ا١توجب للنقص ٯتنع الرّد ال مطلق 

 راد خصوص النقص كما تقّدـ.اٟتدث، فليس ا١تراد باٟتدث ما يشمل النقص والزيادة، بل ا١ت

ٍب إّف ٦تّا ذكرناه ُب ا١تقاـ من أّف االعتماد على خصوص رواية زرارة وأّف ا١تناط أحد عنواين اٟتدث أو عدـ بقاء العُت يظهر 
يب على مانعية حدوث العيب عن الرّد من أنو ليس ٖتّمل البائع لو بالع «ٔ» )قّدس سرّه( أنو ال وجو ١تا استدّؿ بو العبّلمة

السابق أوىل من ٖتّمل ا١تشًتي بو للعيب السابق، وجو الفساد أّف ا١تستند ُب ا١تقاـ ليس ىو قاعدة نفي الضرر حىت يقاؿ 
عنو بأّف الضررين إذا تعارضا ومل  «ٕ»  بعدـ جرياّنا ُب ا١تقاـ ١تعارضتها بضرر البائع، مضافاً إىل ما أجاب بو شيخنا األنصاري

. ٯتكننا التمسك بالقاعدة  فلنرجع إىل عمومات ا٠تيار فبل يثبت ٔتا ذكره اللزـو

 من الوجوه االعتبارية واالستحسانية وىي خارجة عن طريقتنا با١ترّة. )قّدس سرّه( وباٞتملة: أّف ما استدّؿ بو العبّلمة

ب ا١تبيع عند ا١تشًتي بعيب فيما إذا ارتفع النقص اٟتاصل ُب ا١تبيع عند ا١تشًتي حُت إرادة الفسخ فنقوؿ: إذا تعيّ   بقي الكبلـ
  ٍب زاؿ عنو العيب فهل ىذا ٯتنع

______________________________ 
 ٕ٘ٔ: ٔٔ( التذكرة ٔ)

 ٖ٘ٓ: ٘( ا١تكاسب ٕ)
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ذلك، أو أنو إ٪تا ٯتنع عن الرد بالعيب السابق أيضًا أو ال، ٔتعٌت أّف العيب عند ا١تشًتي ْتدوثو ٯتنع عن الرّد وإف ارتفع بعد 
 عنو ما داـ باقياً فإذا ارتفع يرتفع ا١تنع أيضاً؟

إىل أّف العيب ا١تتجّدد عند ا١تشًتي  «ٔ» ُب ىذه ا١تسألة ُب كتابيو فذىب ُب التذكرة )قّدس سرّه( اختلفت كلمات العبّلمة
إّف العيب اٟتادث عند ا١تشًتي إذا  «ٕ» لتحريرٯتنع عن الرّد بالعيب السابق مطلقًا سواء زاؿ بعد ذلك أـ مل يزؿ. وقاؿ ُب ا

 زاؿ وارتفع يتمّكن ا١تشًتي من الرّد بالعيب السابق.

أّف مقتضى األصل عدـ جواز الرّد بالعيب السابق فيما إذا حدث ُب ا١تبيع عيب عند  )قّدس سرّه(  وذكر شيخنا األنصاري
 ا١تشًتي سواء زاؿ بعد حدوثو أـ مل يزؿ.



ده باألصل ىو االستصحاب لشهادة ذيل كبلمو عليو، فإنو قاؿ بعد ذلك: فبل يثبت ا٠تيار بعد زوالو لعدـ والظاىر أّف مرا
 الدليل على الثبوت بعد السقوط انتهى.

 وكيف كاف، فالصحيح أّف اٟتكم ٮتتلف باختبلؼ ا١تعتمد ُب ا١تقاـ، فإف ٘تّسكنا ٔترسلة ٚتيل وحدىا أو هبا وبرواية زرارة
من الرد بالعيب السابق بعد زواؿ العيب اٟتادث، وذلك ألّف ا١تدار ُب مرسلة ٚتيل على بقاء العُت ْتا٢تا فبل مانع  «ٖ»

وعدمو، وال ينبغي اإلشكاؿ ُب أّف النقص اٟتادث إذا ارتفع عن ا١تبيع كما إذا كسر رجل العبد أو الدابة ٍب طابت يصدؽ 
وأنو فعبًل باٍؽ على ما كاف عليو وإف كانت الصحة الطارئة بعد النقص مغايرة  البقاء عرفًا ويقاؿ إنو بعينو ا١تبيع حُت ا١تعاملة

 عقبًل للصحة الثابتة حاؿ العقد فإّنا زالت فبل تعود ولكن اللَّو تعاىل أعطى الصحة

______________________________ 
 ٕٛٔ: ٔٔ( التذكرة ٔ)

 ٖٓٚ: ٕ( التحرير ٕ)

 ٚٚٔ( تقّدمتا ُب الصفحة ٖ)
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اٞتديدة بقدرتو، فهي مثل الصحة حاؿ البيع ال عينها عقبًل إاّلأّنا ىي ىي بعينها عرفاً، فبل مانع من الرّد بعد زواؿ العيب 
 اٟتادث، ىذا كّلو فيما إذا استندنا إىل مرسلة ٚتيل وحدىا.

صحاب االٚتاع ومن الذين أٚتع األصحاب على تصحيح ما وأّما إذا استندنا إليها وإىل رواية زرارة من جهة أّف ٚتيل من أ
ومن ىنا عرّب عنها  )عليو السبلـ(  يصح عنهم، فإذا كاف السند صحيحًا إىل ٚتيل فبل ينظر إىل السند بعده إىل اإلماـ

مطلقًا تعّيبت  بصحيحة ٚتيل، فؤلّف ا١تدار ُب تلك ا١ترسلة كما عرفت ىو بقاء العُت ْتا٢تا حُت رّدىا «ٔ»  صاحب اٟتدائق
بعيب وزاؿ عنها قبل الرد أـ مل تتعّيب بعيب أصبًل، وا١تناط ُب رواية زرارة ىو إحداث اٟتدث ُب ا١تبيع بعد ما قبضو، 
وإطبلقها يشمل ما إذا ارتفع اٟتدث وزاؿ بعد حدوثو وعدـ ارتفاعو، فا١تناط ُب عدـ جواز الرد ٣ترد إحداث اٟتدث فإذا 

 شيئاً فبل ٤تالة يسقط الرد ألنو مطلق وشامل لصورٌب زواؿ اٟتدث بعد ٖتّققو وعدمو.صدؽ عليو أنو أحدث فيو 

وعليو النسبة بُت ا١ترسلة ورواية زرارة عمـو من وجو، ألّف مقتضى ا١ترسلة أّف بقاء العُت ْتا٢تا مرّخص ُب الرد سواء تعّيب قبلو 
واء زاؿ بعد ذلك أـ مل يزؿ، فيتعارضاف فيما إذا تعّيبت ٍب زاؿ عنها أـ مل يتعّيب، ومقتضى الرواية أّف ٣ترد اٟتدث ٯتنع الرّد س

العيب، فإّف ا١ترسلة يقتضي جواز رّدىا حينئذ والرواية ٘تنع عن رّدىا وحيث إّف تعارضهما باالطبلؽ فيسقط كبل االطبلقُت 



ط الضمٍت ألنو اشًتط عدـ تعّيب ا١تبيع عن االعتبار ونرجع إىل عمومات ا٠تيار وأدلّتو أيًّا ما كاف حىت لو كاف دليلو الشر 
 حُت ا١تعاملة وقد ظهر أنو كذلك فيثبت لو ا٠تيار، ىذا كّلو إذا استندنا إىل مرسلة ٚتيل وحدىا أو إليها وإىل رواية زرارة.

______________________________ 
(ٔ) 

 ٔٙ: ٜٔالحظ اٟتدائق 
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على رواية زرارة وطرحنا ا١ترسلة ألّف مراسيل أصحاب االٚتاع كمراسيل غَتىم وال ندري أّف الواسطة بينهم وأّما إذا اعتمدنا 
من ىو، واالٚتاع على تصحيح ما يصح عنهم مل يثبت عندنا وال نطمئن بتحّققو، فبل يصح الرد  )عليو السبلـ(  وبُت اإلماـ

ة كما عرفت ىو إحداث اٟتدث، فإذا أحدث فيو شيئاً سقط خياره وباطبلقو بعد زواؿ العيب حينئذ، ألّف ا١تناط ُب رواية زرار 
يشمل ما إذا زاؿ عنو اٟتدث بعد ذلك وما إذا مل يزؿ، وىذه نعمت الثمرة فيما سلكناه وسلكو ا١تشهور من اعتبار مراسيل 

د عند ا١تشًتي، وعلى الثاين ٭تكم أصحاب االٚتاع وعدمو، فإنو على األوؿ ٭تكم با٠تيار ُب ا١تقاـ بعد زواؿ العيب ا١تتجدّ 
 بسقوط الرّد بالعيب اٟتادث سواء زاؿ عنو أـ مل يزؿ.

ٍب إنو إذا كاف اٟتدث مانعًا ومع ذلك رضي البائع برّد ا١تعيب ا١تتعّيب بعيب جديد ال إشكاؿ ُب جواز الرد حينئذ، ألنّا إذا 
لفسخ العقد ولو بدوف رضا البائع كما ىو معٌت ا٠تيار وأّما إذا  قلنا بسقوط ا٠تيار ْتدوث العيب اٞتديد فمعناه أنو غَت مالك

رضي البائع بو ورضي بو ا١تشًتي فبل مانع من الرّد غاية األمر أنو كاالقالة ال الرّد با٠تيار، وحينئذ إف رضي برّده ٣تاناً فهو وإف 
اآلخر كخيار الغنب و٨توه فيجب عليو رّد عوض رضي بالرّد مع أرش العيب اٟتادث وأراد ا١تشًتي رّده أو أراد رّده ٓتياره 

العيب اٟتادث عنده إىل البائع، وٯتكنو ا١تطالبة بقيمة العيب اٟتادث، ألّف للبائع أف يطالب ا١تشًتي برّد عُت مالو كما أخذه 
 وحيث إنو فاقد لوصف الصحة من ناحية العيب اٞتديد فيطالبو بقيمتها ال ٤تالة.

األرش الذي يأخذه البائع من ا١تشًتي يغاير األرش الذي يطالبو ا١تشًتي من البائع على تقدير أخذه ولكّنو ال ٮتفى أّف ىذا 
  با١تعاملة وعدـ رّدىا، فإّف ا١تشًتي إ٪تا يطالب البائع بالتفاوت ما بُت ا١تعيب والصحيح من الثمن ا١تسّمى، ألنو
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الثمن ا١تسّمى وظهر أنو معيب وقيمتو ناقصة عن الثمن ا١تسّمى، فيطالبو ٔتا يقابلو من ء بتماـ  اشًتى صحيح ىذا الشي
الثمن ا١تسّمى، وأّما البائع فيطالب ا١تشًتي بعُت مالو كما أخذه ألنو معٌت الفسخ، وا١تفروض أنو فاقد لوصف الصحة من 



ء واقعًا ومعيبو  ده فتحسب قيمة صحيح ىذا الشيناحية العيب اٞتديد، فبلبّد من أف ٮترج عن عهدتو لضمانو ألنو ٖتت ي
ويؤخذ بالتفاوت بينهما، فاألرش حينئذ أرش القيمة الواقعية ال أرش الثمن ا١تسّمى، ألّف البائع مل يعامل مع ا١تشًتي معاملة 

عينو أو قيمتو  حىت يضمنو ا١تشًتي بثمن مسّمى، بل إ٪تا كاف ملكو ٖتت يده فيجب عليو أف ٮترج عن عهدة ماؿ الغَت بدفع
الواقعية، وأرشها ٮتتلف فتارًة يكوف أكثر من الثمن ا١تسّمى كما إذا اشًتاه بقيمة رخيصة وكانت قيمتو السوقية أكثر، واخرى 
يكوف أقل منو كما إذا اشًتاه بقيمة غالية. وباٞتملة أّف ضماف ا١تشًتي حينئذ ضماف اليد وضماف البائع للعيب القدًن ضماف 

 لثمن ا١تسّمى.ا١تعاوضة با

ٍب إّف البائع إذا رضي برّد ا١تعيب الذي حدث فيو عيب جديد عند ا١تشًتي فهل للمشًتي االمتناع ومطالبتو البائع باألرش أو 
إىل أنو ليس للمشًتي مطالبة األرش حينئذ، ألنو اشًتط ُب ثبوت األرش اليأس  «ٔ» )قّدس سرّه(  ال؟ ذىب الشيخ الطوسي

 اـ ليس ا١تشًتي مأيوساً عن الرّد لرضا البائع برّده معيباً.عن الرّد، وُب ا١تق

بأّف اشًتاط األرش باليأس عن الرّد ٦تّا يدفعو إطبلقات األرش، ألنو ثابت ْتسب  «ٕ» )قّدس سرّه(  ورّده شيخنا األنصاري
  األخبار مطلقاً رضي البائع بالرد أـ

______________________________ 
 ٕٖٔ: ٕ( ا١تبسوط ٔ)

 ٖٛٓ: ٘( ا١تكاسب ٕ)

 ٜٔٔ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

إذا أحدث ُب ا١تبيع حدثًا وبو عيب وعوار بعد ما قبضو ٯتضي عليو البيع ولو أخذ قيمة » )عليو السبلـ(  مل يرض بو، لقولو
 وىو مطلق غَت مقّيد برضا البائع وعدمو. «ٔ» «العيب

من ٛتل كبلـ الشيخ  -ُب أوائل ْتث خيار العيب «ٕ»  أّف ما ذكرناهىو الصحيح، ومن ىذا ظهر  )قّدس سرّه(  وما أفاده
على ما دّلت عليو الروايات من أّف األرش إ٪تا يثبت ُب مرتبة متأّخرة عن االمضاء ٔتعٌت أّف ا١تشًتي ُب ا١ترتبة االوىل ٥تَّت بُت 

وه يثبت لو األرش، خبلفًا للمشهور حيث إّّنم الرد واالمضاء اجملاين كسائر ا٠تيارات، ٍب إذا مل يتمّكن من الرد لتصرؼ و٨ت
التزموا بثبوت األرش من االبتداء وأنو ٥تَّت بُت األرش والرّد واالمضاء ٣تاناً، وقد ٛتلنا كبلـ الشيخ الطوسي على ما دّلت عليو 

ة فيما إذا مل يتمّكن من الرّد األخبار وقلنا إّف مراده من ثبوت األرش بعد اليأس عن الرّد ىو أّف األرش يثبت ُب مرتبة متأّخر 
لتصرؼ و٨توه، وأجبنا عّما أورد عليو شيخنا األنصاري من أنو على خبلؼ االطبلقات، بأنو ال إطبلقات ُب روايات األرش 

ـّ وأّف ما أفاده شيخنا األنصاري وأورده على الشيخ الطوسي -حىت يثبت مع الرد ُب مرتبة واحدة ىو  )قّدس سّر٫تا(  غَت تا



يح، وأّف مراد الشيخ ليس ىو ما ٛتلنا كبلمو عليو بل مراده اليأس من الرّد من جهة عدـ رضا البائع بالرّد، فَتّد عليو ما الصح
أورده شيخنا األنصاري من أّف اشًتاط األرش ٔتا إذا مل يرض بالرد ٦تّا يدفعو االطبلؽ، ألّف إطبلؽ رواية زرارة ُب ثبوت األرش 

 ًتاط األرش ٔتا إذا مل يرض البائع بالرّد.بعد حدوث اٟتدث يدفع اش

______________________________ 
(ٔ) 

 )مع اختبلؼ( ٕح  ٙٔ/ أبواب ا٠تيار ب ٖٓ: ٛٔالوسائل 

 ٖٗٔ( ُب ص ٕ)

 ٕٜٔ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

 

 الكبلـ ُب حكم تبّعض الصفقة

 

و٨تو٫تا، أو واحداً اعتبارياً كالدار و٨تو٫تا، وُب مثلهما إذا ظهر فيو عيب ال ا١تبيع تارًة يكوف أمراً واحداً حقيقياً كالعبد والفرس 
ينبغي االشكاؿ ُب عدـ جواز رّد خصوص اٞتزء ا١تعيب وإبقاء غَته من األجزاء الصحيحة، فإّف ا٠تيار إ٪تا ثبت ُب رّد ٘تاـ 

ٞتزء ا١تعيب بل إف رّد رّد اٞتميع وإف أمضى ٯتضي ا١تبيع وإبقائو إذا ظهر فيو عيب أو عوار، فبل تشمل األخبار لرّد خصوص ا
ُب ٘تامو، وال ٯتكنو رّد البيع ُب خصوص سرداب الدار إذا ظهر معيبًا دوف سائر أجزائو، أو رّد البيع ُب نصف اٟتيواف دوف 

 فيو خبلؼ من أحد.نصفو اآلخر إذا ظهر فيو عيب، فعدـ جواز رّد بعض ا١تبيع ُب ىذه الصورة ٦تّا ال كبلـ فيو بل مل يظهر 

ُب ا١تقاـ حيث أبدى ا١تانع عن رّد بعض ا١تبيع الواحد اٟتقيقي أو  «ٔ» )قّدس سرّه(  نعم يظهر ٦تّا ذكره شيخنا األنصاري
االعتباري بأنو يستلـز تبّعض الصفقة على البائع أّف ُب ا١تسألة خبلفاً، ولكن الظاىر أّف ا١تسألة اتّفاقية كما أنو ال خبلؼ ُب 

 ا١تسألة اآلتية.

واف بثمن من أحد بيعًا حقيقيًا ٍب بدا لو ُب بيع نصفو الثاين فباع واخرى يكوف ا١تبيع متعّددًا كما إذا باع نصف الدار أو اٟتي
نصفو الثاين أيضًا منو بثمن، كاف النصف معّينًا أـ كاف مشاعاً. وُب ىذه الصورة إذا ظهر عيب ُب أحد النصفُت ال ينبغي 

ليس للبائع أف يطالبو برّد االشكاؿ ُب أنو ال يسري إىل النصف الصحيح، فبل يصح لو إاّلرّد خصوص النصف ا١تعيب، و 



النصف الصحيح أيضًا ألنو مبيع آخر ببيع آخر، وىو نظَت ما إذا باع كبًل من النصفُت من مشًٍت أجنيب عن ا١تشًتي اآلخر 
  أفهل ٭تتمل ثبوت ا٠تيار للمشًتي للنصف الصحيح من جهة ظهور عيب

______________________________ 
 ٖٓٔ: ٘( ا١تكاسب ٔ)

 ٖٜٔ، ص: ٕ ا٠تيارات، جمكاسب 

ُب النصف اآلخر الذي اشًتاه شخص آخر، لتعّدد ا١تبيع وعدـ سراية العيب ُب أحد٫تا إىل اآلخر، وىذا ٓتبلؼ الصورة 
 ء ويقاؿ إنو معيب، وىاتاف ا١تسألتاف ٦تّا ال إشكاؿ فيهما. ء واحد يسري إىل ٘تاـ ذلك الشي االوىل فإّف العيب ُب شي

أمراف ال وحدة بينهما حقيقة وال اعتبارًا بل أحد٫تا أجنيب عن اآلخر وإ٪ّتا ٚتعهما ُب إنشاء البيع فباع  وثالثة يكوف ا١تبيع
بالبيع الواحد الكتاب والفرس أو ىذا الكتاب وذاؾ الكتاب و٨تو٫تا ٍب ظهر عيب ُب أحد٫تا، فهل يثبت لو ا٠تيار ُب رّد  

 تمبلت ُب ا١تسألة ثبلثة:كليهما أو ُب خصوص ا١تعيب؟ فيو خبلؼ وإشكاؿ واحمل

أّف ا٠تيار إ٪ّتا يثبت ُب خصوص ا١تعيب دوف اجملموع، ألّف ا٠تيار إ٪ّتا ىو ُب ا١تعيب وىو أحد٫تا وال يسري العيب ُب  األوؿ:
أحد٫تا إىل اجملموع، فبل يصدؽ أّف اجملموع معيوب بل ا١تعيوب ىو أحد٫تا وىو مغاير لآلخر وأجنيب عنو فبل تشمل األخبار 

اآلخر، نعم إذا رّد ا١تعيب يتبّعض صفقتو فيثبت لو خيار آخر وىو خيار تبّعض الصفقة، وىذا ا٠تيار ُب طوؿ إعماؿ  ردّ 
 ا٠تيار األوؿ وىو خيار العيب ويرّد اآلخر هبذا ا٠تيار.

 وتظهر الثمرة فيما إذا أسقط ٚتيع خياراتو إاّلخيار العيب فإنو ال ٯتكن حينئذ من رّد اآلخر الصحيح.

أّف ا٠تيار يتعّلق باجملموع ألنو ا١تبيع دوف خصوص ا١تعيب، وا٠تيار يتعّلق با١تبيع الذي وجد فيو عيب، وا١تبيع ىو  لثاين:ا
اجملموع ويستحيل عادًة كوف ا١تبيع بتمامو معيباً، وإ٪ّتا العيب يوجد غالبًا ُب بعض أجزائو كعينو أو اذنو فيقاؿ إنو معيب 

ُب ا١تقاـ فيصدؽ على اجملموع أنو معيب، فهو مبيع معيب إف رّد رّد اٞتميع وإف امضي ٯتضي ُب  باعتبار جزئو، وكذلك اٟتاؿ
 اٞتميع، وىذا ظاىر وقد ذىب إليو مشهور أصحابنا.

 عدـ ا٠تيار ُب الصورة ا١تذكورة ال ُب ا١تعيب وال ُب اجملموع. أّما والثالث:

 ٜٗٔ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج



فلعدـ ثبوت العيب ُب اٞتميع، وأّما عدمو ُب خصوص ا١تعيب فلعدـ كونو ا١تبيع، ألّف ا١تبيع ىو اجملموع  عدـ ا٠تيار ُب اجملموع
 دوف خصوص ا١تعيب وا٠تيار إ٪تا يثبت ُب ا١تبيع إذا صدؽ عليو ا١تعيب، ىذه أقواؿ ا١تسألة.

إىل اآلخر ألّّنما أجنبياف وأحد٫تا مغاير واألقوى منها ىو الوجو األوؿ، وذلك لتعّدد ا١تبيع وعدـ سراية العيب ُب أحد٫تا 
لآلخر، فإذا اشًتى حيوانًا وكتابًا وظهر عيب ُب الكتاب فبل يصدؽ أّف اجملموع معيب، إذ ال وحدة بينهما ُب مقاـ الثبوت 

ط، ومن ىنا ذكرنا وال ُب مقاـ االثبات، فإّف ىناؾ بيعاف أحد٫تا تعّلق هبذا واآلخر بذاؾ وإ٪تا االجتماع ُب ا١تربز واالنشاء فق
ء آخر يثبت أحكاـ بيع اٟتيواف لو من ا٠تيار وغَته ألّف بيعو غَت بيع  أنو إذا اشًتى حيوانًا مع شي «ٔ»  ُب خيار اٟتيواف

ء اآلخر، وال ٯتكن أف يقاؿ إّف اٟتيواف مل يبع وإ٪ّتا بيع اجملموع، ومن ىنا لو تعّلق حكم تكليفي أو وضعي ببيع اٟتيواف  الشي
ء آخر يًتّتب عليو ال ٤تالة، ألنو ُب اٟتقيقة باع اٟتيواف أو الفرش فيعصي بذلك إذا كاف بيعو  فرش فباعو منضّماً إىل شيأو ال

 حراماً، وال معٌت للقوؿ بأنو ما باع الفرش وإ٪ّتا باع اجملموع.

ء آخر فيقولوف حينئذ  ىل شيومن ىنا مل يستشكل أحد فيما نعلم ُب خيار الشفعة إذا باع أحد الشريكُت حصتو منضّمة إ
ء اآلخر، وليس ىذا إاّلمن جهة  بثبوت اٟتق للشريك اآلخر مع أّف شريكو مل يبع النصف بل إ٪ّتا باع ٣تموع النصف والشي

أّف بيع كل واحد منهما بيع على حدة وإ٪ّتا الوحدة ُب ا١تربز واالنشاء ال ُب حقيقة البيع، فعليو يثبت ا٠تيار ُب الفرش دوف 
 بد إذا ظهر الفرش معيباً عند بيعهما بانشاء واحد.الع

______________________________ 
(ٔ) 

  الحظ اجملّلد الثالث من ىذا الكتاب مبحث خيار اٟتيواف فإنّو مل يذكر الفرع فيو

 ٜ٘ٔ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

 ٘تاـ متعّلق العقد ال ُب بعضو، ففيو: إف أراد من أّف ا٠تيار إ٪تا يثبت ُب «ٔ» )قّدس سرّه( وأّما ما ذكره صاحب اٞتواىر
بذلك أّف اٟتيواف الذي وقع متعّلقًا للعقد ُب بيع اٟتيواف مع الفرش وظهر معيبًا إّما أف يرد بتمامو أو ال يرد، وال ٯتكنو رّد 

متعّلق للعقد فبل ٯتكن الرّد إاّلُب العقد ُب عينو ا١تعيبة أو نصفو دوف ٚتيعو، فكبلمو متُت و٨تن أيضاً نلتـز بذلك، ألّف اٟتيواف 
٘تامو، وإف أراد بذلك أّف ا٠تيار إ٪ّتا يثبت ُب كل من اٟتيواف والفرش إذا ظهر معيبًا ال ُب خصوص اٟتيواف بدعوى أنو ليس 

٫تا من بتماـ متعّلق العقد، فيدفعو ما عرفت من أّف كل واحد منهما متعّلق للعقد وليس ُب أدلّة خيار العيب أو الغنب وغَت 
ا٠تيارات أنو إذا وقع العقد على خصوص ا١تعيب يثبت ا٠تيار كما إذا وقع العقد على خصوص اٟتيواف دوف ما إذا انضّم إليو 

من دوف تقييده ٔتا إذا وقع الشراء عليو بانفراده  «ٕ» «أٯّتا رجل اشًتى شيئًا وبو عيب وعوار»ء آخر الطبلؽ قولو  بيع شي
 ء آخر إليو. يدوف صورة انضماـ شراء ش



ولعّل االشتباه نشأ من مبلحظة أّف اٟتيواف أو الفرش و٨تو٫تا إذا ظهر معيبًا ال ٯتكن رّده إاّلبتمامو دوف نصفو أو ثلثو كما 
أشرنا إليو ُب الصورة االوىل، فتخّيل أّف اٟتيواف والفرش إذا بيعا معًا وظهر العيب ُب أحد٫تا ال ٯتكن رّد أحد٫تا دوف اآلخر 

نصف ما وقع عليو العقد، مع الغفلة عن أنّا أيضًا نلتـز بعدـ جواز رّد نصف ا١تعيب وقع عليو العقد بانفراده أو مع ألنو 
ء آخر منضم إليو، بل إف رّد رّد ٘تاـ ا١تعيب دوف نصفو أو ثلثو، إاّلأنّا نّدعي أّف ا١تعيب عند بيع شيئُت منضّمُت اللذين ال  شي

  اراً ىو خصوص أحد٫تا، فهو ا١تردود بتمامو دوفوحدة بينهما حقيقة وال اعتب

______________________________ 
 ٕٛٗ: ٖٕ( اٞتواىر ٔ)

 ٕح  ٙٔ/ أبواب ا٠تيار ب ٖٓ: ٛٔ( الوسائل ٕ)

 ٜٙٔ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

حدة، فهناؾ بيعاف نعم اآلخر الصحيح، ألنو مبيع على حدة وقع عليو بيع مستقل فبل وجو لرّده كما أّف اآلخر مبيع على 
أٯّتا رجل اشًتى شيئاً » )عليو السبلـ(  أحد البيعُت مشروط بالبيع اآلخر ومن ىنا نقوؿ ٓتيار تبّعض الصفقة وىو ظاىر، وقولو

ء صحيح أـ مل  ء معيب اشًتي معو أيضًا شي اخل مطلق وقد دّؿ ٔتفهومو على جواز الرّد عند شراء شي« وبو عيب وعوار
ء، فإطبلؽ الرواية يقتضي ا٠تيار ُب خصوص ا١تبيع ا١تعيب دوف ا١تبيع الصحيح، إذ ال وحدة بينهما حقيقة وال  يشًت معو شي

 اعتباراً وإ٪تا ٚتعا ُب االنشاء واالبراز وإاّل فلكل منهما بيع.

 أو ال. فا١تتحّصل: أّف ا١تقتضي للرد ُب خصوص ا١تعيب موجود فبلبّد من التكّلم ُب أنو ىل لذلك ا١تقتضي مانع

تقّدـ أنو ال إشكاؿ ُب عدـ جواز الفسخ ُب بعض ا١تبيع فيما إذا كاف واحدًا شخصيًا حقيقيًا كالعبد  إعادة فيها توضيح:
والفرس أو كاف واحدًا اعتباريًا كالدار والكتاب و٨تو٫تا، فبل ينفذ فسخ العقد ُب نصفو مثبًل دوف نصفو اآلخر، كاف النصف 

نًا كاف أـ مشاعاً، وذلك ال من جهة أّف نصف الواحد ليس ٔتبيع ألنو ال إشكاؿ ُب كونو مبيعاً ىو ا١تعيب أو الصحيح معيّ 
حقيقة ال٨تبلؿ العقد والبيع إىل بيوع متعّددة حسب تعّدد األجزاء، ومن ىنا لو كاف للبيع ٔتا أنو بيع أثر شرعي يًتّتب عليو  

نلتـز بصحة البيع ُب النصف ونرّتب عليو آثار حّلية البيع والتجارة كما إذا باع أحد الولدين نصف الفرس ا١تشًتؾ بينهما ف
ء، بل إذا وقعا على بعض أجزائو أيضًا يًتّتب عليو أثر٫تا، وقد  عن تراٍض، لعدـ اختصاصهما ٔتا إذا وقعا على ٘تاـ الشي

بالضم، وقلنا ىناؾ إّف عمومات أدلّة أشبعنا الكبلـ ُب ذلك ُب بيع ما ٯتلك وما ال ٯتلك بالفتح وبيع ما ٯتلك وما ال ٯتلك 
البيع شاملة للبيع فيما ٯتلكو وفيما يتمّلك دوف اآلخر مع أنّو بعض ا١تبيع، فليس الوجو ُب عدـ ثبوت ا٠تيار ُب بعض الواحد 

 اٟتقيقي أو االعتباري عدـ كونو مبيعاً.



 )عليو السبلـ(  بل الوجو ُب ذلك ما أشرنا إليو من أّف العرؼ يفهم من مثل قولو

 ٜٚٔ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

اخل أّف ا٠تيار إ٪ّتا ىو ُب رّد ٘تاـ ا١تبيع ا١تعيب وُب رفع العقد من ٘تامو ال ُب بعض « أٯّتا رجل اشًتى شيئًا وبو عيب وعوار»
تعّيب بعض أجزائو  دوف بعض، وال ينبغي االشكاؿ ُب أّف الواحد اٟتقيقي أو االعتباري يصدؽ عليو ا١تعيب حقيقة باعتبار

وال عناية ُب إطبلؽ ا١تعيب عليو، وإ٪ّتا يصدؽ عليو ذلك حقيقة ألنو موجود واحد فبل يصح لو الفسخ ُب نصف ا١تعيب، 
وىذا ال ٮتتص هبذا ا٠تيار بل اٟتاؿ كذلك ُب ٚتيع ا٠تيارات كخيار اجمللس والغنب و٨تو٫تا لعُت ما عرفت من أّف العرؼ يفهم 

ر ُب رفع العقد عن ٘تاـ ما وقع عليو البيع دوف بعض أجزائو بل ذلك ُب مثل الغنب أظهر، ألّف مدركو الشرط من دليلهما ا٠تيا
الضمٍت وىو إ٪تا وقع على رّد ٘تاـ ما فيو الغنب ال على بعضو، فإذا اشًتى دارًا بألف دينار وظهر أّف قيمتها ٜتسمائة دينار 

ذ فسخ نصفها ولعّلو ظاىر، ىذا كّلو فيما إذا ترّتب ا٠تيار على عنواف ا١تبيع كما ُب فالغنب ُب ٘تاـ الدار ال ُب بعضها فبل ينف
 خيار اجمللس و٨توه.

وأّما ا٠تيارات ا١تتعّلقة بعناوين خاصة كاٟتيواف وا١تعيب فنلتـز فيهما أيضاً بعدـ صحة الفسخ ُب بعضهما، فإّما أف يرّد اٟتيواف 
ناً ٍب أراد فسخو ُب بعضو، أو اشًتى شيئاً معيوباً فإّما أف يرّده بتمامو أو ٯتضيو كذلك بتمامو أو ٯتضيو كذلك إذا اشًتى حيوا

ء الواحد اٟتقيقي أو االعتباري حقيقة، وفهم العرؼ أّف  دوف بعضو، وكل ذلك ألجل صدؽ عنواف ا١تعيب على ٣تموع الشي
 ا ال إشكاؿ فيو، وىذا ظاىر.ا٠تيار ُب ٘تاـ ا١تعيب ال ُب بعضو دوف بعضو اآلخر، فهذه ا١تسألة ٦تّ 

ء ببيع وٙتن على حدة واشًتى نصفو اآلخر ببيع آخر فكاف ىناؾ بيعاف حقيقياف، فظهر  كما أنو إذا اشًتى نصف شي
أحد٫تا معيبًا دوف اآلخر، فبل إشكاؿ حينئذ ُب عدـ جواز فسخ البيع اآلخر الواقع على النصف الصحيح ألنو مبيع ببيع 

ىو نظَت ما إذا باع كل نصف منهما من شخص فبل ٭تتمل ثبوت ا٠تيار فيما اشًتاه ا١تشًتي اآلخر من على حدة مستقبًل، و 
 جهة ظهور العيب فيما اشًتاه ا١تشًتي األوؿ.
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صفقة وظهر عيب ُب  وإ٪تا ا٠تبلؼ والكبلـ فيما إذا كاف ا١تبيع متعّددًا وقد باعهما ببيع واحد كما إذا باع الفرس والكتاب
أحد٫تا، وقد عرفت أّف اٟتق فيو ثبوت ا٠تيار ُب ا١تبيع ا١تعيب دوف ا١تبيع الصحيح، ١تا مّر من أّف ا٠تيار إ٪تا يثبت ُب ا١تعيب 
وال ينبغي االشكاؿ ُب عدـ صدؽ ا١تعيب على اجملموع حقيقة ال عقبًل وال عرفًا إاّل على ٨تو اجملاز، فإنو ال معٌت الطبلؽ 

يب على كل ما ُب الدار باعتبار أّف فيها كأسًا معيباً، فبل يصح أف يقاؿ كل ما ُب داري معيب ألجل كوف بعضها  ا١تع
أٯّتا » )عليو السبلـ(  كذلك، فإذا مل يصدؽ ا١تعيب على اجملموع فبأّي وجو يتعّلق ا٠تيار باجملموع، وقد عرفت أّف مقتضى قولو



أّف ا٠تيار إ٪تا يثبت ُب ا١تعيب وإطبلقو يشمل ما إذا كاف ا١تعيب متعّلقًا للبيع بانفراده اخل « رجل اشًتى شيئًا وبو عيب وعوار
 ء آخر معو. وما إذا كاف متعّلقاً لو منضّماً إىل بيع شي

من أّف ا٠تيار يثبت ُب ٘تاـ متعّلق العقد ال ُب بعضو كما حكاه شيخنا األنصاري  )قّدس سرّه( وأّما ما أفاده صاحب اٞتواىر
قد عرفت أنو إ٪ّتا يكوف كذلك فيما إذا وقع العقد على خصوص ا١تعيب. وبعبارة اخرى ا٠تيار يثبت ُب ٘تاـ ا١تعيب ال ُب ف

٘تاـ متعّلق العقد ولو كاف أمرًا أجنبيًا و٦تّا ال يصدؽ عليو ا١تعيب كما تقّدـ، فاالحتماؿ الثاين ساقط، كما أّف االحتماؿ 
ا١تسألة ال ُب ا١تعيب ألنو ليس ٔتبيع، وال ُب اٞتميع ألنّو ليس ٔتعيب كما احتملو بعضهم،  الثالث وىو عدـ ثبوت ا٠تيار ُب

ء آخر أـ  اخل فإنو أثبت ا٠تيار ُب ا١تعيب اشًتي معو شي« أٯّتا رجل اشًتى شيئاً » )عليو السبلـ(  ٦تّا ال وجو لو الطبلؽ قولو
 ء كذلك، فاألقوى ىو الوجو األوؿ وإف كاف على خبلؼ ا١تشهور. مل يشًت معو شي

 فإىل ىنا ٖتّصل أّف األدلّة تقتضي ثبوت ا٠تيار ُب خصوص ا١تعيب دوف الصحيح.

 من أنو إذا رّد نصف متعّلق العقد س سرّه()قدّ   وأّما ما أفاده شيخنا األنصاري
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مثبًل ال ٘تامو فإّما أف يرّد البيع ُب النصف ا١تشاع وإّما أف يرّده ُب النصف ا١تعُّت، فإف رّد البيع ُب النصف ا١تشاع فقد رّد 
لك ُب مالو حينئذ، مع أنو قد أخذه من بائعو النصف إىل مالكو ناقصًا ألجل حدوث الشركة وىي نقص لعدـ استقبلؿ ا١تا

ببل ىذه النقيصة وقد دفعو إليو مع تلك النقيصة، وكيف ال فلو كانت الشركة موجودة ُب ا١تاؿ قبل وقوع العقد عليو لكانت 
رّد ا١تاؿ كما  بنفسها سببًا مستقبًل ُب ثبوت ا٠تيار للمشًتي، فبل إشكاؿ ُب أّف الشركة عيب ونقص مع أنو البّد ُب الرّد من

 أخذه ال ناقصاً.

وإّما إذا رّد البيع ُب النصف ا١تعُّت فاشكاؿ نقص الشركة وإف كاف يرتفع حينئذ إاّلأنو يوجب توّجو الضرر على البائع لتبّعض 
جاع الصفقة. ودعوى أّف ضرر البائع ٣تبور ّتعل ا٠تيار لو ُب إرجاع النصف الباقي، مندفعة بأف جعل ا٠تيار للبائع ُب إر 

 النصف الباقي يوجب الضرر على ا١تشًتي المكاف أف يتعّلق غرضو بامساؾ النصف الصحيح.

ٍب أيّد كوف الشركة نقصًا وعيبًا ٘تنع عن الرّد بأّف الرواية نّصت على أّف صبغ الثوب وخياطتو ٯتنعاف عن الرّد، وليس ذلك 
سبة الصبغ أو ا٠تياطة مع ا١تالك، وألجل أف ال يتوّجو نقص إاّلمن جهة أنو إذا رّده حينئذ يوجب ذلك الشركة ُب الثوب بن

عن الرّد هبما، وبأّف مانعية الشركة عن الرّد أوىل من مانعية نسياف الدابة الطحن عن الرّد، ألنو ليس  )عليو السبلـ(  الشركة منع
ألّف النسياف ليس من العيوب ٓتبلؼ  بعيب ونقص ولذا لو كاف نسياف الدابة قبل وقوع البيع ١تا كاف يوجب ا٠تيار للمشًتي،

 الشركة ألّّنا لو كانت قبل ا١تعاملة ألوجب ا٠تيار كما مّر فهي أوىل با١تانعية عن الرّد.
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: إّف إثبات جواز رّد خصوص ا١تعيب وإمساؾ اٞتزء اآلخر الصحيح يوجب سلطنة «ٔ»  ُب أواخر كبلمو )قّدس سرّه(  ٍب قاؿ
للمشًتي ُب إمساؾ اٞتزء الصحيح ٍب سلب سلطنتو عنو ّتعل ا٠تيار للبائع حىت ال يتضّرر، وىذا ليس بأوىل من منع سلطنة 
ا١تشًتي على رّد خصوص ا١تعيب وإمساؾ اٞتزء الصحيح من االبتداء بل الثاين أوىل من األوؿ، وعلى تقدير التساوي فَتجع 

، ىذا ما أفاده  ُب ا١تقاـ. س سرّه()قدّ   إىل أصالة اللزـو

أف يقاؿ بعد ما عرفت من مشوؿ أدلّة ا٠تيار ٠تصوص  )قّدس سرّه(  وللمناقشة فيما أفاده ٣تاؿ، وتوضيح اٞتواب عّما أفاده
 اٞتزء ا١تعيب وعدـ القصور ُب ا١تقتضي، البّد من التعّرض ١تا ٯتكن أف يكوف مانعاً عن تأثَت ا١تقتضي ُب ا١تقاـ وىو امور:

األخبار قد دّلت على اعتبار بقاء ا١تأخوذ بعينو حاؿ الرد بأف يكوف ا١تردود عُت ا١تأخوذ، وُب ا١تقاـ إذا رّد ا١تشًتي أّف  منها:
خصوص اٞتزء ا١تعيب وأبقى اٞتزء الصحيح عنده فلم يرّد ا١تأخوذ كما أخذه فإنو إ٪تا أخذ٫تا على ٨تو االجتماع ويرّده على 

 صوص ا١تعيب، ىذا.٨تو االنفراد وىذا ٯتنع عن رّد خ

واٞتواب عن ذلك: أّف التبّعض واالشًتاؾ إ٪ّتا يعرضاف بنفس الفسخ والرّد ُب البعض ال قبلو، وظواىر األخبار ىو اعتبار أف 
يكوف متعّلق الرّد عُت ما تعّلق بو األخذ، وىو كذلك ُب ا١تقاـ فإّف العُت باقية ْتا٢تا وإ٪ّتا يعرضها عيب الشركة والتبّعض ُب 
مرتبة متأّخرة عن الفسخ ُب البعض ال ُب مرتبة سابقة عليو، ومثلو ال ٯتنع عن الرّد، ومن ىنا لو فرضنا أّف العُت ْتيث لو 

  رّدت إىل مالكها ١ترضت أو تلفت ال يكوف ذلك مانعاً عن الرّد، والوجو ُب ذلك أّف متعّلق الرّد عُت متعّلق

______________________________ 
 ٕٖٔ -ٖٔٔ: ٘اسب ( ا١تكٔ)
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ُب أوائل كبلمو من  )قّدس سرّه(  األخذ وما يعرضو من النقص ُب مرتبة متأّخرة عن الفسخ ال يكوف مانعًا عن الرّد فما أفاده
 الرّد ال قبلو. أّف رّد اٞتزء ا١تشاع يوجب الشركة وىي عيب ونقص ٘تنع عن الرّد ال يثبت مرامو، ألّف الشركة ٖتصل بنفس

أّف التبعيض ُب الرّد وإمساؾ اٞتزء الصحيح يوجب الضرر على البائع وحديث نفي الضرر يدفعو وٯتنع عن التبعيض ُب  ومنها:
 الرّد.

وحّل ىذا اإلشكاؿ يتوّقف على ٖتليل مورد الضرر فنقوؿ: إف اريد بذلك أّف ُب رّد اٞتزء ا١تعيب ضررًا على البائع ألّف قيمتو 
عّما ال عيب فيو فهو وإف كاف صحيحًا إاّلأنو ال ٮتتص با١تقاـ بل األمر كذلك ُب رّد ٚتيع ا١تعيبات وىو من جهة  أنقص



داللة األخبار على ا٠تيار ُب رّد ا١تعيب ولو كاف ذلك على ضرر البائع، ومن ا١تفروض مشوؿ أدّلة ا٠تيار للمقاـ وعدـ قصورىا 
 ألّّنا واردة ُب مورد الضرر فتتقّدـ عليو( ىذا بعد تسليم مشوؿ حديث ال ضرر للمقاـ.عنو وحديث ال ضرر ال يتقّدـ عليها )

وإف اريد من الضرر الوارد على البائع الضرر ا١تتوّجو عليو من جهة إمساؾ اٞتزء الصحيح وأّف رّده ا١تعيب ال ضرر فيو أو ال 
و من ناحية إمساؾ اٞتزء الصحيح، ففيو: أنو لو فرضنا مشوؿ أثر للضرر الناشئ من جهتو وإ٪ّتا ا١تانع ىو الضرر ا١تتوّجو علي

اٟتديث للضرر الناشئ من إمساؾ اٞتزء الصحيح فغاية ما يلـز منو ىو رفع ما فيو الضرر وىو إمساؾ اٞتزء الصحيح، فبو 
ز الرّد ُب خصوص اٞتزء يثبت السلطنة للبائع ُب اسًتداد اٞتزء الصحيح حىت ال يتوّجو عليو الضرر، وىذا ال ربط لو برفع جوا

ا١تعيب، ألّف ا١تفروض أنو خارج عن مورد الضرر وإ٪تا مورده إمساؾ اٞتزء الصحيح، وبذلك ال ٯتكن رفع ا٠تيار ُب رّد اٞتزء 
 ا١تعيب، ىذا.

حيح أيضاً، ٍب إنو لو عورض الضرر ا١تتوّجو إىل البائع من إمساؾ اٞتزء الصحيح بالضرر ا١تتوّجو إىل ا١تشًتي ُب رّد اٞتزء الص
  ألّف غرضو قد يتعّلق
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بامساؾ ا١تبيع الصحيح فبل ٤تالة يتعارض الضرراف فبل يشمل الدليل واحدًا منهما فنرجع إىل عمومات اللزـو ُب اٞتزء 
لو أحكاـ تعارض الصحيح، وىذا ال ربط لو با٠تيار ُب اٞتزء ا١تعيب ألنو خارج عن مورد الضرر حسب الفرض فبل يشم

ُب أواسط كبلمو من أّف إمساؾ اٞتزء الصحيح ضرري على البائع  )قّدس سرّه(  الضرر بالضرر ا١تتوّجو إىل ا١تشًتي، فما أفاده
 وال ٯتكن جربه ٓتيار البائع ألنو ضرري على ا١تشًتي، ال ربط لو برفع ا٠تيار ُب رّد اٞتزء ا١تعيب.

وىو أف يقاؿ: إّف البائع قد اشًتط شرطًا ضمنيًا على ا١تشًتي أف يرّده كبل اٞتزأين أو  ما مل يتعّرض إليو ُب كبلمو ومنها:
ٯتسكهما معاً، فلو رّد بعضو دوف بعضو اآلخر فيثبت للبائع خيار ٗتّلف الشرط ويتمّكن من اسًتداد اٞتزء الصحيح أيضاً 

غَت٫تا من أفراد ا١تبيع ا١تنضّمة إىل فرد آخر، فإّف البائع ال وىذا إف مل يتم ُب بعض ا١توارد فهو تاـ ُب مثل بيع مصراعي الباب و 
يرضى برّد إحدى ا١تصراعُت دوف االخرى، وىذا أمر صحيح ولكّنا نلتـز ٔتقتضاه، ومن ىنا نثبت للبائع خيار تبّعض الصفقة 

 اسًتداد اٞتزء الصحيح حىت ال وأّف ا١تشًتي لو ا٠تيار ُب رّد خصوص ا١تعيب ويًتّتب على إعمالو ا٠تيار خيار آخر للبائع ُب
 يتبّعض عليو الصفقة، كما يثبت للمشًتي أيضاً ىذا ا٠تيار أعٍت خيار تبّعض الصفقة.

ومن ىنا يظهر أّف إثبات السلطنة للمشًتي ُب رّد ا١تعيب وإمساؾ اٞتزء الصحيح ٍب بعد إعمالو ا٠تيار يثبت سلطنة اخرى 
وجو لدعوى أولوية عدـ ثبوت السلطنة للمشًتي ُب إمساؾ اٞتزء الصحيح كما  للبائع ىو الذي تقتضيو القاعدة ومعها ال

ألنو ٥تالف للقاعدة وىي مقتضى إثبات السلطنة للمشًتي أّواًل ٍب إذا أعملها ا١تشًتي تثبت  )قّدس سرّه(  وقع ُب كبلمو
 .سلطنتو للبائع ُب اسًتداد اٞتزء الصحيح دوف نفي سلطنة ا١تشًتي من االبتداء، ىذا



  ٍب إّّنما لو تساويا وتساقطا فا١ترجع ىو أخبار ا٠تيار دوف عمومات اللزـو
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ألنّا فرضنا أخبار ا٠تيار تاّمة وغَت قاصرة عن الشموؿ للمقاـ، إذ لو كانت قاصرة عنو ومل يكن مقتض للخيار ُب ا١تقاـ ١تا 
 ُب كبلمو، ألّنا من االمور االستحسانية ا٠تارجة عن طريقتنا وىي أشبو بفقو العاّمة.أمكننا إثبات ا٠تيار باألولوية ا١تذكورة 

ٍب إّف ما أيّد بو كبلمو من مرسلة ٚتيل حيث مّثل بصبغ الثوب وخياطتو بتقريب أّّنما إ٪تا منعا عن الرّد من جهة حصوؿ 
 ندنا ليس ىو ا١ترسلة بل ا١تدرؾ رواية زرارة.الشركة مع ا١تالك بنسبة الصبغ وا٠تياطة، ففيو أّواًل: أّف ا١تعتمد ع

ا١تاؿ وثانياً: أّّنا إ٪ّتا دّلت على مانعية الشركة عند الرّد كما إذا رّد نصف ا١تعيب ا١تتعّلق للعقد، و٨تن أيضاً نلتـز بأّف الشركة ُب 
١تبيع الواحد، إاّلأنو خارج عن ٤تل عيب وىو مانع عن الرّد، ومن ىنا قلنا يثبت للبائع ا٠تيار حينئذ وأنو ال يصح رّد بعض ا

الكبلـ، و٤تل البحث إ٪ّتا ىو حصوؿ تبّعض الصفقة عند رّد ا١تعيب دوف الصحيح ال الشركة، إذ ا١تفروض أّف متعّلق العقد 
أمراف أحد٫تا منحاز عن اآلخر، ورّد ا١تعيب دوف الصحيح ال يوجب الشركة وإ٪تا يوجب تبّعض الصفقة والرواية مل تدؿ على 

 مانعية تبّعض الصفقة وإ٪تا دّلت على مانعية الشركة.

وثالثاً: أنّا ٪تنع عن كوف الوجو ُب مانعية الصبغ وا٠تياطة ىو حصوؿ الشركة، وإ٪تا الوجو فيو ما عرفت من أّنما يوجباف 
ولعّل ا١تخيط أطوؿ من النقص ُب ا١تاؿ، ألّف خياطة الثوب تقّلل رغبة ا١تشًتين لعدـ تساوي الناس ُب طوؿ أبداّنم وعرضها، 

 قامة ا١تشًتي أو أعرض منها.

فإىل ىنا ٖتّصل أّف ا١تقتضي لرّد خصوص اٞتزء ا١تعيب تاـ وا١تانع عنو مفقود، ىذا كّلو فيما إذا اّٖتد البائع وا١تشًتي وتعّدد 
 ا١تبيع.

مع أّنا ْتسب تقسيمو ثالثة الصور ولعّل بالصورة الثانية  )قّدس سرّه(  وأّما الصورة الثالثة اليت عرّب عنها شيخنا األنصاري
  النسخة مغلوطة: فهي ما إذا اّٖتد البائع وا١تبيع وتعّدد ا١تشًتي كما إذا باع مالو من شخصُت فهل يتمّكن أحد٫تا من
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 الفسخ ُب نصفو فيما إذا مل يفسخ اآلخر ُب النصف اآلخر أو ال؟



بعدـ ٘تّكن أحد ا١تشًتيُت من الفسخ ُب النصف فيما  «ٔ» )قّدس سرّه(  عة ومنهم شيخنا األنصاريفرٔتا يقاؿ كما عن ٚتا
إذا مل يفسخ اآلخر بدعوى أنو يوجب تبّعض الصفقة على البائع وىو نقص ٯتنع عن الرّد كما سيأٌب تفصيلو إف شاء اللَّو 

 تعاىل.

 البائع بتعّدد ا١تشًتي أـ مل يعلم بو.واخرى يقاؿ بتمّكن أحد٫تا من الفسخ مطلقاً سواء علم 

وثالثة يفّصل بُت صورة علم البائع بتعّدد ا١تشًتي فيجوز ألحد٫تا الفسخ وإف مل يفسخ اآلخر، وصورة جهل البائع بتعّدده 
 ، ىذه أقواؿ ا١تسألة.)قّدس سرّه(  فبل ٬توز كما ىو ٤تتمل كبلـ الشيخ

ئع إذا باع مالو من ا١تشًتيُت ببيعُت مستقّلُت كما إذا باع نصفو من أحد٫تا وقاؿ وتفصيل الكبلـ ُب ا١تقاـ أف يقاؿ: إّف البا
بعتك ىذا النصف أو نصفو، وباع النصف اآلخر من اآلخر فكاف ىناؾ بيعاف مستقبّلف غاية األمر أّنما متقارناف ْتسب 

اشًتاه وىو النصف فيما إذا ظهر فيو عيب  الزماف، ففي ىذه الصورة ال إشكاؿ ُب أّف أحد ا١تشًتيُت يتمّكن من الفسخ فيما
أٯّتا رجل »وإف مل يفسخ اآلخر، ألنو اشًتاه ببيع مستقل وال ربط لو بالبيع اآلخر بوجو فيشملو عمومات ا٠تيار ومفهـو قولو 

من الفسخ ء وبو عيب وقد اشًتاه فالظاىر عدـ ا٠تبلؼ ُب ٘تّكن كل منهما  ألنو شي «ٕ»  اخل« اشًتى شيئاً وبو عيب وعوار
 لشموؿ األخبار وعدـ لزـو تبّعض الصفقة و٨توه، ألّف الفرض أنو يرّد ٘تاـ ا١تبيع، ومبيعو بالبيع االستقبليل ىو

______________________________ 
 ٕٖٔ: ٘( ا١تكاسب ٔ)

 ٕح  ٙٔ/ أبواب ا٠تيار ب ٖٓ: ٛٔ( الوسائل ٕ)
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ال يقوؿ بعدـ جواز فسخ أحد٫تا ُب ىذه الصورة ولعّلو ظاىر، وىذا من دوف  )قّدس سرّه(  األنصاريالنصف حىت أّف شيخنا 
فرؽ بُت صورة تعّدد اإل٬تاب والقبوؿ واّٖتاد٫تا، أو تعّدد اال٬تاب واّٖتد القبوؿ، أو تعّدد القبوؿ واّٖتد اال٬تاب، ألّف ا١تفروض 

 و باختبلؼ ا١تربزات.أّف البيع ْتسب الواقع متعّدد فبل ٮتتلف حكم

وأّما إذا باع البائع لكل منهما النصف ُب بيع واحد بأف قاؿ بعتكما ىذه الدار أو بعت ىذه الدار منكما بأف يكوف البيع 
واحداً، فهذه الصورة ىي ٤تل ا٠تبلؼ ُب ٘تّكن كل منهما من الفسخ فيما إذا مل يفسخ اآلخر، ولكن الصحيح أّف القوؿ 

منهما ُب ىذه الصورة أظهر من القوؿ بو ُب ا١تسألة االوىل ا١تتقّدمة حىت أنّا لو قلنا ُب ا١تسألة السابقة بعدـ بثبوت ا٠تيار لكل 
جواز رّد خصوص ا١تعيب دوف الصحيح نلتـز ُب ا١تقاـ بتعّدد ا٠تيار وأّف لكل من ا١تشًتيُت الفسخ ُب النصف وإف مل يفسخ 



احدًا ُب مقاـ االنشاء واالثبات إاّلأنو متعّدد ُب الواقع ال٨تبللو بتعّدد ا١تشًتي اآلخر والوجو ُب ذلك أّف البيع وإف كاف و 
حقيقة، فهو قد باع نصف مالو من ىذا حقيقة ونصفو اآلخر من اآلخر كذلك وإف كاف ْتسب االنشاء واحداً، ويصدؽ 

أٯّتا رجل اشًتى شيئاً »ة فيشملو قولو على كل منهما أنو اشًتى شيئًا وبو عيب وعوار، ألف كبًل منهما اشًتى النصف حقيق
ء آخر فبل  شراء ا١تعيب ٔتا إذا مل ينضّم إىل شراء شي )عليو السبلـ( اخل فإّف نصف ا١تعيب معيب أيضًا ومل يقّيد« وبو عيب

 قصور من ناحية األخبار وا١تقتضي.

ف بتعّدد ا١تشًتي، مثبًل إذا كاف ا١تشًتي متعّدداً بل الظاىر أنو ال خبلؼ بُت الفقهاء ُب تبّعض سائر ا٠تيارات غَت خيار اٟتيوا
وكانا ُب اجمللس ففسخ أحد٫تا دوف اآلخر يكوف فسخو ُب النصف نافذاً، ألّف خيار اجمللس يتبّعض بتعّدد ا١تشًتي إذ يصدؽ 

د ظهور الغنب، ألنو وكذا اٟتاؿ ُب خيار الغنب ألّف أحد ا١تشًتيُت يتمّكن من الفسخ ُب حّصتو عن« البّيعاف»على كل منهما 
  اشًتط على
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 البائع عدـ زيادة ٙتنو عن القيمة السوقية شرطاً ضمنياً ارتكازياً.

يصدؽ « البّيع»وكيف كاف، فبل ينبغي االشكاؿ كما مل ينقل خبلؼ من أحد ُب تبّعض ا٠تيارات بتعّدد ا١تشًتين ألّف 
 ؿ يصدؽ على نصفو أيضاً.عليهما، كما أّف الغنب ُب ا١تا

نعم ال يتبّعض خيار اٟتيواف بتعّدد ا١تشًتي فيما إذا اشًتى إثناف حيوانًا فأراد أحد٫تا الفسخ ُب نصفو، وذلك ألّف نصف 
اٟتيواف ليس ْتيواف، وا٠تيار إ٪ّتا ثبت لصاحب اٟتيواف وصاحب النصف ليس بصاحب اٟتيواف وىذا ظاىر، فإذف ال ٯتكن 

ّعض خيار العيب أيضًا بتعّدد ا١تشًتي، ألّف نصف ا١تعيب أيضاً معيب ويصدؽ على كل منهما أنو اشًتى شيئاً ا١تناقشة ُب تب
 وبو عيب وعوار اخل، فبل قصور ُب مشوؿ األخبار وا١تقتضي للمقاـ.

« رجل اشًتى شيئًا وبو عيب أٯّتا» )عليو السبلـ(  أّف مثل قولو فمنها:  من ا١توانع )قّدس سرّه(  وأّما ما أبداه شيخنا األنصاري
ء وقاؿ: إّف وجو االنصراؼ  منصرؼ عّمن اشًتى النصف، فبل تشمل األخبار ا١تقاـ النصرافها إىل ما إذا اشًتى ٘تاـ الشي

 يظهر بالتأّمل.

لنصف،  ١تشًتي ا« أٯّتا رجل اشًتى»و٨تن بعد ما تأّملنا مل يظهر لنا الوجو ُب االنصراؼ وال نرى مانعًا من مشوؿ إطبلؽ 
كيف وقد عرفت أنو مل ٮتتلف اثناف فيما نعلم من األصحاب ُب تبّعض ا٠تيارات بتعّدد ا١تشًتي ومل يّدعو االنصراؼ فهذا 

 الوجو ساقط.



 أّف رّد أحد٫تا دوف اآلخر يوجب تبّعض الصفقة على البائع وىو نقص وعيب ٯتنع عن الرّد. ومنها:

النقص إ٪ّتا ٯتنع الرّد فيما إذا كاف ُب مرتبة سابقة على الفسخ، وأّما النقص البلحق لو فبل ويرد عليو: ما أوردناه سابقاً من أّف 
 دليل على أنو مانع عن الردّ 
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 والنقص ُب ا١تقاـ إ٪ّتا ٭تصل بنفس الفسخ ال قبلو، ىذا أّواًل.

فسخ ْتسب ا١ترتبة مانع عن الرّد، فهو إ٪تا يفيد ُب ا١تسألة ا١تتقّدمة وثانياً: لو سّلمنا أّف مطلق النقص حىت النقص البلحق لل
لوحدة ا١تبيع فيها، وأّما ُب ا١تقاـ فبل، ألّف ا١تأخوذ لكل منهما ىو النصف والفرض أنو يرّد ٘تاـ ما أخذه فا١تردود عُت ا١تأخوذ 

 ألنو مل يأخذ اٞتميع حىت يرّد عليو النقص عند رّد نصفو.

 قاء النصف اآلخر ورّد أحد النصفُت ضرر على البائع.أّف إب ومنها:

ويدفعو: ما تقّدـ ُب ا١تسألة ا١تتقّدمة من أّف رّد خصوص ا١تعيب وىو النصف ال يكوف ضررًا مانعًا عن الرّد ١تكاف أدلّة 
رض بضرر ا١تشًتي ُب ا٠تيارات، وأّما الضرر ُب إمساؾ النصف اآلخر فهو وإف ًب يوجب ا٠تيار للبائع ُب اسًتداده لو مل يعا

تعّلق غرضو بامساؾ النصف اآلخر وإاّل يتساقطاف وال ربط لو با٠تيار ُب النصف ا١تعيب كما تقّدـ، فما أفاده شيخنا 
 من ا١توانع ال يرجع إىل ٤تّصل. )قّدس سرّه(  األنصاري

صف من ىذا ا١تشًتي بشرط كوف النصف نعم ٯتكن أف يقاؿ بثبوت ا٠تيار للبائع من جهة ٗتّلف الشرط، ألنو إ٪تا باع ىذا الن
اآلخر مبيعًا من اآلخر، فإذا ٗتّلف ىذا الشرط ومل يشًته ا١تشًتي أو فسخو ُب النصف فيثبت لو ا٠تيار ُب اسًتداد النصف 
اآلخر فيما إذا أعمل أحد٫تا خياره ُب فسخ النصف، وقد عرفت أّف ىذا ال ٮتتص ٓتيار العيب بل األمر كذلك ُب ٚتيع 

 رات شرطاً كاف أو ٣تلساً أو غبناً إاّلُب خيار اٟتيواف.ا٠تيا

اـ ٍب إّف ا١تقاـ ال يقاس بإرث ا٠تيار فيما إذا كاف الوارث متعّددًا فإّف ا٠تيار الثابت للموّرث ١تّا كاف خيارًا واحدًا ثابتًا ُب ٘ت
ث ىو ىذا ا٠تيار الواحد الثابت ُب رّد ٘تاـ ا١تبيع، ا١تبيع، ألّف الفرض أنو كاف وحده مشًتيًا ٘تاـ ا١تبيع، فبل ٤تالة يكوف ا١تورو 

 وىذا ينتقل إىل الورثة فبل يتمّكن كل منهما من الفسخ ُب حصتو إاّلفيما إذا
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فسخ اآلخر ُب حصتو، لعدـ ثبوت ا٠تيار لكل منهما بل ا٠تيار للجميع ُب ٚتيع ا١تاؿ ال ُب بعضو لبعضو، وىذا ٓتبلؼ 
ا١تقاـ ألّف ا١تفروض أّّنما مشًتياف متعّدداف ويصدؽ على كل منهما أنو اشًتى شيئًا وبو عيب وعوار اخل، فبل ٤تالة يثبت 
ا٠تيار لكل منهما فيما اشًتاه، كما ال يفّرؽ فيما ذكرناه بُت صورة علم البائع بتعّدد ا١تشًتي وجهلو. نعم ثبوت خيار ٗتّلف 

ن ثبوتو ُب صورة العلم ألنو إ٪ّتا باع كبًل من النصفُت من ا١تشًتي بشرط النصف اآلخر وال الشرط ُب صورة اٞتهل أظهر م
 يعلم بتعّدد٫تا وشراء كل منهما نصفو، ىذا كّلو ُب ىذه الصورة.

رّد  وأّما الصورة الثالثة وىي صورة تعّدد البائع ووحدة ا١تشًتي كما إذا باع شريكاف ما٢تما من شخص واحد فثبوت ا٠تيار ُب 
كل نصف إىل مالكو ببل رّد النصف اآلخر أظهر من ثبوتو ُب الصورتُت ا١تتقّدمتُت، ألنو بيعاف حقيقة وال يأٌب فيو مسألة 
الضرر وتبّعض الصفقة على البائع، ألنو يرّد إليو ٘تاـ ما انتقل عنو وىو النصف. نعم لو اشًتطا أف يبيع نصف ىذا ا١تاؿ 

 ٢تما خيار ٗتّلف الشرط عند رّد أحد النصفُت إىل مالكو، ىذا. مشروطاً ببيع اآلخر نصفو يثبت

ٍب إنو رٔتا ٕتتمع صورتاف أو أكثر من الصور ا١تتقّدمة ُب مورد فيكوف البائع متعّددًا وا١تشًتي أيضًا متعّددًا كما إذا باع 
من ىذا ا١تالك وربعو من اآلخر  شريكاف ما٢تما من أخوين أو شريكُت ففي ىذه الصورة يشًتي كل من ا١تشًتيُت ربع ا١تاؿ

وكذلك ا١تشًتي اآلخر، فهل لو رّد أحد الربعُت دوف اآلخر أو ال؟ يأٌب فيو ما قّدمناه ُب الصور ا١تتقّدمة وقلنا بثبوت ا٠تيار ُب 
ات الرّد رّد البعض ُب ٘تاـ الصور وباٞتملة يلحق حكم كل واحد من تعّدد البائع وا١تشًتي حكمو، ىذا ٘تاـ الكبلـ ُب مسقط

 ويقع الكبلـ بعد ذلك ُب مسقطات األرش دوف الرّد إف شاء اللَّو تعاىل.
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 موارد سقوط األرش دوف الردّ 

 

منها: ما إذا كاف العوضاف أي الثمن وا١تثمن متجانسُت ربويُت أي من قبيل ا١تكيل وا١توزوف ٍب ظهر عيب ُب أحد٫تا ونفرضو 
فإنو ال يتمّكن من مطالبة األرش الستلزامو الربا وىو الزيادة ُب أحد العوضُت ا١تتجانسُت، نعم لو رّد ا١تعاملة وىو ُب الثمن، 

عن بعض الشافعية أنو ال مانع من مطالبة األرش حينئذ من جهة أّف البلـز ىو  «ٔ» )قّدس سرّه( ظاىر. وقد نقل العبّلمة
انسُت ُب العقد وىي متحّققة ُب ا١تقاـ، واألرش غرامة شرعية تثبت خارجًا ال ربط ٢تا ا١تماثلة ُب ا١تقدار ُب العوضُت ا١تتج
 بالعقد ٍب استجوده وقاؿ إنو األقرب.



أّف استلزاـ األرش للربا إ٪تا ىو باحدى دعويُت: الدعوى االوىل: أّف وصف الصحة ُب ا١تبيع ٦تّا يقع  وتفصيل الكبلـ ُب ا١تقاـ:
ة أّف ا١تعيب ال يسوى ٔتا يسوى بو الصحيح، فأخذ األرش عند ظهور العيب ُب ا١تبيع على القاعدة ُب مقابلو ا١تاؿ، لبداى

لعدـ وصوؿ مقابل ٘تاـ الثمن إليو، فلو أف يطالبو بنسبة الصحيح إىل ا١تعيب من الثمن ١تا عرفت من اختبلؼ قيميت ا١تبيع 
ّنا نلتـز باألرش لو مل يرد فيو رواية أيضاً، ألنو على القاعدة، إاّلأّف صحيحاً ومعيباً، وىذا أمر وجداين على القاعدة حىت أنّنا ك

ذلك ُب غَت العوضُت الربويُت، وأّما فيهما فقد منع الشارع من أخذ مقابل الصحة وحكم بتساوي ا١تعيب والصحيح فيهما 
فإذا باع ٜتسة مثاقيل فّضة معيبة ٓتمسة مثاقيل  واعترب ا١تماثلة بينهما ُب ا١تقدار كيبًل أو وزناً، كاف أحد٫تا معيبًا أـ مل يكن،

فّضة صحيحة ليس لو أخذ ما يقابل وصف الصحة أبدًا ألنو يوجب الزيادة ُب أحد٫تا وىي ربًا حراـ، وعليو ففي ا١تقاـ إذا 
  طالب البائع ٔتا يقابل وصف الصحة أي األرش فيكوف ىذا موجباً للزيادة ُب أحد العوضُت

______________________________ 
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 الربويُت وىي ٤تّرمة ورباً و٥تالف ١تنع الشارع عنو.

أف يقاؿ بعد تسليم أّف وصف الصحة ال يقابل با١تاؿ، أّف أدلّة حرمة الربا عاّمة تشمل كل زيادة حصلت ُب  والدعوى الثانية:
أحد العوضُت، كانت الزيادة زيادة ُب أحد٫تا حُت العقد أـ كانت تابعة ألحد٫تا ومن لوازمو وإف مل تكن كذلك حُت العقد، 

ّلمنا عدـ كوّنا من أجزاء أحد العوضُت، وباٞتملة ال ٬توز أف يكوف أحد فتشمل الغرامة األرشية أيضًا ألّنا زيادة وإف س
 العوضُت الربويُت زائداً عن اآلخر بوجو، فإذا طالبو ُب ا١تقاـ باألرش فيستلـز ذلك كوف أحد العوضُت زائداً على اآلخر، ىذا.

من أّف وصف الصحة ال يقابل با١تاؿ، ألنو كغَته من فلما ذكرناه غَت مرّة  أّما الدعوى االوىل: وُب كلتا الدعويُت ما ال ٮتفى،
األوصاؼ واألعراض ال يقابل با١تاؿ أبداً، و٦تّا يدّؿ على ذلك: أّف الفقهاء تسا١توا على أّف البائع مثبًل إ٪تا تشتغل ذّمتو 

ديونو وال ٮترج من تركتو، فلو  باألرش ٔتطالبة ا١تشًتي إيّاه وأّما قبلها فبل، فلو مات قبل مطالبة ا١تشًتي مل ٭تسب األرش من 
كانت الصحة مقابلة با١تاؿ لكاف البائع غَت مالك ١تا يقابلها من الثمن من االبتداء وتكوف ذّمتو مشغولة باألرش قبل مطالبة 

 البائع إيّاه، فهذا يكشف عن أّف الصحة ال يقابل با١تاؿ.

ا يقابل منو الصحة ماؿ للمشًتي فبل ٬توز لو التصرؼ فيو، فلو على أّف الـز ذلك أف ال ينتقل إىل البائع ٘تاـ الثمن ألّف م
رّده لوجب أف يرّده أي األرش من عُت الثمن مع أّف التصرؼ فيو للبائع سائغ وال ٬تب عليو رّد األرش من عُت الثمن بل لو 

 رّده من غَته من أموالو.



ليس للمشًتي أف يطالب البائع ٔتا يقابل الصحة من وكيف كاف، فبل يقع بازاء وصف الصحة ماؿ فإذا ظهر عيب ُب ا١تبيع 
  الثمن ألنو بتمامو وقع ُب مقابل الذات والذات وصلت إليو، نعم لو ا٠تيار ُب رّد ا١تعاملة ألجل الشرط الضمٍت واللتزاـ
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خبلؼ القاعدة ولو مل يرد بو األخبار ١تا كّنا نلتـز البائع بوصف الصحة، وأّما مطالبة األرش فبل، فمن ىنا يكوف األرش على 
بو بوجو، وعليو ففي ا١تقاـ إذا طالب ا١تشًتي البائع باألرش فبل يستلـز ذلك زيادة ُب أحد العوضُت بل ٫تا متساوياف واألرش 

 غرامة خارجية قد أثبتها الشارع فبل ربا ُب ا١تقاـ.

تاج إىل دليل وال دليل على أّف مطلق الزيادة ُب الربويُت ربا ولو مل تكن ثابتة ُب أحد ففيها: أّف إثباهتا ٭ت وأّما الدعوى الثانية
العوضُت بل كانت من توابعو، وإ٪ّتا الدليل دّؿ على أّف زيادة أحد العوضُت زيادة معاملية ٤تّرمة لكوّنا رباً ال مطلق الزيادة ولو 

اٟتلي ا١تصوغ بعشرة مثاقيل ذىبًا غَت مصوغ فكانا متساويُت ُب ا١تقدار مل تكن معاملية كما إذا باع عشرة مثاقيل ذىبًا من 
وبعد ما ّ٘تت ا١تعاملة وصار كل منهما ملكًا لآلخر كسر البائع ذلك اٟتلي ا١تصوغ وأزاؿ عنو الصياغة بعد ما دخل ُب ملك 

وال ٯتكن حينئذ أف يقاؿ بعدـ ضماف  ا١تشًتي، فإنو ُب ىذه الصورة ضامن ١تا أتلفو وكسره ببل إشكاؿ التبلفو ماؿ الغَت،
البائع ا١تتلف من جهة أنو يستلـز الزيادة ُب أحد العوضُت وىي ٤تّرمة ورباً، إذ احملرـّ إ٪ّتا ىي الزيادة ا١تعاملية ال مطلقها ولو  

أجزاء الثمن، كانت تابعة ألحد٫تا وذلك ظاىر، وعليو فبل مانع من مطالبة األرش ُب ا١تقاـ ألنو غرامة خارجية وليس من 
 وزيادهتا ال توجب اٟتراـ ألّف الربا ىو الزيادة ا١تعاملية بأف يبادؿ أحد٫تا ٔتا ىو أكثر منو ال مطلق الزيادة كما عرفت.

عن بعضهم من التفصيل بُت كوف الزيادة من جنس العوضُت فبل ٬توز وبُت   «ٔ» )قّدس سرّه(  وأّما ما نقلو شيخنا األنصاري
  فيجوز فهو من غرائب الكبلـ، ألّف الزيادة إف كانت معاملية فهي رباً مطلقاً كانت من جنسكوّنا من جنس آخر 

______________________________ 
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خارجية وتابعة العوضُت أو خارجة من جنسهما، بل حىت لو كانت زيادة حكمية كالشرط و٨توه وإف مل تكن معاملية وكانت 
 ألحد٫تا فبل تكوف رباً كانت من جنسهما أـ مل تكن، فالصحيح ما عرفت، ىذا.

بأنّا على تقدير تسليم إحدى الدعويُت ا١تتقّدمتُت إذا قلنا بشموؿ حرمة  )قّدس سرّه(  ٍب إنو رٔتا يورد على شيخنا األنصاري
بل البّد من بياف تقدًن  )قّدس سرّه( ُب ا١تقاـ كما صنعو ىو الربا للمقاـ فمجرد ىذا ال يكفي ُب اٟتكم بعدـ ثبوت األرش



دليل حرمة الربا على دليل جواز ا١تطالبة باألرش، والوجو ُب عدـ كفاية كوف الربا شامبًل للمقاـ ىو أّف دليل حرمة الربا ودليل 
مة ُب الربا أعم من الزيادة ا١تعاملية جواز ا١تطالبة باألرش متعارضاف والنسبة بينهما عمـو من وجو، ألّف ما دّؿ على اٟتر 

والزيادة ا٠تارجية كالغرامة، كما أّف ما دّؿ على جواز أخذ األرش أعم من أف يكوف ا١تعيب ربويًا أو غَت ربوي فيتعارضاف ُب 
باألرش وال ا١تعيب الربوي بالعمـو من وجو، وحيث إّف التعارض باالطبلؽ فيسقطاف فبل يبقى لنا دليل ال على جواز ا١تطالبة 

من االكتفاء بشموؿ أدلّة الربا  )قّدس سرّه(  على حرمة الربا، وىذا وإف كاف ُب النتيجة مساويًا ١تا أفاده شيخنا األنصاري
للمقاـ فإّف النتيجة واحدة ُب كليهما وىي عدـ صحة ا١تطالبة باألرش، إاّلأّف عدمو على ما ذكرنا من جهة عدـ الدليل على 

يكوف ا١تطالبة بو ٤تّرمة ألنو ربا، وكيف كاف فبل  )قّدس سرّه( دليل على حرمتو، وأّما بناء على ما أفاده ىوصحتو كما مل يدؿ 
ٯتكن االكتفاء ٔتجرد مشوؿ الربا للمقاـ، إذ ٯتكن أف يقاؿ حينئذ ١تاذا قّدمتم دليل الربا على دليل األرش مع أّّنما متعارضاف 

 بالعمـو من وجو، ىذا.

من تقدًن دليل حرمة الربا على دليل جواز األرش ببل مبلحظة  )قّدس سرّه(  ما أفاده شيخنا األنصاري ولكن الصحيح ىو
 التعارض واٟتكم بالتساقط
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  وجواز األرش ثابت بالسّنة، وقد قّدمنا ُب ٤تّلو «ٔ» «َوَحرَّـَ الريبَا» والوجو ُب ذلك أّف حرمة الربا ثابتة بالكتاب لقولو تعاىل:
أّف ا٠ترب ا١تعارض للكتاب ولو بنحو العمـو من وجو ساقط عن اٟتّجية وباطل وزخرؼ حىت فيما إذا مل يكن معارضاً  «ٕ»

جو كما سلكو لسّنة اخرى وألجل ذلك يتقّدـ حرمة الربا ُب ا١تقاـ على دليل أخذ األرش مع كوف النسبة بينهما عمومًا من و 
 .)قّدس سرّه(  شيخنا األنصاري

ُب تعداد موارد سقوط األرش دوف الرّد من أّف من تلك ا١توارد ما إذا كاف  «ٖ»  ُب حاشيتو )قّدس سرّه( وأّما ما أفاده السّيد
ا وتفّرقا وجد أحد٫تا العوضاف من النقدين كما إذا باع كذا مقداراً من النقد ٔتقدار مساٍو معو من النقد اآلخر وبعد ما تقابض

 )عليو السبلـ(  فيما انتقل إليو عيباً، فإنو ال يتمّكن من أخذ األرش حينئذ لتمامية ا١تعاملة ولزـو كوف التقابض ُب اجمللس لقولو
 وأخذ األرش بعد اجمللس غَت جائز. «ٗ» «وإف نزى حائطاً فانز معو»

ف تقابض العوضُت ُب اجمللس ال تقابض كل ما يتبعهما، واألرش ليس فاٞتواب عنو: ما تقّدـ من أّف الدليل دّؿ على أف يكو 
 من أحد أجزاء العوضُت وإ٪ّتا ىو غرامة خارجية فبل بأس بكوّنا ُب خارج اجمللس وىو ظاىر.

  اليت ذكروا أّف األرش يسقط فيها: ما إذا مل يكن النقص ومن ٚتلة ا١توارد



______________________________ 
 ٕ٘ٚ: ٕ ( البقرةٔ)

 ٚٔ٘ -ٙٔ٘(: ٛٗ)موسوعة اإلماـ ا٠توئي  ٖ( مصباح االصوؿ ٕ)

  من مبحث ا٠تيارات ٙٛ( حاشية ا١تكاسب )اليزدي(: ٖ)

 ٛح  ٕ/ أبواب الصرؼ ب ٜٙٔ: ٛٔ( الوسائل ٗ)
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يوجب نقصًا ُب القيمة لرغبة الناس ُب مثلو من العيوب ا١توجبة لنقص القيمة وقد مثّلوا لو بالعبد ا٠تصي فإنو نقص ولكنو ال 
 ألغراض ٤تّللة كاالطمئناف بعدـ نظره إىل أىل الرجل بشهوة أو ٤ترمو.

ـّ ْتسب القيمة حىت يثبت األرش، إاّلأّف الكبلـ ُب أّف  وما أفادوه كذلك، ألنو ال نقص ُب القيمة وال تفاوت بُت الناقص والتا
أّف مثل اٟتضي عيب يثبت بو ا٠تيار كسائر العيوب ويستثٌت األرش لعدـ التفاوت ذلك خروج ٗتّصصي أو ٗتصيصي ٔتعٌت 

ُب قيمة صحيحو ومعيبو، أو أّف مثلو ليس بعيب وال يثبت بو ا٠تيار حىت يستثٌت منو األرش، والظاىر ىو الثاين ألّف العبد 
َت نسلو وزيادة عبيدىم ال يعّد من ا١تعيوب ا٠تصي الذي يرغب فيو أكثر العقبلء وإف رغب عنو طائفة اخرى ١تيلهم إىل تكث

الذي يثبت فيو ا٠تيار، أو ا٠تصي ُب الديك ا١تعرّب عنو اليـو با١تخصي فإنو ٦تّا يرغب إليو ٚتيع الناس ألنو يوجب زيادة قّوتو 
ُب العبيد، بل ا١تراد بو ليس من ا١تعيوب، ألّف العيب ليس ٔتعٌت مطلق النقص عن ا٠تلقة األصلية وإاّل لكاف ا٠تتاف أيضًا عيبًا 

ء وليس األمر كذلك ُب ا١تقاـ لعدـ نقص القيمة ُب ا٠تصي أو العبد ا١تختوف، فعلى ىذا  ىو النقص ا١توجب لنقص قيمة الشي
فما ذكروه من عدـ ثبوت األرش ُب ا١تقاـ سالبة بانتفاء ا١توضوع ٔتعٌت أنو ال خيار حىت يثبت فيو األرش ويستثٌت ُب ا١تقاـ، 

 و ظاىر.ولعلّ 

 ما يسقط بو األرش والردّ 

 

يسقط األرش والرّد بامور منها: علم البائع أو ا١تشًتي بالعيب ُب الثمن أو ا١تثمن، وذلك لتقييد ا٠تيار باٞتهل ُب ٚتيع أدلّة 
وما يؤّدي ىذا ا١تعٌت الظاىر ُب جهل ا١تشًتي بالعيب حاؿ العقد  «ٔ» ٍب علم أو وجد بو عيباً  )عليو السبلـ(  ا٠تيار كقولو

 ٍب علم بالعيب فيو.



______________________________ 
(ٔ) 

 ٖ، ٕح  ٙٔ/ أبواب ا٠تيار ب ٖٓ: ٛٔالوسائل 
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وعوار ومل يتربّأ إليو ومل يبُّت لو فأحدث فيو بعد ما أٯّتا رجل اشًتى شيئاً وبو عيب »ورٔتا يستدؿ على ذلك ٔتفهـو معتربة زرارة 
أخذ عدـ البياف ُب  )عليو السبلـ(  من جهة أّف اإلماـ «ٕ» )قّدس سرّه( وا١تستدؿ صاحب اٞتواىر «ٔ»  اخل« قبضو شيئاً 

ياف لو وأنو حينئذ إف موضوع اٟتكم با٠تيار ٔتعٌت أّف التفصيل بُت ما إذا أحدث فيو شيئًا وعدمو إ٪ّتا ىو ُب صورة عدـ الب
أحدث فيو شيئًا فبل يثبت لو ا٠تيار وإف مل ٭تدث فلو ا٠تيار، وأّما ُب صورة البياف فبل خيار لو أحدث فيو أـ مل ٭تدث فيو 

 شيئاً.

ومل يبُّت وجو نظره، و٭تتمل أف يكوف وجو نظره أحد  «ٖ» حيث قاؿ وفيو نظر )قّدس سرّه(  وتنظّر ُب ذلك شيخنا األنصاري
 ور:ام

أّف الرواية مطلقة من حيث العلم واٞتهل وإ٪ّتا دّلت على اعتبار خصوص عدـ البياف ُب اٟتكم با٠تيار، فيكوف العلم  األوؿ:
بو من ناحية البياف أعٍت العلم ا٠تاص مانعًا عن ا٠تيار بالتعّبد ال مطلق علمو بالعيب ولو من غَت ناحية البياف كعلمو بو من 

لعلم بالعيب من غَت طريق البياف مانعًا عن ا٠تيار الطبلؽ الرواية، فلو كاف وجو نظره الشريف ىذا عند نفسو، فبل يكوف ا
الوجو فلو وجو وبو ترتفع ا١تناقضة الظاىرة بُت كبلمو ُب ا١تقاـ وما أفاده بعد سطرين أو أكثر حيث استدّؿ ٔتفهـو ىذه الرواية 

تربّأ إليو وقولو ومل يبُّت لو مذكوراف ُب الرواية على نسق واحد، فإف مل يكن ٢تا على أّف التربّي مسقط للخيار مع أّف قولو ومل ي
  داللة على ا١تفهـو من حيث عدـ البياف فبل مفهـو ٢تا من حيث عدـ التربّي أيضاً. وباٞتملة كل ما صح ُب

______________________________ 
 ٕح  ٙٔ/ أبواب ا٠تيار ب ٖٓ: ٛٔ( الوسائل ٔ)

 ٖٕٛ: ٖٕاٞتواىر ( ٕ)

 ٕٖٓ: ٘( ا١تكاسب ٖ)

 ٕٙٔ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج



أحد٫تا صح ُب اآلخر فبل وجو لصحة أحد٫تا دوف اآلخر فهل ىذا إاّلتناقضًا نعم بناء على ىذا الوجو ترتفع ا١تناقضة فإّف 
 واٞتهل.الرواية على ىذا ٢تا مفهـو من حيث التربّي والبياف وال مفهـو ٢تا من حيث مطلق العلم 

إاّل أّف ىذا الوجو يدفعو أنو خبلؼ ظاىر الرواية، فإّف عدـ البياف ال موضوعية لو وإ٪ّتا يراد بو عدـ العلم، ألّف العلم يكوف 
بالبياف ال ٤تالة وإاّل فمن أين ٭تصل لو العلم بالعيب ُب ا١تاؿ سّيما ُب العيوب الباطنة فإّف علمها من طريق آخر غَت البياف 

 تمل.أمر غَت ٤ت

اخل ال مفهـو ٢تا، فإّّنا « أٯّتا رجل اشًتى»أف يكوف الوجو فيما أفاده ىو أّف القضية الشرطية ُب ا١تقاـ وىي قولو  الثاين:
مسوقة لبياف ٖتّقق ا١توضوع فيكوف مفهومها أٯّتا رجل مل يشًت شيئًا اخل وىو سالبة بانتفاء ا١توضوع، وأّما أنّو اشًتى شيئًا آخر 

حيث  «ٔ» «ِإْف َجاءَُكْم فَاِسٌق بَِنَبإٍ » فهو مطلب آخر نظَت ما أفاده ُب االيراد على االستدالؿ ٔتفهـو قولو تعاىل:يعلم بعيبو 
ء شخص آخر با٠ترب فهو أمر آخر وال  أفاد ىناؾ بأّف مفهومو إف مل ٬تئ الفاسق بالنبأ فهو سالبة بانتفاء ا١توضوع، وأّما ٣تي

.  ربط لو با١تفهـو

قد استدّؿ ٔتفهـو تلك ا١تعتربة على إسقاط التربّي للخيار فكيف ًب  )قّدس سرّه(  ىذا الوجو أّواًل: إيراد ا١تناقضة ألنوويرد على 
 مع أّّنما مذكوراف على نسق واحد.« ومل يبُّت لو»ومل يتم ُب قولو « ومل يتربّأ إليو»٢تا ا١تفهـو ُب قولو 

الشرطية اليت سيقت لبياف ٖتّقق ا١توضوع كقولو إف ركب األمَت فخذ ركابو اليت ال  وثانياً: ما ذكرناه ُب ٤تّلو من أّف القضية
 مفهـو ٢تا لكوّنا سالبة بانتفاء ا١توضوع إذا اشتملت على قيد آخر أو قيود كما إذا قيل ُب ا١تثاؿ إف ركب األمَت

______________________________ 
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وكاف اليـو ٚتعة فخذ ركابو فيثبت ٢تا ا١تفهـو من ناحية ذلك القيد والشرط الثاين وإف مل يكن لو مفهومًا من ناحية ا١توضوع 
وىو الشرط األوؿ، فإّف مفهـو ا١تثاؿ أنو إذا ركب األمَت ومل يكن ركوبو يـو اٞتمعة فبل تأخذ ركابو، نعم مفهومها من جهة 

فاء ا١توضوع فإنو عبارة عن أنو إذا مل يركب األمَت ومعلـو أنو ال ركاب حينئذ حىت يؤخذ أو ال يؤخذ، الشرط األوؿ سالبة بانت
أٯّتا رجل اشًتى شيئاً وبو » )عليو السبلـ(  واٞتملة الشرطية ُب ا١تقاـ كذلك الشتما٢تا على قيود وشرائط اخر و٢تا مفهـو لقولو

إاّلأّف مفهومو من « أٯّتا رجل اشًتى»خل، فهو وإف مل يكن لو مفهـو من ناحية قولو ا« عيب وعوار ومل يتربّأ إليو ومل يبُّت لو
ـّ وىو أنو إذا اشًتى شيئًا وبو عيب وعوار ولكّنو تربّأ إليو أو بُّت لو فبل خيار لو، فبل إشكاؿ من  ناحية الشرطُت اآلخرين تا

 ىذه اٞتهة أيضاً لتعّدد الشرط ُب اٟتقيقة.



يقاؿ إّف ا١تفهـو ُب الرواية ال اعتبار بو ألنو مفهـو الوصف والقيد وقد بّينا ُب االصوؿ أّف مفهـو الوصف ال أف  الوجو الثالث:
 اعتبار بو.

ومل يتربّأ »ويدفع ىذا الوجو أيضًا أمراف أحد٫تا: إيراد ا١تناقضة فإّف الوصف إذا مل يكن لو مفهـو فليكن اٟتاؿ كذلك ُب قولو 
 بو بعد أسطر فإنو أيضاً من األوصاؼ.مع أنو قد ٘تّسك « إليو

وثانيهما: أّف الوصف ال مفهـو لو من حيث ىو وصف وىذا ال ٯتنع عن ثبوت ا١تفهـو لو ُب بعض ا١توارد من جهة قياـ 
 بلـ()عليو الس  القرينة عليو ككونو ُب مقاـ التحديد وبياف ما يعترب ُب موضوع ا٠تيار ومن ىنا قلنا ْتّجية ا١تفهـو ُب مثل قولو

 كّر من ا١تاء بعد ما سألو الراوي عن ا١تاء الذي ال يتنّجس با١تبلقاة ٍب قاؿ: قلت وما  «ٔ»

______________________________ 
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بريد ُب بريد ُب جواب سؤاؿ الراوي  «ٔ»  يتنّجس با١تبلقاة، وُب مثل قولوالكّر؟ ففّسره ٔتائتا رطل، فمفهومو أّف غَت الكّر 
 بقولو ُب كم التقصَت؟ وغَت٫تا من ا١توارد وا١تقاـ من ىذا القبيل.

وإف قلنا إّف الرواية ليست بصحيحة ولكّنها معتربة، والظاىر أّف مراد  )قّدس سرّه( وعليو فالصحيح ما أفاده صاحب اٞتواىر
 صاري ىو الوجو األوؿ لبعد عدـ التفاتو إىل ا١تناقضة هبذا القرب.شيخنا األن

ٍب إنو إذا ثبت اعتبار اٞتهل بالعيب ُب ثبوت ا٠تيار وكاف ا١تشًتي عا١تًا بالعيب ولكّنو مع ذلك اشًتط لنفسو ا٠تيار على 
أو أساتذتو ويُرجعو على تقدير عدـ تقدير كونو معيبًا من جهة احتماؿ البداء والندـ ُب حّقو، أو ألجل أف يشاور أصدقاءه 

رضاىم، فبل مانع من ىذا االشًتاط ويثبت لو خيار الشرط بذلك، وأّما إذا أراد بو خيار العيب الذي لو أحكاـ خاصة 
فيفسد ىذا االشًتاط ألنو على خبلؼ السّنة، ألّف األخبار دّلت على عدـ ثبوت خيار العيب ُب صورة العلم، بل ٯتكن أف 

بعدـ ا٠تيار ُب صورة  عليو وآلو(  )صّلى اللَّو وقد أمر «ٕ» «َأِطيُعوا الرَُّسوؿَ » و على خبلؼ الكتاب لقولو تعاىل:يقاؿ بأن
 .)صّلى اللَّو عليو وآلو(  العلم فاشًتاطو ٥تالفة لو

أّف ىذا الشرط الفاسد يُفسد العقد أيضاً، مع أّف الظاىر أنو ال فرؽ بُت  «ٖ» )قّدس سرّه(  وصريح كبلـ شيخنا األنصاري
 ىذا الشرط الفاسد وبقية الشروط الفاسدة



______________________________ 
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يلتزموف باالفساد فيها، نعم ٯتكن أف نقوؿ بافساد ىذا االشًتاط بناًء على ما ذكرناه ُب خيار الرؤية من أّف اشًتاط ا٠تيار وال 
أو جعل الشارع لو يرجع إىل ٖتديد ا١تلكية ا١تنشأة وتقييدىا بزماف الفسخ، وعليو تكوف ا١تلكية اليت أنشأىا ا١تتعاقداف بالشرط 

ماف الفسخ، وا١تفروض ُب ا١تقاـ بطبلف ىذا االشًتاط وفساده، ومعناه أّف الشارع مل ٯتض ا١تلكية ملكية خاصة و٤تدودة بز 
ا٠تاّصة احملدودة بزماف الفسخ، وأّما ا١تلكية ا١تطلقة فلم ينشئها ا١تتعاقداف فيكوف العقد فاسدًا من جهة فساد الشرط، وقد 

ُب مسألة ما إذا اشًتطا ا٠تيار ُب عقد النكاح فإنو فاسد  «ٔ» اح العروةأشرنا ُب خيار الرؤية بالرجوع إىل ما عّلقناه على نك
لعدـ جواز ا٠تيار ُب النكاح، وذىب ا١تشهور إىل أنو يفسد النكاح أيضاً، وتنظّر فيو صاحب العروة وغَته من جهة أّنم ال 

الزماف كيـو ويومُت واسبوع وشهر ثابت يلتزموف باالفساد ُب الشروط الفاسدة، وذكرنا ٨تن ُب وجو ذلك أّف تقييد النكاح ب
ء فبلف أو رضا شخص آخر غَت  وسائغ ُب الشريعة ا١تقّدسة وىو النكاح ا١تنقطع إاّلأّف تقييده بالزمانيات كنزوؿ ا١تطر أو ٣تي

١تلكية أو النكاح سائغ ألّف النكاح ال يشًتط وال يقّيد هبا، وقد مّر أّف مرجع اشًتاط ا٠تيار أو جعل الشارع للخيار إىل تقييد ا
بالفسخ وىو من الزمانيات، فمعٌت اشًتاط النكاح با٠تيار ومرجعو إىل إنشاء النكاح ا١توّقت بزماف الفسخ، والشارع مل ٯتض 
ىذا النكاح ا١تقّيد بالزماين فيفسد وأّما النكاح الدائمي غَت ا١توّقت فهو مل ينشئو ا١تتعاقداف فيكوف االشًتاط مفسدًا للنكاح، 

 و الوجو فيما ذىب إليو ا١تشهور من بطبلف النكاح حينئذ.ولعلّ 

  تربّي البائع أو ا١تشًتي من العيوب، واألصل ُب ذلك أّواًل: االٚتاع كما استظهره شيخنا األنصاري الثاين من ا١تسقطات:
  رّة من أّف االٚتاع معوصرّح بو غَته إاّل أّف مثل ىذا االٚتاع ال ٯتكن االعتماد عليو ١تا مّر غَت م «ٕ» )قّدس سرّه(

______________________________ 
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 وال يكوف إٚتاعاً تعّبدياً فاالٚتاع ساقط. )عليو السبلـ(  وجود دليل آخر ُب ا١تسألة ال يكشف عن رأي اإلماـ

تقّدـ سابقًا من أّف مدرؾ خيار العيب ىو الشرط الضمٍت الذي يقتضيو االطبلؽ فإذا صرّح بالرباءة من العيوب وثانياً: ما 
فَتتفع االطبلؽ ا١تقتضي للشرط الضمٍت ال ٤تالة فبل يثبت لو ا٠تيار عند ظهور العيب ُب ا١تبيع، وقد سقط ُب نسخ 

مع أنو االطبلؽ أي يرتفع االطبلؽ بالتصريح بالرباءة، وىكذا  « فقد ارتفع الطبلؽ اخل»األلف حيث فيو  «ٔ»  ا١تكاسب
مع أنو ال معٌت صحيح لقولو واألصل ُب اٟتكم بعد االٚتاع إىل قولو الطبلؽ صحيحة اخل بل  «ٕ»  كتبو السيد ُب حاشيتو

صحيحة زرارة، وما قبلو ىو أّف  -إىل قولو -الصحيح ما ذكرناه من سقوط األلف فتصَت العبارة ىكذا: واألصل ُب اٟتكم
لو كاف ا١تعتمد ُب خيار العيب ىو الشرط الضمٍت فقط التصريح بالرباءة يرفع االطبلؽ. وكيف كاف فهذا الوجو إ٪تا يتم فيما 

 ولكّنك عرفت أّف ا١تدرؾ فيو ىو االخبار.

وثالثاً: األخبار كمعتربة زرارة ا١تتقّدمة فإّّنا قد عّلقت مضّي العقد على إحداث اٟتدث ولكن ُب صورة عدـ تربّي البائع وعدـ 
أف ٭تدث فيو حدثاً، وإف مل ٭تدث حينئذ فبل ٯتضى عليو العقد ويكوف البياف، ففي ىاتُت الصورتُت ال ٯتضى عليو العقد إاّل 

وأّما ُب صورة تربّي البائع أو البياف فالبيع ماٍض « ٯتضى عليو البيع»إىل قولو « فأحدث فيو حدثاً »خيارياً كما ىو مفهـو قولو 
عدـ التربّي وعدـ البياف ال معهما، عليو سواء أحدث فيو أـ مل ٭تدث، ألّف تعليق ا١تضي على إحداث اٟتدث ُب صورة 

  وعليو فبل مانع من التمّسك هبذه الرواية ُب إثبات أفّ 

______________________________ 
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 تربّي مسقط للخيار وموجب ١تضي العقد والبيع وإف مل ٭تدث فيو شيئاً.ال

ٍب إنّو ال فرؽ ُب التربّي ا١تسقط للخيار بُت التربّي على ٨تو التفصيل والتربّي عن العيوب على ٨تو االٚتاؿ الطبلؽ الرواية، 
 فبل فرؽ بُت أف يقوؿ:

ر فيما إذا ظهر فيو عيب آخر غَت العيب الذي تربّأ إليو، وبُت أف بعتك ىذا العبد وتربّأت عن عيب كذا حىت يثبت لو ا٠تيا
 يقوؿ: بعتك ىذا العبد مع ما فيو من العيوب ا١تعلومة وغَت ا١تعلومة حىت يسقط خيار العيب من طرؼ ٚتيع العيوب.



كسوء ا٠تلق وكونو سارقاً   كما ال يفرؽ ُب ذلك بُت التربّي من العيوب الظاىرية كالعمى و٨توه والتربّي من العيوب الباطنية
 و٨تو٫تا الطبلؽ األخبار.

وكذا ال فرؽ ُب ذلك بُت التربّي من العيوب ا١توجودة حاؿ العقد والتربّي من العيوب ا١تتجّددة بعد العقد قبل القبض أو ُب 
 زماف خيار ا١تشًتي ٓتيار حيواف أو شرط.

بوجو، وُب التربّي من العيوب ا١تتجّددة بعد العقد ُب زماف ضماف ُب التربّي من العيوب ا١توجوده حاؿ العقد   ورٔتا يستشكل
 البائع بوجو آخر.

ُب التربّي من العيوب ا١تتجّددة بعد العقد فهو ليس من ناحية الغرر، ألّف ا١تدار ُب عدـ الغرر ُب البيع على   فأّما اإلشكاؿ
عدمو حاؿ العقد وا١تفروض عدمو حينئذ، وأّما الغرر بعده فعلى تقدير ٖتّققو ال يضّر بالبيع، إاّلأّف االشكاؿ أنو حينئذ من 

ثبت بعد حدوث العيب ُب ا١تبيع وىو بعد مل ٭تدث فيو فكيف يسقطو مع عدـ ثبوتو، إسقاط ما مل ٬تب، فإّف ا٠تيار إ٪ّتا ي
 وإسقاط ما مل ٬تب غَت صحيح أو غَت معقوؿ.

ما تقّدـ ُب خيار الرؤية وغَتىا من أّف إسقاط ما مل ٬تب ال استحالة فيو عقبًل، وإ٪ّتا ال ٬توز شرعاً  واٞتواب عن ذلك:
ليو العقبلء ُب بعض ا١توارد، واالٚتاع إ٪تا ٖتّقق على بطبلف إسقاط ما مل ٬تب فيما إذا أسقطو لبلٚتاع أو ١تخالفتو ١تا بٌت ع

  قبل
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ٖتّقق العقد، وما ىو موضوع ا٠تيار بل ىو على خبلؼ ما عليو العقبلء، وأّما بعد ٖتّقق العقد الذي ىو موضوع ا٠تيار ألنو 
قاط ا٠تيار على تقدير ٖتّقق العيب بعد ذلك بعد ما كاف االنشاء مربزاً لبلعتبار النفساين، واالعتبار  فسخ العقد فبل بأس باس

كما يتعّلق باألمر اٟتايل يتعّلق باألمر االستقبايل فمن اآلف يعترب سقوط خياره الثابت ُب ظرفو، نعم ال ٯتكن إسقاطو فعبًل 
 لعدـ ثبوتو بالفعل.

ي من العيوب ا١توجودة حاؿ العقد فهو من جهة أنو يستلـز الغرر وإف مل يكن من إسقاط ما مل ٬تب، ُب التربّ   وأّما االشكاؿ
 ألنو مع تربّي البائع عن العيب يقّدـ على ما فيو ا٠تطر وىو ٦تنوع باطل ُب الشريعة ا١تقّدسة.

ا٠تيار بو وقلنا إّّنا مطلقة من حيث أّف األخبار إذا قلنا بداللتها على صحة البيع مع التربّي وسقوط  واٞتواب عن ذلك:
استلزامو الغرر ُب ا١تعاملة وعدمو ٔتعٌت أّنا دّلت على صّحة البيع مع التربّي حىت فيما كانت ا١تعاملة غررية فبل ٤تيص من 



 يقبل االلتزاـ بأّّنا ٗتصص الدليل الداّؿ على بطبلف البيع الغرري، ألّف بطبلنو ليس من جهة االستحالة العقلية حىت ال
 التخصيص، بل يكوف إنكاره من االجتهاد ُب مقابلة النص الصريح.

وأّما إذا قلنا بأّف األخبار تدّؿ على صحة البيع مع التربّي عن العيوب ُب ا١تعاملة احملكومة بالصحة ُب حّد نفسها من ٘تاـ 
الشروط، ومن ىنا مل يصح التمسك هبا اٞتهات والشرائط وال نظر ٢تا إىل إثبات الصحة حىت ُب ا١تعاملة الفاقدة لبعض 

الثبات صحة العقد الصادر من الصيب بدعوى أّّنا مطلقة وتقتضي صحة البيع مع التربي مطلقًا فا١تعاملة الغررية الفاقدة 
 لشرطها خارجة عن األخبار.

ائع بصحة ا١تبيع وا٠تيار عند ظهور فحينئذ فبلبّد من التفصيل ُب ا١تقاـ وأف يقاؿ إف كاف ارتفاع الغرر مستندًا إىل التزاـ الب
  عيب فيو ومن أجلو أقدـ على البيع إذ ال خطر فيو حينئذ حيث إنو إذا ظهر معيباً يرّده إىل مالكو، فبل ٤تيص من االلتزاـ
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تزاـ البائع بصحة ا١تبيع، وأّما إذا اعتمدنا بفساد ا١تعاملة بالتربّي من العيوب حينئذ ألنو غرري وإقداـ على ما فيو ا٠تطر لعدـ ال
ُب رفع الغرر إىل أخبار خارجي واطمئناف بعدـ العيب ُب ا١تبيع فبل مانع من صحة البيع وعدـ غرريتو ولو مع تربّي البائع عن 

 رفت.عيوبو، ألنّا بعد على اطمئناف من صحة ا١تبيع وال إقداـ على ا٠تطر، وكيف كاف فالصحيح ىو التفصيل كما ع

من الفرؽ بُت التربّي من فقد وصف الصحة وعدـ االلتزاـ بو وبُت عدـ  «ٔ» )قّدس سرّه(  وأّما ما أفاده شيخنا األنصاري
االلتزاـ بسائر األوصاؼ الكمالية وأّف التربّي من فقد األوصاؼ الكمالية يوجب الغرر وبطبلف ا١تعاملة، وأّما التربّي من العيب 

رفع الغرر، ففيو ما تقّدـ من أّف أصالة وانتفاء وصف الصحة فبل يوجب الغرر ١تكاف االعتماد على أصالة السبلمة وىو ي
السبلمة مل يعلم ٢تا أصل وأّّنا من أي االصوؿ أّواًل. وثانياً: على تقدير أصالتها ال ٯتكن االعتماد عليها ُب رفع الغرر الذي 

ْتث ىذا ا٠تيار،  ىو ٔتعٌت احتماؿ ا٠تطر وجداناً، ألنّا بعُد ٨تتمل ا٠تطر بالوجداف ومل يرتفع باألصل كما تقّدـ ُب أوائل
 فالصحيح ما ذكرناه من التفصيل.

 ذكر أّف الرباءة ُب ا١تقاـ ٭تتمل إضافتها إىل امور ثبلثة: )قّدس سرّه(  ٍبّ إّف شيخنا األنصاري

األوؿ: أف تضاؼ إىل عهدة البائع سبلمة ا١تبيع، وذكر أّف مرجع ذلك إىل عدـ التزامو السبلمة، فبل يًتّتب على ظهور العيب 
 وال أرش وكأنّو باعو على كل تقدير كاف صحيحاً أـ عيباً. ردّ 

الثاين: أف تضاؼ إىل ضماف العيب ومعناه التربّي عن ا١تاؿ الذي ىو قيمة العيب ألنو معٌت ضماف العيب، فيسقط بذلك 
 األرش فقط على تقدير كوف ا١تبيع معيباً 



______________________________ 
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 دوف الرّد ألنو مل يتربّأ عن ا٠تيار.

 الثالث: إضافة الرباءة إىل حكم العيب أي ا٠تيار ا١تًتّتب على العيب.

والفرؽ بُت ىذا وبُت األمر األوؿ أّف الرباءة ُب األوؿ اضيفت إىل نفس العيب وُب ا١تقاـ اضيفت إىل حكمو فيسقط بو الرد 
  التذكرة وذكر أّف األظهر عند العرؼ ىو األوؿ، واألنسب إىل معٌت الرباءة ىو الثاين، ىذا.واألرش، وقد نسبو إىل

وال ٮتفى أنّو ال فرؽ بُت الثالث واألوؿ إاّلُب ٣ترد اللفظ ومعنا٫تا واحد وىو التربّي عن ا٠تيار، وأّما ما رتّبو على الوجو األوؿ 
و و٬تري ُب ٚتيع االحتماالت الثبلثة، فإنو لو باعو على تقدير دوف تقدير من أنو كأنّو باعو على كل تقدير فهو ال ٮتتص ب

فيكوف من ا١تعّلق الباطل، فالبيع على كل تقدير ٬تري ُب ٚتيعها، وقد ذكرنا أنو ال معٌت معقوؿ الشًتاط وصف الصحة أو 
عدـ جعل ا٠تيار للمشًتي على تقدير ظهور العيب االلتزاـ هبا إاّلجعل ا٠تيار للمشًتي فيما إذا مل يتربّأ البائع، فمعٌت التربّي 

ُب ا١تبيع ببل فرؽ ُب ذلك بُت الوجو األوؿ والثالث، ١تا مّر من أّف االلتزاـ ا١تعاملي ُب ٚتيع االحتماالت الثبلثة منّجز وثابت 
 كمو.على كل تقدير، والفرؽ بُت الوجهُت إ٪تا ىو ُب اللفظ وُب إضافة الرباءة إىل نفس العيب أو إىل ح

وعليو فاألمر ُب اٟتقيقة يدور بُت االحتمالُت و٫تا االحتماؿ األوؿ والثاين الذي مرجعو إىل إسقاط األرش فقط كما إذا صرّح 
ٓتصوص إسقاطو، وىذا وإف مل يرد فيو نّص خاص فإّف ما ورد من جواز التربّي للبائع ظاىره التربّي ا١تطلق دوف التربّي من 

إاّلأنو يكفي ُب جوازه ما علمناه من ا٠تارج من أّف األرش غرامة وإ٪تا ثبت ٔتطالبة ا١تشًتي ال أنو خصوص ماؿ العيب وأرشو، 
يشتغل ذّمتو أي البائع هبا من االبتداء، فإّف معٌت ذلك أّف األرش حق للمشًتي لو أف يطالب بو البائع ال أنو واجب عليو، 

د ألنّا ذكرنا أنو ال فرؽ بُت اٟتق واٟتكم إاّلُب ٣ترد جواز االسقاط فإذا ثبت أّف األرش حق فيثبت جواز إسقاطو حُت العق
 وعدمو وإاّل 
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فكبل٫تا من األحكاـ، فبل يرد على الوجو الثاين إاّلكونو من اسقاط ما مل ٬تب وقد عرفت جوابو. وا١تتحّصل أّف األمر يدور 
  ثالث ُب البُت.بُت االحتمالُت و٫تا األوؿ والثاين وال



ذكر أّف تربّي البائع عن العيوب إ٪ّتا يوجب سقوط خصوص ا٠تيار دوف سائر  «ٔ» )قّدس سرّه(  ٍب إّف شيخنا األنصاري
ُب تفسَت ىذا الكبلـ أمرًا آخر يغاير ا١تعٌت ا١تستفاد من ظاىر كبلـ  «ٕ»  ُب حاشيتو )قّدس سرّه( أحكامو، وقد ذكر السيد

كما أنو   )قّدس سرّه(  وىو أيضاً معًتؼ بأّف ما ذكره على خبلؼ ظهور كبلـ شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(  شيخنا األنصاري
على خبلؼ ظواىر سائر الكلمات، ولكّنو ذكر أّف مرادىم ىو ما ذكره وإف كانت عباراهتم غَت وافية ببيانو وإ٪تا استفاده من 

 الضماف لبقاء عبلقة ا٠تيار، كما سيّتضح وجهو إف شاء اللَّو تعاىل.ُب قولو: و٭تتمل  «ٖ» )قّدس سرّه( تعليل الشهيد

من أنو إذا تربّأ البائع من العيب وسقط بو خياره فهل  )قّدس سرّه( ما ذكره السيد أحد٫تا وعليو البّد من التكّلم ُب مقامُت:
ين أي الذي لو مل يتربّأ منو البائع لثبت أو يسقط بو ٚتيع أحكامو من ضماف البائع للمبيع فيما إذا تلف ُب زماف ا٠تيار الشأ

أّف الساقط بالتربّي إ٪ّتا ىو خصوص ا٠تيار رّداً وأرشاً دوف مثل الضماف فيما إذا تلف ا١تبيع ُب زمانو مستنداً إىل العيب الذي 
مع االعًتاؼ بكونو خبلؼ  )قّدس سرّه( كما نسبو إليو السيد  )قّدس سرّه(  تربّأ إليو منو، فإف كاف ىذا مراد شيخنا األنصاري

 بقولو: و٭تتمل الضماف لبقاء عبلقة )قّدس سرّه( ظاىر عبارتو من جهة تعليل الشهيد

______________________________ 
 ٕٖٗ: ٘( ا١تكاسب ٔ)

  من مبحث ا٠تيارات ٚٛ( حاشية ا١تكاسب )اليزدي(: ٕ)

 ]لكّن فيو: لبقاء عّلة ا٠تيار[ ٖٕٛ: ٖ( الدروس ٖ)
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ا٠تيار، ٔتعٌت أّف ا٠تيار وإف سقط بالتربّي إاّلأّف علقتو باقية وىي تقتضي الضماف لقاعدة كل مبيع تلف ُب زمن ا٠تيار فهو 
 ٦تّن ال خيار لو.

فؤلّف ظواىر األدلّة اليت استفيد منها كوف تلف ا١تبيع ُب زمن ا٠تيار ٦تّن ال  )قّدس سرّه( أّما أّواًل:  فالتحقيق خبلؼ ما أفاده
خيار لو ىي ا٠تيار الفعلي دوف ا٠تيار الشأين كما ُب ا١تقاـ، وأّف التلف ُب زماف ا٠تيار الفعلي ٦تّن ال خيار لو ال ُب زماف 

ا٠تيارات كخيار اجمللس فيما إذا أسقطاه ٍب تلف ا١تبيع ا٠تيار الشأين، ومن ىنا ال يلتـز بذلك فقيو ُب غَت خيار العيب من 
 بدعوى أنو تلف ُب زماف ا٠تيار الشأين أي لو مل يسقطاه لثبت، وىذا ظاىر.

فؤلّف ذلك لو ًب وسّلمنا أّف التلف ُب زماف ا٠تيار الشأين ٦تّن ال خيار لو للـز منو اٟتكم بكوف التلف من ماؿ من  وأّما ثانياً:
 األبد وإىل يـو القيامة، لتحّقق ا٠تيار الشأين ُب ٚتيع األزمنة، ألنو لو مل يسقطو أو مل يتصّرؼ فيو أو مل يعلم ال خيار لو إىل



بالعيب لثبت إىل األبد، فيكوف البائع ضامنًا للمبيع فيما إذا استند تلفو إىل العيب الذي تربّأ منو إىل يـو القيامة وىذا ٦تّا ال 
 إسناده إىل ٚتيعهم وجعل ا١تخالف ىو الشهيد فقط. يتفّوه بو فقيو فضبًل من

ٓتصوص خيار  )قّدس سرّه(  فؤلّف التلف ٦تّن ال خيار لو إذا كاف ُب زماف ا٠تيار ٮتتص عند شيخنا األنصاري وأّما ثالثاً:
اٟتيواف والشرط لورود النص فيهما وخيار اجمللس إٟتاقًا لو هبما، وال ٬تري ُب غَتىا من ا٠تيارات كخيار العيب و٨توه حىت 

 ونسبو إىل األصحاب ٦تّا ال معٌت ٤تّصل لو أبداً. )قّدس سرّه(  فيما إذا كاف فعلياً فضبًل عّما إذا كاف شأنياً، فما أفاده

وصريح بعض الكلمات: ىو أنو إذا تربّأ البائع من  )قّدس سرّه(  وىو الذي يوافقو ظاىر كبلـ شيخنا األنصاري  وثاين ا١تقامُت
  العيب وبو سقط ذلك ا٠تيار إاّلأنو كاف للمشًتي خيار آخر كخيار اٟتيواف و٨توه وقد تلف ُب الثبلثة من جهة العيب
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ائع، فهل يكوف التربّي من العيب موجباً لعدـ ضماف البائع تلف ا١تبيع ُب زماف ا٠تيار بدعوى أنو تربّأ منو، أو الذي تربّأ منو الب
أّف التربّي ال يوجب إاّلسقوط ا٠تيار ال غَته من األحكاـ، والتلف من ماؿ البائع ُب زماف ا٠تيار من قبيل األحكاـ ال 

وإطبلؽ أدلّة الضماف فيما إذا تلف ُب زماف ا٠تيار فبل يرتفع الضماف حىّت فيما لو اٟتقوؽ، وال يرتفع بالتربّي لعدـ ربط بو، 
صرّح بأنو تربّأ من العيب وأسقطو ْتيث ال يضمنو لو تلف ا١تبيع ُب زماف ا٠تيار كي ال يرد إشكاؿ القصور ُب مقاـ االثبات 

وؽ ١تا تقدـ من أنو ال فرؽ بُت اٟتق واٟتكم إاّلُب أّف وذلك ألنو مل يدؿ دليل على ارتفاع الضماف بالتربّي حىت يلحقو باٟتق
 اٟتق يقبل السقوط وا١تفروض أنو مل يدؿ دليل على أّف التربّي يرفع الضماف.

صرّح بأنو لو تربّأ البائع من عيب فتلف بو ُب زماف خيار ا١تشًتي فاألقرب عدـ ضماف  «ٔ» )قّدس سرّه( ٍب إّف الشهيد
شًتي بو قبل العقد أو رضي بو بعده وتلف ُب زماف خيار ا١تشًتي، و٭تتمل الضماف لبقاء عبلقة ا٠تيار البائع، وكذا لو علم ا١ت

ا١تقتضي لضماف العُت معو، وظاىره أّف إسقاط ا٠تيار بالتربّي أو بعلم ا١تشًتي بالعيب قبل العقد أو برضاه بو بعده تشًتؾ ُب 
وقد عرفت أّف التحقيق خبلفو، بل الظاىر ضماف البائع بو الطبلؽ أدلّة رفع ضماف البائع عند تلف ا١تبيع ُب زماف ا٠تيار 

 الضماف وعدـ ربط لو ٓتيار العيب وعدمو.

 .)قّدس سرّه(  ٍب إّف ما عّلل بو احتماؿ ضماف البائع من بقاء علقة ا٠تيار ٦تّا ال يرجع إىل ٤تّصل ومل نفهم مراده

أنو أقوى إشكااًل من األوؿ ما إذا استند تلف ا١تبيع ُب زماف ا٠تيار إىل العيب الذي تربّأ منو وإىل العيب  )قّدس سرّه( ٍب ذكر
  اآلخر الذي مل يتربّأ منو، والوجو



______________________________ 
 ]لكّن فيو: لضماف العُت معيبة[ ٖٕٛ: ٖ( الدروس ٔ)

 ٕٕٛ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

إشكااًل ىو أنّا إذا قلنا بارتفاع الضماف بالتربّي من العيب فبل يسقط بو الضماف ُب ا١تقاـ لوجود عيب آخر مل ُب كونو أقوى 
 يتربّأ منو مع استناد التلف إليو، ىذا.

 والصحيح أنو ال فرؽ بُت ىذه الصورة والصورة ا١تتقّدمة ُب أّف التربّي ال يرفع الضماف كاف ىناؾ عيب آخر أـ مل يكن استند
 إليو التلف أـ مل يستند.

ما إذا زاؿ العيب عن ا١تبيع قبل العلم بو، فإّّنم ذكروا أّف زوالو قبل العلم  ومن ٚتلة ا١توارد اليت قيل بسقوط الرّد واألرش فيها:
بو موجب لسقوط كل من الرّد واألرش، بل صريح بعضهم أو ظاىره سقوطو فيما إذا زاؿ بعد العلم بو قبل الرّد على ما 

ٍب تعّرض ١تا أّسسو الشافعي من أّف الزائل العائد كأنو مل يزؿ أو كأنو مل يعد،  «ٔ» )قّدس سرّه(  حكاه شيخنا األنصاري
وذكر أنو مل يرد ُب دليل وال ٯتكن األخذ بو على ٨تو الكّلية، بل البّد من اتّباع الدليل ُب كل مورد، وال يعتمد على ما ذكره 

 اف ُب العبارة.الشافعي ألنو ٤تض االستحس

بُت الرّد واألرش وأفاد أّف زواؿ العيب قبل الرّد إ٪ّتا ٯتنع عن الرّد فقط، ألّف موضوعو على ما دّلت عليو  )قّدس سرّه(  ٍب فّصل
الروايات ىو ا١تبيع ا١تعيب فإذا فرضنا ارتفاع عيبو فبل يبقى لرّد ا١تعيب موضوع، ومن ىنا ال ٯتكن استصحابو الرتفاع موضوعو 

ال أقل من الشك ُب بقائو، فإذا مل تشمل الروايات ما إذا زاؿ عيبو قبل الرّد ومل ٯتكن استصحابو فتشملو أدلّة اللزـو وهبا و 
٭تكم بعدـ ا٠تيار ُب الرّد، وأّما األرش فهو ال يسقط بزواؿ العيب قبل الرّد ألّف موضوعو وقوع العقد على ا١تعيب سواء ارتفع 

 تفع، فلو ا١تطالبة باألرش لوقوع العقد على أمر معيب وسقوطو بعد ثبوتو ٭تتاج إىل دليل، ىذا.العيب بعد ذلك أـ مل ير 

  وال ٮتفى ٯتكن أف يقاؿ بعدـ الفرؽ بُت الرّد واألرش ُب السقوط والثبوت

______________________________ 
 ٕٖٗ: ٘( ا١تكاسب ٔ)

 ٜٕٕ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

أّف وصف الصحة يقابل با١تاؿ عند وقوع العقد على ا١تبيع، وقلنا بأّف األرش على طبق القاعدة فما أفاده ألنّا إذا بنينا على 
وإف كاف تاّمًا على ىذا القوؿ وللمشًتي ا١تطالبة ٔتا يقابل وصف الصحة لعدـ وصو٢تا إليو ويسقط الرّد لعدـ بقاء العيب 



 ة البائع باألرش من حُت البيع ال من حُت ا١تطالبة وىو ٦تّا ال يلتـز بو ىوحُت الرّد، إاّلأّف الـز ذلك كما تقّدـ اشتغاؿ ذمّ 
وال ينبغي االلتزاـ بو أيضاً، فبل ٤تيص من أف يكوف األرش على خبلؼ القاعدة وثابتًا باألخبار على وجو  )قّدس سرّه(

 موضوع الرّد ىو ا١تعيب كذلك موضوع اآلخر. التعّبد، وعليو فبل يفرؽ بُت الرّد واألرش، ألّف كبل٫تا ثبت بالتعّبد وكما أفّ 

ء فيو وباألرش ُب ذلك ا١توضوع  وبعبارة اخرى: ُب ا١توضوع الواحد وىو ا١تبيع ا١تعيب حكم بالرّد على تقدير عدـ إحداث شي
 ء من الرّد واألرش، إذ ال مبيع معيوب. على تقدير إحداثو، فإذا ارتفع العيب وزاؿ فبل يبقى موضوع لشي

إىل عدـ الفرؽ بُت الرد واألرش وحكم بسقوطهما بدعوى أّف  «ٔ»  ُب حاشيتو )قّدس سرّه( نا ذىب السّيدومن ى
 موضوعهما ا١تبيع ا١تعيب حسبما يستفاد من األخبار وبعد زواؿ العيب ال يبقى موضوع ٢تما، ىذا.

بأف نلتـز بسقوط األرش دوف الرّد، وذلك  )قّدس سرّه(  بالتفصيل على عكس تفصيل شيخنا األنصاري وٯتكن أف يقاؿ أّواًل:
ألّف األرش كما عرفت ثبت بالتعّبد وموضوعو ا١تعيب، وبعد زواؿ العيب ال يبقى لو موضوع فيسقط ال ٤تالة وأّما الرّد فبل ١تا 

ّص أيضاً، ومل يثبت مّر وعرفت من أّف الرّد ثبت باالشًتاط الضمٍت االرتكازي عند العقبلء ولذا كّنا نلتـز بو وإف مل يرد فيو ن
  الرّد باألخبار حىت يرتفع بزواؿ العيب، ومن الظاىر أّف الرّد يثبت ٔتجرد كوف ا١تبيع فاقداً لوصف

______________________________ 
  من مبحث ا٠تيارات ٛٛ( حاشية ا١تكاسب )اليزدي(: ٔ)

 ٖٕٓ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

وسقوطو بعد الزواؿ ال دليل عليو، فنلتـز بالرّد دوف األرش، كما نلتـز بذلك ُب كل  الصحة حاؿ البيع لتخّلف الشرط الضمٍت
خيار يثبت باالشًتاط الضمٍت أو بغَت الضمٍت كما إذا اشًتط الكتابة ُب العبد ولكّنو مل يكن مّتصفًا بالكتابة حُت ا١تعاملة 

 واالمضاء لتخّلف الشرط الصريح.وتعّلمها عند ا١تشًتي، ألنّا نلتـز ُب مثلو با٠تيار بُت الرّد 

ٯتكن أف يقاؿ بثبوت كل من الرد واألرش وعدـ سقوطهما بزواؿ العيب قبل الرّد، وذلك ألّف أكثر األخبار وإف دّلت  وثانياً:
ه، وعليو على ثبوهتما ُب ا١تبيع ا١تعيب إاّل أنو ال مفهـو ٢تا حىت تنفي الرّد واألرش ُب غَت ا١تبيع ا١تعيب بل ىي ساكتة عن غَت 

بالصحيحة، ألّّنا دّلت على أّف إحداث  )قّدس سرّه(  فيكفينا ُب االلتزاـ هبما رواية زرارة اليت عرّب عنها شيخنا األنصاري
اٟتدث عّلة منحصرة ُب لزـو ا١تعاملة عند فرض عدـ البياف وعدـ التربّي ووقوع الشراء على ما بو عيب وعوار ُب الواقع، فإذا  

ًا ُب الواقع ومل يبُّت لو ومل يتربّأ إليو فلو ا٠تيار إف مل ٭تدث فيو حدثاً، وليس لو ا٠تيار وٯتضي عليو البيع إف كاف ا١تبيع معيب
، فإف  أحدث فيو ذلك، فإذا مل ٭تدث فيو حدثاً فلو الرّد واألرش الطبلؽ الرواية ألّنا جعلت االحداث عّلة منحصرة ُب اللزـو

ا١تفروض عدمو فبل لزـو ُب العقد ولو الرّد كما أّف لو األرش، ومل يقّيد جواز ا١تعاملة بصورة عدـ ٖتّقق ٖتّقق اللزـو وإاّل فبل، و 



ارتفاع العيب بل قيده بصورة عدـ إحداث اٟتدث فقط، وُب غَتىا ال لزـو زاؿ العيب أـ مل يزؿ وكذلك نقوؿ ُب األرش، 
ا سائر األخبار الدالّة على ا٠تيار ُب ا١تبيع ا١تعيب، إذ ال مفهـو وىذه الرواية تكفي ُب اٟتكم بثبوت األرش والرّد وال يعارضه

٢تا حىت تنفيو عن غَته وتعارض مع ىذه الرواية، فإذف فالزائل العائد كأنو مل يعد فيحكم بكل من الرّد واألرش كما إذا مل يزؿ 
 العيب أصبًل.

 ٖٕٔ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

ذكر من ا١توارد اليت يكوف التصرؼ فيها مسقطًا للرّد واألرش ما إذا تصّرؼ ُب  «ٔ» ()قّدس سرّه  ٍب إّف شيخنا األنصاري
أنو يرى التصرؼ حينئذ موجبًا لسقوط كل من الرد  «ٕ» ا١تعيب بعد العلم بالعيب، وقد نقل عن ابن ٛتزة ُب الوسيلة

ا األرش فلعدـ الدليل عليو فيما إذا تصّرؼ ُب واألرش. أّما الرّد فلما مّر من أف التصرؼ وإحداث اٟتدث مانع عن الرّد. وأمّ 
 ا١تعيب بعد العلم بعيبو.

والكبلـ ُب ذلك يقع من جهتُت: اٞتهة االوىل: ُب أّف التصرؼ بعد العلم بالعيب ىل ٯتنع عن ثبوت األرش حينئذ أو ال 
ع مع العلم بالعيب ويقتضي ثبوت مانع عن األرش حينذاؾ. اٞتهة الثانية: ُب أّف الدليل ىل يشمل صورة التصرؼ ُب ا١تبي

 األرش ُب ىذه الصورة أيضاً أو أنو ال مقتضي لؤلرش فيها.

)عليو   فإف قلنا بأّف التصّرؼ مسقط تعّبدي الستفادتو من بعض أخبار خيار اٟتيواف كقولو أّما الكبلـ ُب اٞتهة االوىل:
فبل ٤تيص حينئذ من االقتصار على  «ٖ»  اخل« نظر إليوأرأيت إف المس أو قّبل أو نظر منها إىل ما ال ٬توز ال» السبلـ(

مقدار التعّبد شرعاً، وا١تقدار الذي تعّبدنا الشارع بكوف التصرؼ مسقطًا ىو الرّد فقط، وأّما األرش فبل ألنو مل يرد رواية تدّؿ 
رؼ فيما إذا تصّرؼ مع على التعّبد ُب سقوط األرش بالتصرؼ، فإذف ال يكوف التصرؼ مانعًا عن ثبوت األرش بعد التص

 العلم بالعيب.

  وأّما إذا قلنا بأّف التصرؼ مسقط من أجل أنو كاشف عن االسقاط ال من

______________________________ 
 ٕٖٙ: ٘( ا١تكاسب ٔ)

 ٕٚ٘( الوسيلة: ٕ)

 )مع اختبلؼ يسَت( ٖح  ٗ/ أبواب ا٠تيار ب ٖٔ: ٛٔ( الوسائل ٖ)

 ٕٖٕ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج



أجل التصرؼ فحينئذ يتمّحض النزاع ُب الصغرى فقط أي يقع الكبلـ ُب أّف التصرؼ ُب ا١تبيع بعد العلم بالعيب كاشف عن 
الرضا با١تبيع فقط دوف العيب، فلو ا١تطالبة باألرش ألنو إ٪تا أسقط الرّد ال األرش، أو أنو كاشف عن الرضا با١تبيع وبالعيب 

العلم بالعيب فيسقط بو الرّد واألرش معًا وكيف كاف فيكوف البحث صغرويًا ٤تضًا وأنو أراد وكأنو أقدـ على شراء ا١تعيب مع 
إسقاطهما أو إسقاط أحد٫تا، وال ٣تاؿ للبحث الكربوي ُب أّف التصرؼ مسقط أو ال، إذ ا١تفروض أنّا بنينا على أنو مسقط 

ق بُت اللفظي منو والفعلي، ألّف ا١تشًتي غَت ملـز ألجل الكشف عن رضا ا١تتصرؼ، وال فرؽ ُب االسقاط والتجاوز عن اٟت
ٔتطالبة األرش وإ٪ّتا ىو جائز ُب حّقو وحق ثابت لو ولو أف يطالب بو ولو أف يتجاوز عنو، فإذف ال يبقى ٣تاؿ للبحث 

 الكربوي، والبّد من تشخيص أّف ا١تتصّرؼ ماذا أراد بتصّرفو فهل أراد إسقاط الرّد أو ىو مع األرش.

فإف بنينا على أّف األرش كالرّد يثبت من االبتداء أي من حُت ٖتّقق العقد وأنو يولد أمرين أحد٫تا الرّد  ٞتهة الثانية:وأّما ا
والثاين األرش، فحينئذ يكوف األرش ثابتًا ُب حقو من االبتداء قبل التصرؼ وبعده مع العلم أو بدونو، فبل ٮتتص ٔتا إذا 

إذا قلنا بأّف األرش يثبت بعد التصرؼ الذي ٯتنع عن الرّد ال من االبتداء فقد ذكر شيخنا  تصرؼ فيو مع اٞتهل بالعيب، وأّما
أّف األرش ال ٮتتص بصورة التصرؼ قبل العلم بالعيب بل األخبار تدؿ على أّف األرش يعم  «ٔ» )قّدس سرّه(  األنصاري

 قولو فلَتاجع.التصرؼ قبل العلم بالعيب وما بعده، ٍب أمر با١تراجعة إىل األخبار ب

و٨تن قد راجعنا الروايات ومل ٧تد منها ما يدّؿ على عمومية األرش وثبوتو مع التصرؼ بعد العلم بالعيب إاّلروايتُت: إحدا٫تا 
  رواية ميسر عن أيب عبداللَّو

______________________________ 
 ٕٖٙ: ٘( ا١تكاسب ٔ)

 ٖٖٕ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

وثانيتهما  «ٔ»  اخل« ال يرّد اٞتارية بعيب إذا وطئت ولكن يرجع بقيمة العيب )عليو السبلـ(  كاف علي  قاؿ» )عليو السبلـ(
وىاتاف الروايتاف  «ٕ» «قاؿ ال ترّد اليت ليست ْتبلى إذا وطئها صاحبها ولو أرش العيب»رواية عبدا١تلك عن أيب عبداللَّو 

مطلقتاف ُب ثبوت األرش بالتصرؼ كاف مع العلم بالعيب أـ ببل علمو، وليس فيهما تقييد األرش ٔتا إذا تصّرؼ فيو مع اٞتهل 
 «ٍب علم بذلك العيب» )عليو السبلـ(  بالعيب ٍب علم بو، وىذا ٓتبلؼ سائر األخبار ألّنا مشتملة على التقييد باٞتهل بقولو

 وىكذا. «ٗ» «وجد فيها عيباً  ٍب»أو  «ٖ»

إاّل أّف ىاتُت الروايتُت لضعف سنديهما قاصرتاف عن إثبات األرش مطلقًا حىت مع التصرؼ بعد العلم بالعيب، وليس ُب 
غَت٫تا من األخبار داللة على ثبوتو مطلقاً، نعم ال مفهـو لغَت٫تا ُب نفي األرش مع التصرؼ بعد العلم حىت يتعارضاف إاّل 

 ُب نفسهما قاصرتاف لضعف السند، ىذا أّواًل.أّنما 



وثانياً: لو سّلمنا أّّنما معتربتاف ْتسب السند فبل ٯتكن االعتماد عليهما أيضًا ألّف غَت٫تا من األخبار وإف مل يكن ٢تا مفهـو 
وىي لصحتها  ـ()عليو السبل  حىت يعارضهما إاّلأّف بينها رواية واحدة ذات مفهـو وىي صحيحة ٛتّاد عن علي بن اٟتسُت

قاؿ كاف القضاء األوؿ ُب الرجل إذا » )عليو السبلـ(  وقّوهتا تتقّدـ على الروايتُت بعد ا١تعارضة، والوجو ُب مفهومها ىو أنو
  اشًتى األمة فوطئها ٍب ظهر على

______________________________ 
 ٛح  ٗ/ أبواب أحكاـ العيوب ب ٗٓٔ: ٛٔ( الوسائل ٔ)

 ٖح  ٘/ أبواب أحكاـ العيوب ب ٘ٓٔ: ٛٔ( الوسائل ٕ)

 )مع اختبلؼ يسَت( ٕح  ٙٔ/ أبواب ا٠تيار ب ٖٓ: ٛٔ( الوسائل ٖ)

 ٕح  ٗ/ أبواب أحكاـ العيوب ب ٕٓٔ: ٛٔ( الوسائل ٗ)
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حيث رتّبت األرش فيما إذا وطئها ٍب علم بالعيب، وحيث إّّنا شرطية فمفهومها  «ٔ» «عيب، أّف البيع الـز ولو أرش العيب
أنو إذا مل يتأّخر العلم بالعيب عن الوطء بل كاف متقّدمًا عليو فبل أرش، وألجل صحتها تتقّدـ على الروايتُت، وحينئذ فيثبت 

 بذلك ما ذىب إليو ابن ٛتزة من سقوط األرش بالتصرؼ بعد العلم بالعيب.

من ا١تسقطات للرّد واألرش: التصرؼ ُب ا١تبيع ا١تعيب ولكن العيب مل يكن ٦تّا يوجب نقصًا ُب  ومن ٚتلة االمور اليت عّدوىا
قيمة ا١تبيع كالبغل ا٠تصي أو العبد كذلك، فإّف البغل ال نسل لو فبل يفّرؽ فيو بُت ا٠تصي وغَته، وليس ىو كالفرس ا١تطلوب 

فيو عيباً، وكذلك العبد ألّف ا٠تصي منو ٦تّا يطلبو ٚتاعة من العقبلء ويرغبوف فيو فبل تنقص فيو الولد حىت يكوف ا٠تصاء 
قيمتو، وُب مثلو إذا تصّرؼ فيو بعد العلم بو يسقط الرّد ال ٤تالة، ١تا تقّدـ من أّف التصّرؼ مسقط للرّد كما يسقط األرش إذ 

 ال فرؽ بُت قيميت الصحيح وا١تعيب، ىذا.

وبو أف ال يعّد التصّرؼ من ٚتلة االمور ا١تسقطة للرّد واألرش،  )قّدس سرّه(  األنسب بكتاب شيخنا األنصاريوال ٮتفى أّف 
ألّف الفرض أنو يسقط الرّد فقط وأّما األرش فهو ال يسقط من جهة التصرؼ بل من جهة عدـ الفرؽ بُت الصحيح وا١تعيب 

 .ىذا أّواًل  ْتسب القيمة،



ء، وقد تقّدـ أّف العيب الذي ال ينقص  ا ثبت فيو األرش والرّد ولكن نتكّلم ُب أّّنما يسقطاف بأي شيأّف الكبلـ فيم وثانياً:
القيمة ال يثبت بو األرش أصبًل، أّما ْتسب األخبار فبلنصرافها إىل عيب يوجب تفاوتًا ُب قيمة ا١تبيع وال تشمل ما ال فرؽ 

  ا١تراد بو ليس ٣ترد النقصبُت صحيحو ومعيبو، ألّف العيب ال يصدؽ عليو، إذ 

______________________________ 
 ٚح  ٗ/ أبواب أحكاـ العيوب ب ٗٓٔ: ٛٔ( الوسائل ٔ)

 ٖٕ٘، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

عن ا٠تلقة األصلية وإاّل لكاف ا٠تتاف من ٚتلة العيوب ا١توجبة لؤلرش، بل ا١تراد بو ىو ما يوجب نقص قيمة ا١تاؿ. وأّما ْتسب 
لعقبلء فلما عرفت من أّنم ال يعّدوف ٣ترد النقص عن ا٠تلقة األّولية عيباً، وعليو فبل أرش ُب ا١تقاـ حىت يسقط بناء ا

 ء آخر. بالتصرؼ أو بشي

أّف التصرؼ على إطبلقو ال دليل على إسقاطو ا٠تيار إاّلفيما ثبت فيو نص كاٞتماع أو قصد بو االسقاط، وأّما ُب  وثالثاً:
 غَت٫تا فبل، وما ثبت ُب بعض ا٠تيارات من سقوطو بالتقبيل واللمس و٨تو٫تا قد عرفت أنو ٥تتص ٔتورده من باب التعّبد.

من الرّد واألرش التصرؼ ُب ا١تبيع ا١تعيب الذي ال يتفاوت قيمتو السوقية  وباٞتملة: أّّنم عّدوا من ٚتلة ا١تسقطات لكل
بالعيب وصحيحو ومعيبو على حّد سواء، فيكوف األرش ساقطًا لعدـ التفاوت بُت صحيحو ومعيبو، وكذا الرّد ألّف التصرؼ 

من الرّد وال األرش وصربه على ا١تعيب  ُب ا١تبيع ا١تعيب يسقط ا٠تيار، واورد عليو بأّف ىذا يوجب ضرر ا١تشًتي لعدـ ٘تّكنو
ضرر، ورّد بأّف الضرر ا١تايل منتٍف على الفرض إذ ال تفاوت بُت صحيحو ومعيبو ْتسب القيمة، وٗتّلف الغرض الشخصي ال 

 يوجب الضرر )ألّف الضرر ىو النقص ُب ا١تاؿ أو النفس أو العرض(.

وجب للنقص ْتسب القيمة كا٠تصاء ُب العبد والديك و٨تو٫تا إّما أف وتفصيل الكبلـ ُب ىذا ا١تقاـ أف يقاؿ: العيب غَت ا١ت
٪تنع عن صدؽ العيب عليو كما منعناه، ألّف الوصف غَت الدخيل ُب مالية ا١تاؿ ال يكوف مقصودًا للعقبلء وال يشًتطونو 

ر ُب العيب على القاعدة ومن أجل ارتكازًا وال يروف ٗتّلفو من ٗتّلف الشرط الضمٍت فبل يثبت بو ا٠تيار وقد عرفت أّف ا٠تيا
 ٗتّلف الشرط وإف كاف األرش ثابتاً من جهة األخبار، وإّما أف نقوؿ بصدؽ العيب على مثلو.

وعلى األوؿ ال خيار للمشًتي ال قبل التصرؼ وال بعده إذ ال عيب، وقد مّر أّف ذلك من باب السالبة بانتفاء ا١توضوع، فبل 
 ؼ وىذا ظاىر.مقتضي للخيار حىت يسقط بالتصر 
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وأّما على الثاين فهو وإف كاف مقتضيًا للخيار كما يقتضيو التكّلم ُب ا١تسقط بعد الفراغ عن ثبوت ا٠تيار ُب ا١تقاـ، إاّلأنّا 
ه بالسقوط، فإف كاف ذكرنا أّف التصرؼ ليس مسقطاً تعّبدياً وإ٪ّتا يوجب السقوط فيما إذا قصد بو االسقاط وكاف مشعراً برضا

التصرؼ من ىذا القبيل فبل ٤تالة يسقط بو ا٠تيار إاّلأنو غَت موجب لضرر ا١تشًتي ألنو بنفسو يسقط خياره باالسقاط 
الفعلي كما ىو ا١تفروض، وأّما إذا مل يكن التصرؼ مشعرًا بالرضا ومل يدّؿ على االسقاط فبل دليل على سقوط ا٠تيار حىت 

 ر على ا١تشًتي.يّدعى أنو يوجب الضر 

و٦تّا ذكرناه يظهر أنّا إذا منعنا عن صدؽ العيب على مثل ا٠تصاء ولكّنا علمنا خارجاً أّف ا١تشًتي يشًتط عدمو ُب ا١تبيع وأّف 
غرضو متعّلق بالعبد ا١تّتصف ّتميع األوصاؼ ا٠تلقية فبل ٤تيص من االلتزاـ با٠تيار حينئذ أيضاً، إاّلأنو ليس ٓتيار العيب وإ٪ّتا 
ىو خيار ٗتّلف الشرط وىذا ا٠تيار ال يسقط إاّلباسقاطو قواًل أو فعبًل، فإف كاف التصرؼ كاشفًا عن رضاه بالعيب وإسقاطو 

 ا٠تيار فهو وإاّل فبل يكوف التصرؼ موجباً للسقوط حىت يّدعى أّف ا١تشًتي يتضّرر بذلك.

ف ا١تبيع معيبًا بالعيب السابق، أي ما ال يوجب تفاوتًا ُب قيمة اليت قالوا فيها بعدـ الرّد واألرش: ما إذا كا ومن ٚتلة ا١توارد
ا١تاؿ صحيحًا وال معيبًا ولكن حدث فيو حدث عند ا١تشًتي كالعبد ا٠تصي إذا صار أعمى عند ا١تشًتي أو كسر رجلو، فبل 

لسابق، وقد اعًتؼ شيخنا أرش حينئذ لعدـ تفاوت قيمة العبد با٠تصاء وال رّد ألّف إحداث اٟتدث مانع عن الرّد بالعيب ا
بلزـو الضرر على ا١تشًتي ُب ىذه ا١تسألة، ألّف صربه على ا١تعيب من دوف رّده وال األرش يوجب الضرر ال  «ٔ»  األنصاري

 ٤تالة، ىذا.

______________________________ 
(ٔ) 

 ٕٖٚ: ٘ا١تكاسب 
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ا١تسألة ا١تتقّدمة يأٌب ُب ا١تقاـ بتفاوت يسَت، ألنّا إف منعنا عن صدؽ العيب على مثل ا٠تصاء كما وال ٮتفى أّف ما ذكرناه ُب 
ىو اٟتّق وقد مّر فبل خيار للمشًتي حىت يسقط ْتدوث اٟتدث وال ضرر مايل عليو لعدـ تفاوت قيمة العبد با٠تصاء وٗتّلف 

ى أنو عيب فهو وإف كاف يوجب ا٠تيار ُب ا١تقاـ إاّلأنّا ال نلتـز األغراض الشخصية ال يعّد ضررًا كما تقّدـ. وإف بنينا عل
إحدا٫تا: رواية زرارة وفيها  «ٔ»  بسقوطو ْتدوث اٟتدث ُب خصوص ا١تقاـ، ألّف العمدة ُب مانعية حدوث اٟتدث روايتاف

عليو وثبوت األرش لو. وثانيتهما: بأنّو إذا أحدث حدثاً ُب ا١تعيب يًتّتب عليو أمراف مضّي العقد  )عليو السبلـ(  حكم اإلماـ
مرسلة ٚتيل وفيها أّف العُت إذا مل تبق بعينها تلـز ا١تعاملة ويثبت األرش، وكلتا٫تا تداّلف على أّف إحداث اٟتدث إ٪ّتا ٯتنع عن 

 ا٠تيار ُب مورد قابل لثبوت األرش، ألّف ا١تًتّتب على إحداث اٟتدث أمراف:



يثبت األرش ال ٯتضي عليو البيع باحداث اٟتدث، وعليو فبل تشمل األخبار سقوط الرّد مضي البيع وثبوت األرش، ففيما ال 
باحداث اٟتدث ُب ا١تعيب الذي ال أرش فيو، وال أقل من اٚتاؿ ا١تراد والشك ُب مشو٢تا ١تثل ا١تقاـ الذي ال يثبت فيو أرش، 

وكيف   )قّدس سرّه(  كما صنعو شيخنا األنصاري  فإذف نرجع إىل عمومات ا٠تيار ومعها ال حاجة إىل التمّسك باالستصحاب
 كاف فبل نلتـز بسقوط الرّد ُب ا١تقاـ.

ومن ذلك يظهر الكبلـ فيما إذا صرّح أو قامت القرينة ا٠تارجية على اشًتاط ا١تشًتي عدـ ا٠تصاء ُب العبد مثبًل وكونو باقياً 
الشرط ولو الرّد هبذا ا٠تيار، وىو ال يسقط ْتدوث اٟتدث، إذ ال على خلقتو األّولية فإنو يثبت بو ا٠تيار، إاّلأنو خيار ٗتّلف 

دليل على سقوط خيار ٗتّلف الشرط باحداث اٟتدث، مثبًل إذا اشًتط الكتابة ُب العبد وظهر العبد غَت كاتب وتعّيب عند 
  ا١تشًتي بالعمى

______________________________ 
 ٖ، ٕح  ٙٔ/ أبواب ا٠تيار ب ٖٓ: ٛٔ( الوسائل ٔ)
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ي )نستجَت باللَّو تعاىل منو ومن أمثالو( أو بغَته فبل يسقط بذلك ا٠تيار ولو رّد العبد إىل مالكو، إاّلأّف البلـز ُب رّد ا١تبيع الذ
ى قانوف الفسخ رّد كل تعّيب عند ا١تشًتي سواء كاف رّده ٓتيار العيب أو ٓتيار ٗتّلف الشرط رّد األرش إىل البائع، ألّف مقتض

من ا١تالُت إىل مالكهما كما اخذ، وحيث إّف ا١تبيع كاف صحيحًا من جهة العيب اٟتادث عند ا١تشًتي عند أخذه فعليو أف 
 يرّده إىل مالكو صحيحاً من ىذا العيب برّد مثلو أو بدلو.

معيبو واألخذ بتلك النسبة من الثمن ومنو يظهر أّف ىذا األرش ليس ىو األرش االصطبلحي أعٍت التفاوت بُت صحيحو و 
ا١تسّمى، بل األرش ُب ا١تقاـ ٔتعٌت رّد تفاوت القيمة الواقعية إىل البائع، ألنو من جهة ضماف اليد ال ا١تعاوضة كما تقّدـ سابقاً 

 وسيأٌب إف شاء اللَّو تعاىل ُب أحكاـ ا٠تيار أيضاً، وبذلك يرتفع الضرر عن البائع.

 عّدوىا من مسقطات الرّد واألرش: ما إذا كاف العوضاف متجانسُت وجنسُت ربويُت وتصّرؼ فيو ا١تشًتي اليت ومن ٚتلة ا١توارد
أو حدث فيو حدث عنده بناًء على عدـ جواز أخذ األرش للمشًتي ُب ا١تتجانسُت الستلزامو الربا اٟتراـ، وأّما بناًء على ما 

ربا ُب ا١تعاوضة فبل يكوف التصّرؼ فيو حينئذ موجباً لسقوط كل من الرّد قّدمناه من جواز أخذ األرش ألنو غرامة وال يوجب ال
 واألرش فهذه ا١تسألة مبنية على عدـ جواز األرش ُب الربويُت كما ال ٮتفى.

ولنقّدـ الكبلـ فيما إذا تصّرؼ ُب ا١تبيع ونقوؿ: قالوا بأّف التصرؼ فيو يوجب سقوط كل من الرّد واألرش. أّما سقوط األرش 
فؤلجل أنو يستلـز الربا اٟتراـ وأّما الرّد فؤلّف التصرؼ من أحد موانع الرّد و٬تري ُب ذلك ما ذكرناه ُب سابقو من أّف التصرؼ 



ال دليل على كونو مسقطًا اللهّم إاّلفيما إذا كاف مؤذنًا بالرضا وإسقاط ا٠تيار، فإف كاف التصرؼ ُب ا١تبيع الربوي من ىذا 
  اللتزاـ فيوالقبيل فبل ٤تيص من ا
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بسقوط كل من الرّد واألرش، أّما األرش فلفرض استلزامو الربا، وأّما الرّد فؤلجل أّف الفرض أنّو أسقط خياره برضاه، وأّما إذا 
أّف اللمس والتقبيل  ُب بعض ا٠تيارات من «ٔ» مل يكن التصرؼ مؤذنًا برضاه فبل وجو لكونو مسقطاً للرّد بوجو. وأّما ما ورد
 موجب للسقوط فهو ٥تصوص ٔتورده ومن باب التعّبد، ىذا كّلو ُب التصرؼ.

وأّما إذا حدث ُب ا١تبيع الربوي حدث عند ا١تشًتي ففي كونو مانعًا عن الرّد ما تقّدـ ُب سابقو من أّف دليلي مانعية حدوث 
األرش ال يثبت ُب ا١تقاـ فبل يكوف حدوث اٟتدث فيو مانعاً اٟتدث قاصراف من الشموؿ ١تا ال يثبت فيو األرش، وحيث إّف 

عن الرّد، وعليو فللمشًتي أف يرّد ا١تبيع الربوي ا١تعيب إىل بائعو ولو مع حدوث عيب جديد عنده، غاية األمر أّف البائع ٬توز 
 لو مطالبة قيمة العيب اٟتادث عند ا١تشًتي كما تقّدـ.

ُب خصوص ىذه الصورة أعٍت حدوث اٟتدث ُب الربوي كبلماً وٯتنع فيو عن جواز رّد ا١تبيع  «ٕ» )قّدس سرّه( ٍب إّف للعبّلمة
ا١تعيب الربوي إىل البائع عند حدوث اٟتدث فيو عند ا١تشًتي، ولكن ال من جهة أّف حدوث اٟتدث مانع عن الرّد حىت يرد 

عدـ ثبوت األرش بل من جهة اخرى كما سيّتضح عليو ما تقّدـ من أّف دليل مانعية حدوث اٟتدث قاصر عن الشموؿ ١توارد 
إليو يبتٍت على  «ٖ» )قّدس سرّه(  إف شاء اللَّو تعاىل، وحاصل ما أفاده ُب وجو ا١تنع مع ضميمة كبلـ شيخنا األنصاري

 مقّدمتُت:

______________________________ 
 ٖح  ٗ/ أبواب ا٠تيار ب ٖٔ: ٛٔ( الوسائل ٔ)

 ٖٔٔ: ٔٔ( التذكرة ٕ)

 ٜٕٖ: ٘ا١تكاسب  (ٖ)

 ٕٓٗ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

أّف وصف الصحة ال تقابل با١تاؿ ُب خصوص العوضُت الربويُت وإ٪تا تقع ا١تبادلة بُت ذات الثمن وذات ا١تثمن، وإاّل  االوىل:
فلو قوبلت الصحة با١تاؿ ُب الربويُت لبطلت ا١تعاملة من االبتداء ال أّّنا تقع صحيحة وٯتنع عن أخذ األرش فيها، والوجو ُب 

ة قرانات معيبة وفرضنا أّف وصف الصحة ُب ا١تبيع قد قوبل بقراف واحد فمعناه أنو باع ذلك أنو إذا باع عشرة قرانات بعشر 



عشرة قرانات بتسعة قرانات، ألّف القراف الواحد إ٪تا وقع ُب مقابل وصف صحة القرانات العشرة ال ُب مقابل ذاهتا فيلـز الربا 
ا١تاؿ ْتكم الشارع الستلزامو الربا، بل ا١تعاملة وقعت بُت ُب ا١تعاملة وتبطل، فوصف الصحة ُب الربويُت ال ٯتكن مقابلتو ب

 الذاتُت كما عرفت.

ء آخر غَت ما بذؿ بازائو ا١تاؿ فبل يوجبو  أّف مقتضى الفسخ والرّد ىو رّد ما بذؿ بازائو ا١تاؿ إىل مالكو، وأّما رّد شي الثانية:
، فإذا اشًتى مااًل ٓتمسمائة دينار ٍب أرادا االقالة البّد من الفسخ، ومن ىنا ذكروا ُب االقالة أّنا ال تصح بنقصاف أو زيادة

االقالة برّد ا١تاؿ إىل مالكو ورّد ٜتسمائة إىل ا١تشًتي فلو أقالو بأربعمائة وٜتسُت ديناراً بطلت ألنو ليس معٌت االقالة والفسخ، 
اختصاصو بالربويُت وغَت٫تا، فبل وجو ١تا يستفاد نعم ٢تما أف يتبايعا بنقصاف ببيع آخر مستقل أّما االقالة فبل، وىذا من دوف 

 من ٗتصيص عدـ جواز النقصاف ُب االقالة بالربويُت. «ٔ»  من ظاىر كبلـ السيد ُب حاشيتو

وباٞتملة: أّف مقتضى قانوف الفسخ رّد ما قوبل با١تاؿ إىل مالكو وأخذ ا١تاؿ ا١تبذوؿ بازائو، وعلى ىاتُت ا١تقّدمتُت إذا أراد 
  لمبيع الربوي ا١تعيب رّده وفسخ ا١تعاملة مع حدوث عيب فيو عنده فبلبّد من أف يرّده إىل مالكو ويأخذ الثمنا١تشًتي ل

______________________________ 
  من مبحث ا٠تيارات ٜٛ( حاشية ا١تكاسب )اليزدي(: ٔ)

 ٕٔٗ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

ٔتقتضى ا١تقّدمة االوىل أّف وصف الصحة من جهة ىذا العيب من دوف أف يضمن عيب اٟتادث عنده، وذلك ١تا عرفت 
اٟتادث وكذا من سائر اٞتهات ال يقابل با١تاؿ وعرفت ٔتقتضى ا١تقّدمة الثانية أّف مقتضى قانوف الفسخ رّد ما بذؿ بازائو ا١تاؿ 

لزمو رّده ورّد وصف صحتو، فبل إىل مالكو، وما قوبل با١تاؿ وبذؿ بازائو الثمن ىو ذات ا١تبيع ال ىو مع وصف الصحة حىت ي
موجب وال ملـز لرّد وصف الصحة أو بدلو، فلو رّد البّد من أف يرّد ذات ا١تبيع ولو مع تعّيبو عند ا١تشًتي، وحيث إّف ىذا 
يوجب ضرر البائع لتعّيب مالو عند ا١تشًتي وعروض النقص ُب قيمتو مع عدـ جواز مطالبتو ا١تشًتي ببدلو ألنو ببل موجب، 

٤تيص من أف ٭تكم ُب ا١تقاـ بعدـ جواز الرّد ال مع ضماف العيب اٟتادث ألنو ببل موجب وال بدونو ألنو ضرر فاحش  فبل
على البائع، إذ لو حكمنا بضماف ا١تشًتي لوصف الصحة فمعناه أنو قد قوبل با١تاؿ ُب ا١تعاملة وقد عرفت أنو يستلـز الربا 

 وث العيب عند ا١تشًتي ُب ا١تبيع الربوي ا١تعيب.اٟتراـ، وىذا وجو عدـ جواز الرّد عند حد

أّف حاؿ وصف الصحة حاؿ سائر األوصاؼ كوصف الكتابة ُب العبد فإّّنا إذا زالت  )قّدس سرّه(  وذكر شيخنا األنصاري
 عند ا١تشًتي وأراد الفسخ ال ٬تب عليو رّد عوض ذلك الوصف، ىذا.



من أّف وصف الصحة ال يقابل با١تاؿ وإف كاف كما أفاده ويستلـز الربا أيضًا إاّلأنو ال  )قّدس سرّه(  وال ٮتفى أّف ما أفاده
ٮتتص بالربويُت بل ُب ٚتيع ا١توارد ال ٯتكن أف يقابل وصف الصحة با١تاؿ وإاّل للـز اشتغاؿ ذّمة البائع باألرش من حُت 

من تركتو ببل توّقف على مطالبة ا١تشًتي، مع أّنم ا١تعاملة، ألنو مل يدفع عوض ما يقابل وصف الصحة فلو مات اُلخرج 
 ذكروا أّف األرش إ٪تا يثبت ٔتطالبة ا١تشًتي ال من حُت ا١تعاملة.

 ٍب إّف البلـز ُب الفسخ ىو رّد ما أخذه وإف مل يقابل با١تاؿ إاّلأنو كاف دخيبًل 

 ٕٕٗ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

با١تاؿ إاّلأّف لو مدخلية ُب ماليتو وقيمتو فبلبّد من رّده إىل البائع عند الفسخ، ُب مالية ا١تاؿ، فوصف الصحة وإف مل يقابل 
وعليو ال وجو ١تا سّلمو شيخنا األنصاري من عدـ وجوب رّد غَت الصحة من األوصاؼ كالكتابة مثبًل، بل وصف الصحة  

ا إّما بنفسها أو ببد٢تا، فإذا تعّيب ا١تبيع عند كغَتىا من األوصاؼ اليت ٢تا مدخلية ُب مالية ا١تاؿ البّد من رّدىا إىل بائعه
ا١تشًتي وأراد فسخ ا١تعاملة البّد من أف يدفع إىل البائع بدؿ وصف الصحة ُب ا١تبيع، وليس ىذا موجباً للربا ُب أصل ا١تعاملة، 

ة بل إ٪تا ىو فسخ ا١تعاوضة إذ الفرض أّف ا١تعاملة وقعت بُت الذاتُت ببل زيادة، وال يلـز الربا بدفع األرش ألنو ليس معاوض
السابقة ورفعها بارجاع العوضُت إىل مالكهما وال ربط لو با١تعاملة، فيكوف حاؿ ضماف الصحة ُب ا١تقاـ كحالو ُب غَته، نظَت 
ضماف الصحة ُب ا١تقبوض بالسـو كما ذكره بعضهم أو ا١تغصوب إذا أراد رّده فإنو إذا تعّيب ُب يد ا١تشًتي أو الغاصب ٬تب 

هما رّد عوضها، ال من جهة الضماف ا١تعاملي بل من جهة ضماف اليد، فبل زيادة ُب ا١تعاملة حىت يتوىم فسادىا من جهة علي
الربا كما ال ٮتفى، وحيث إنو أخذه صحيحاً ُب ا١تقاـ وقد وجب أف يدفعو إليو كذلك بنفسو أو بدلو، فقيمة الصحة ا١تفقودة 

عاملة وفسخها. فتحّصل أنّو ال مانع من أف يرّد الربوي ا١تعيب ولو مع حدوث من جهة ضماف اليد الذي يقتضيو رفع ا١ت
 عيب جديد عنده ولكن مع دفع عوض الوصف الفاقد.

ويُت ٍب إنّا إذا قلنا ّتواز أخذ األرش ُب الربويُت كما تقّدـ ُب ٤تّلو ألنو غرامة غَت موجبة للربا، وقلنا بأّف حاؿ الربويُت كغَت الرب
ز الرّد واألرش أو قلنا بعدـ جواز أخذ األرش للعيب السابق ُب الربويُت ولكن رّخصنا ُب رّده مع رّد قيمة من حيث جوا

 الوصف الزائل والعيب اٟتادث فبل كبلـ وال إشكاؿ كما تقّدـ.

حة الزائلة عند ا١تشًتي وأّما إذا قلنا بعدـ جواز أخذ األرش الستلزامو الربا ُب الربويُت وقلنا بعدـ جواز رّده مع رّد قيمة الص
  ألنو أيضاً مستلـز للربا كما ذكره

 ٖٕٗ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج



فيشكل األمر من حيث إّف ا١تشًتي ال يتمّكن من رّد ا١تعيب الربوي إىل البائع مع حدوث عيب عنده  )قّدس سرّه( العبّلمة
و، وال يتمكن ا١تشًتي من أخذ أرش العيب السابق ألنو يستلـز ٣ّتاناً، ألنو موجب ٠تسارة البائع وتضّرره فبل ٯتكن إجباره علي

الربا على الفرض، وصربه على ا١تعيب وعدـ رّده وأخذ أرشو ضرر عليو أي على ا١تشًتي، ألّف ما اشًتاه معيب سّيما إذا كاف 
 العيب موجباً لنقصاف قيمتو بالكّلية فماذا يصنع ا١تشًتي حينئذ.

وىو أّف رّد ا١تشًتي ال يسقط ْتدوث اٟتدث من أصلو غاية األمر أنو يرّد مثل ا١تبيع ا١تعيب  فقد ذكروا حينئذ وجهًا آخر
بعيب سابق ببل تعّيبو بالعيب اٟتادث عند ا١تشًتي، وإذا مل يوجد مثلو كما ال يوجد غالبًا لقّلة تساوي ا١تثل معو ُب مقدار 

سابق غَت ا١تّتصف بالعيب اٞتديد اٟتادث عند ا١تشًتي، وذلك ألّف العيب وعدـ زيادتو ونقصانو فيدفع قيمة ا١تعيب بالعيب ال
الضرورات تتقّدر بقدرىا، وإ٪ّتا حكمنا بعدـ جواز الرّد للمشًتي ألنو مع عوض الصحة التالفة ربًا وبدونو ضرر على البائع، 

من جهة حدوث العيب اٞتديد وموانع الرّد   وأّما رّده ببل ربا وال ضرر على البائع فبل مانع عنو، فيكوف ا١تبيع ا١توجود كالتالف
كما أخذ، وبعد تلفو ينتقل األمر إىل مثلو أو قيمتو، ومن ىنا يظهر أّف البائع لو رضي برّد ا١تعيب مع عيبو اٞتديد ببل رّد 

 لو ذلك.ء زائد ١تا كاف من رّد نفس ا١تعيب مانع، ألّف ا١تانع من رّده ببل عوض ىو تضّرر البائع فلو الغي حّقو ف شي

عن  «ٔ» )قّدس سرّه(  لكل من الرّد واألرش: تأخَت األخذ ٔتقتضى ا٠تيار حكى شيخنا األنصاري  ومن ٚتلة ا١تسقطات
  أّف التأخَت ُب إعماؿ «ٕ» الغنية

______________________________ 
 ٕٖٖ: ٘( ا١تكاسب ٔ)

 ٕٕٕ( الغنية: ٕ)

 ٕٗٗ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

أّف التأخَت  «ٕ» وا١تبسوط «ٔ» الرّد واألرش ألّف ا٠تيار فوري، واّدعى عدـ ا٠تبلؼ ُب ذلك. وعن الوسيلةا٠تيار يسقط 
أّف ا٠تيار على الًتاخي وأّف التأخَت ال يسقط الرّد وال  «ٗ»  واٟتدائق «ٖ» يسقط الرّد خاصة دوف األرش، وعن الكفاية

 تا إىل ٥تالفة الغنية ُب ا١تقاـ.األرش، واّدعيا عليو عدـ ا٠تبلؼ فكأّّنما مل يلتف

وكيف كاف فبلبّد من التكّلم ُب مقامُت: أحد٫تا: ُب ثبوت ا١تقتضي للخيار مع التأخَت. وثانيهما: ُب وجود ا١تانع عن ا٠تيار 
تضي قاصراً ء، وأّما إذا كاف ا١تق حينذاؾ، فإذا أثبتنا ا١تقتضي للخيار وعدـ مانعية التأخَت عنو فبل يكوف التأخَت مسقطًا لشي

 أو كاف ا١تانع موجوداً وىو التأخَت فبل ٤تالة يكوف التأخَت مسقطاً للخيار.



فالظاىر أّف تأخَت إعماؿ ا٠تيار وإبقاء ا١تعيب عنده ال يكوف مانعًا عن ا٠تيار، ألّف االبقاء ينشأ تارًة عن  أّما ا١تقاـ الثاين:
و خيار العيب، واخرى عن تساىلو ومسا٤تتو ُب أفعالو، وثالثة عن رضاه عدـ التفات ا١تشًتي إىل خياره كما إذا مل يعلم أّف ل

با١تبيع إىل غَت ذلك من الدواعي، وال ينحصر داعي االبقاء ُب الرضا با١تبيع حىت ٭تمل التأخَت عليو، إذ ٭تتمل معو غَته من 
 الدواعي ألّّنا كثَتة.

لو على رضاه با١تعيب أي العيب. وا١تتحّصل أّف التأخَت ال يوجب  ٍّب لو سّلمنا أنو من جهة داعي الرضا با١تبيع فبل داللة
 إسقاط ا٠تيار بطرفيو أو ال يسقط األرش كما عرفت فبل مانع عن ا٠تيار مع التأخَت.

______________________________ 
(ٔ) 

 ٕٙ٘الوسيلة: 

 ٜٖٔ: ٕ( ا١تبسوط ٕ)

 ٜٗ( الكفاية: ٖ)

 ٚٔٔ: ٜٔ( اٟتدائق ٗ)

 ٕ٘ٗ، ص: ٕ ج مكاسب ا٠تيارات،

فثبوت ا١تقتضي للخيار مبٍّت على وجود االطبلؽ ُب دليل ا٠تيار، فعلى تقديره يثبت ا١تقتضي وإاّل  وأّما ا١تقاـ األوؿ:
فعمومات اللزـو ٤تّكمة، وذلك ألّف ا١تقاـ يدور أمره بُت التمّسك بعمـو العاـ وبُت الرجوع إىل استصحاب حكم ا١تخّصص 

وذلك ألّف مقتضى العمومات أّف ا١تعاملة  )قّدس سرّه(  ُب ا١تخّصص كما ذكره شيخنا األنصاريعلى تقدير عدـ االطبلؽ 
ألنّا ذكرنا أنّو ا٨تبليل ومعناه أنو ال ٭تل  «ٔ»  اخل« ال ٭تل ماؿ امرئ» )عليو السبلـ(  الزمة ُب ٚتيع األزماف سّيما مثل قولو

 «الناس مسّلطوف»و  «ٕ» «اَل تَْأُكُلوا» ه من العمومات كقولو تعاىل:ُب ىذا اآلف واآلف الثاين والثالث وىكذا، وكذا غَت 
وغَت٫تا، وا١تقدار ا١تتيّقن من ٗتصيصها إ٪تا ىو اآلف األوؿ عرفاً، فيكوف ا٠تيار فورياً، ومع تلك العمومات الزمانية ال  «ٖ»

يبقى لبلستصحاب ٣تاؿ، فإف كاف لدليل ا١تخّصص وا٠تيار إطبلؽ فهو وإاّل فيكتفى ُب ا٠تروج عن مقتضى العمومات 
 با١تقدار ا١تتيّقن.

دلّة ا٠تيار ٦تّا ال يقبل االنكار فإّف ُب مرسلة ٚتيل على تقدير االعتماد عليها جعل ا١تناط ُب الرّد بقاء واالنصاؼ أّف إطبلؽ أ
 العُت ْتا٢تا مطلقاً ُب اآلف األوؿ أو الثاين ُب ىذا االسبوع أو االسبوع اآلٌب، فا١تناط بقاء العُت ْتا٢تا ُب أي زماف كاف.



على عدـ إحداث اٟتدث ُب شراء العُت ا١تعيبة غَت ا١تتربى إليو وغَت ا١تبُّت لو مطلقاً كاف ُب وأّما رواية زرارة فقد عّلقت ا٠تيار 
  من أفّ  )قّدس سرّه(  يـو أو أكثر، فاألدلّة مطلقة وعليو فبل يكوف ا٠تيار فورياً، وما أفاده شيخنا األنصاري

______________________________ 
 ٔح  ١ٖتصّلي ب / أبواب مكاف إٓٔ: ٘( الوسائل ٔ)

 ٜٕ: ٗ( النساء ٕ)

 ٕٕٚ: ٕ، ْتار األنوار ٜٗح  ٕٛٓ: ٖ( عوايل الآليل ٖ)

 ٕٙٗ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

 الروايات ال إطبلؽ ٢تا وإ٪ّتا سيقت لبياف أصل ا٠تيار ٦تّا ال وجو لو، ىذا كّلو باالضافة إىل الرّد.

أبداً، فإّف ما دّؿ على ثبوت األرش كالروايتُت ا١تتقّدمتُت مل يقّيده بزماف، وأّما األرش فبل وجو لتوىم اختصاصو بالزماف األوؿ 
بل دّلت على أّف إحداث اٟتدث وعدـ بقاء العُت ْتا٢تا ُب ا١تعيب يثبت لو األرش ببل تقييد بزماف، وعليو فبل تعترب الفورية 

 دليلو. ُب ا٠تيار ُب ا١تقاـ وإف قلنا باعتباره ُب الغنب من جهة عدـ إطبلؽ ُب

فالصحيح من األقواؿ ا١تتقّدمة ما ذكره ُب اٟتدائق والكفاية من أّف التأخَت ال يسقط الرّد وال األرش، ولكن شيخنا األنصاري 
١تّا منع من إطبلؽ أدلّة ا٠تيار ورأى العمومات شاملة للمقاـ فمن باب االكتفاء ُب ٗتصيصها با١تقدار ا١تتيّقن التـز بكوف 

لرّد دوف األرش، ١تا عرفت من أّف األرش ال وجو لتوّىم اختصاصو بزماف دوف زماف، وىذا ىو قوؿ ا١تبسوط التأخَت مسقطًا ل
 والوسيلة.

بناًء على ما تقّدـ ُب » )قّدس سرّه(  ُب ا١تقاـ حاشية غريبة حيث عّلق على قوؿ شيخنا األنصاري «ٔ» )قّدس سرّه( وللسيد
ما ىذا لفظو: الظاىر أّف ُب العبارة سقطًا وىو مثل قولو « روج عن أصالة اللزـو اخلسائر ا٠تيارات من لزـو االقتصار ُب ا٠ت

 «.وكيف كاف فاٟتق سقوطهما معاً بناًء اخل»

وال ٮتفى أّف العبارة صحيحة وال سقط فيها، فإّف معناىا ما ذكرناه من أّف مقتضى العمومات لزـو ا١تعاملة ُب ٚتيع اٟتاالت 
نها ُب الزماف ا١تتيّقن وىو اآلف األوؿ، فيكوف ا٠تيار فوريًا ويكوف التأخَت مسقطًا للرّد وأّما األرش فقد واآلنات، وإ٪تا ٩ترج ع

  مّر أنو ال وجو لتوىم سقوطو، وىذه اٟتاشية منو غريبة، ىذا ٘تاـ



______________________________ 
  من مبحث ا٠تيارات ٜٓ( حاشية ا١تكاسب )اليزدي(: ٔ)

 ٕٚٗ، ص: ٕ ات، جمكاسب ا٠تيار 

 الكبلـ فيما عّدوه من مسقطات كل من الرّد واألرش، ويقع الكبلـ بعد ذلك ُب أحكاـ البائع مع علمو بالعيب.

  القوؿ ُب وجوب اإلعبلـ بالعيب

 

ال ٬تب  البائع إف مل يعلم بالعيب ُب ا١تبيع فبل كبلـ فيو، وأّما إذا علم بالعيب فهل ٬تب عليو اإلعبلـ بالعيب مطلقًا أو 
كذلك بل يستحّب، أو أنو يتخَّت بُت اإلعبلـ والتربّي من العيب، أو أّف ىناؾ تفصيبًل بُت العيب اٞتلي كالعمى ُب العبد 

 فبل ٬تب البياف وبُت العيب ا٠تفي فيجب عليو اإلعبلـ مطلقاً أو ٥تَّتاً بينو وبُت التربّي فاألقواؿ ٜتسة ولكل قائل.

على صدؽ الغش ُب بيع ا١تعيب وعدمو بعد  «ٔ» )قّدس سرّه(  مسة كما ذكره شيخنا األنصاريومبٌت ٚتيع ىذه األقواؿ ا٠ت
من أّف الغش حراـ ُب الشريعة ا١تقّدسة، فيكوف الكبلـ والبحث ُب أّف الغش ىل ينطبق  «ٕ» ما تقّدـ ُب ا١تكاسب احملّرمة

ملة أو فسادىا فسيأٌب الكبلـ فيهما بعد ذلك إف شاء اللَّو على ا١تقاـ أو ال ينطبق بعد مفروغية حرمة الغش، وأّما صحة ا١تعا
 تعاىل.

بعدـ صدؽ الغش على بيع ا١تعيب مع السكوت عن ذكر عيبو  «ٖ»  ُب حاشيتو )قّدس سرّه( ورٔتا يقاؿ والقائل ىو السيد
ُت أو من الضّدين اللذين ال وملّخص ما أفاده ُب وجو ذلك: أّف الغش وإف كاف ُب مقابلة الُنصح إاّلأّّنما ليسا من النقيض

 ء آخر فإنو ال ثالث ٢تما، بل بينهما واسطة ككل من ال يشتغل با١تعاملة وال بشي

______________________________ 
 ٖٖٙ: ٘( ا١تكاسب ٔ)

 ٔٙٗ(: ٖ٘)موسوعة اإلماـ ا٠توئي  ٔ( مصباح الفقاىة ٕ)

  من مبحث ا٠تيارات ٜٓ( حاشية ا١تكاسب )اليزدي(: ٖ)

 ٕٛٗ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج



غاش وال ناصح، نعم رٔتا يكوف البائع ناصحاً فيقوؿ للمشًتي إّف مايل ىذا معيب وال إشكاؿ ُب حسنو، واخرى يكوف غاشاً  
، وثالثة يبيعو مع  كمن باع مالو مع العلم بعيبو ورداءتو إاّل أنو وصفو بأوصاؼ كذا على خبلؼ الواقع فإنو أيضًا غش ٤ترـّ

م بعيبو إاّلأنو يسكت ُب مقاـ البيع وال يوصفو وال يبُّت عيبو، فبل يكوف مثلو ناصحًا وال غاشاً، فإّف ا١تشًتي ىو الذي العل
غفل ومل يسأؿ عن عيبو ومل يدّقق اٟتاؿ وسامح ُب االشًتاء، فبل يكوف البياف واجبًا عليو حينئذ وال يصدؽ عليو الغش كما 

 ىو ظاىر.

أّف الغش ليس أمرًا عدميًا أعٍت عدـ النصح حىت يصدؽ الغاش على كل من ترؾ النصح بل  س سرّه()قدّ   وملّخص ما ذكره
بينهما واسطة، فمجرد بيع ا١تعيب ببل نصح ال يدخل ُب الغش، نعم لو أبرزه بصورة الصحيح أو سئل عنو ومل يبُّت العيب ال 

وقد ورد ُب جواز ترؾ بياف اٞتلي رواية وىي صحيحة ٤تمد  ٤تالة يكوف غاشاً، وىذا من دوف فرؽ بُت العيب ا٠تفي واٞتلي،
 )قّدس سرّه(  ال بأس بو إذا رئيا، ىذا ملّخص كبلمو )عليو السبلـ(  ُب من خلط اٟتنطة الردية باٞتّيدة فقاؿ «ٔ»  بن مسلم

 في واٞتلي، ىذا.من حرمة ترؾ اإلعبلـ ُب ا٠ت )قّدس سرّه(  وىو إيراد منو على ما ىو ظاىر كبلـ شيخنا األنصاري

وال ٮتفى أّف ترؾ إعبلـ العيب من البائع وسكوتو عنو غش ٤ترـّ ببل فرؽ ُب ذلك بُت ا٠تفي واٞتلي، وذلك ١تا تقّدـ من أّف 
بيع البائع ببل بياف العيب التزاـ منو بسبلمة ا١تبيع وإخبار منو بأنو صحيح، وبذلك أثبتنا للمشًتي ا٠تيار وقلنا إنو إذا ظهر فيو 

يثبت للمشًتي ا٠تيار ألجل االشًتاط عند العقبلء ببل حاجة ُب ذلك إىل األخبار، ١تا تقّدـ من أّف ا٠تيار عند ٗتّلف  عيب
  الشرط على القاعدة، وليست ُب

______________________________ 
 ٔح  ٜ/ أبواب أحكاـ العيوب ب ٕٔٔ: ٛٔ( الوسائل ٔ)

 ٜٕٗ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

العيب تأسيس للخيار وإف كانت مؤسسة لؤلرش ألنو التـز بسبلمة ا١تبيع ببيعو عند العقبلء، بل قد عرفت أّف  أخبار خيار
االلتزاـ ا١تعاملي معّلق على التزاـ البائع بصحة ا١تبيع، وذكرنا أّف مثل ىذا التعليق ال ٯتنع عن صحة العقد )ألنو تعليق على أمر 

لصحة ا١تعاملة( وقد عرفت أيضًا أّف معٌت االلتزاـ بوجود األوصاؼ ا٠تارجة عن اختياره حاصل بالفعل ويعلماف بو وىو مقّوـ 
ىو جعل ا٠تيار على تقدير عدمو كما أّف معٌت االلتزاـ باألعماؿ أي شرطها يستلـز ا٠تيار على تقدير عدمها، مضافًا إىل 

وىذا ىو الفارؽ بُت االلتزاـ بالوصف وااللتزاـ  «ٔ» «روطهما١تؤمنوف عند ش»اٟتكم التكليفي ا١تتعّلق بإ٬تاد ما التـز بو لعمـو 
 بالعمل فراجع.

وكيف كاف، سواء قلنا بأّف ا١تعاملة معّلقة على االلتزاـ بصحة ا١تبيع أـ مل نقل تقّدـ أّف بيع البائع ببل بياف العيب التزاـ عند 
كذلك فبل ٤تالة يصدؽ عليو الغش ألنو أخرب بعملو   العقبلء بصحة ا١تبيع وإخبار عملي بصحتو وعدـ عيبو، فإذا كاف األمر



  عن صحتو مع أنو معيب وأبرزه وأظهره صحيحًا وىو ُب الواقع معيب وىذا من الغش احملرـّ ُب الشريعة ا١تقّدسة وقد قاؿ
ف اٞتبلء ٔتثابة وىذا ببل فرؽ بُت العيب ا٠تفي واٞتلي، نعم لو كا «ٕ» «ليس مّنا من غش مسلماً : »)صّلى اللَّو عليو وآلو(

ء ْتيث علم بالعيب وكاف عنده مبّينًا فبل  يعلم بو ا١تشًتي وال ٬تهل بو لعمًى ُب بصره أو لعدـ كونو من أىل ا٠تربة بالشي
، فا١تناط ىو علم ا١تشًتي بالعيب وعدمو ال  ٬تب اإلعبلـ والبياف ألنو من اللغو الظاىر حينئذ إذ ا١تفروض أنو عنده معلـو

 عيب جلياً وإف مل يظهر للمشًتي ١تانع و٨توه.٣تّرد كوف ال

 ونتيجة ما ذكرناه وجوب اإلعبلـ بالعيب خفياً كاف أـ جلياً. نعم ىذا

______________________________ 
 ٗح  ٕٓ/ أبواب ا١تهور ب ٕٙٚ: ٕٔ( الوسائل ٔ)

 ٔح  ٖٚٔ/ أبواب أحكاـ العشرة ب ٕٔٗ: ٕٔ( الوسائل ٕ)

 ٕٓ٘، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

الوجوب وصدؽ الغش على ترؾ اإلعبلـ ٮتتص ٔتا إذا مل يتربّأ البائع من العيب فإنو إذا تربّأ منو معناه أنو ال يلتـز بصحة ا١تبيع 
وال ٮترب بسبلمتو بعملو، سواء كاف عا١تاً بعيبو أيضاً أـ مل يكن، وسواء أخرب بعيبو أـ مل ٮترب بو حىت مع سؤاؿ ا١تشًتي إاّل أنو 

من العيب فإنو ٮترجو عن االلتزاـ بسبلمة ا١تعيب، والبّد للمشًتي من أف ٭تّصل الوثوؽ بصحتو بأصالة السبلمة أو يتربّأ 
بغَتىا، فمع تربّي البائع إذا ظهر فيو عيب فبل يصدؽ عليو الغش ألّف القصور أو التقصَت حينئذ من ناحية ا١تشًتي حيث مل 

ـز على البائع أحد أمرين: إّما اإلعبلـ بالعيب وىو األحوط أو التربّي عنو حُت يتفّحص عنو مع تربّي البائع. وعليو فالبل
ا١تعاملة، فالصحيح من األقواؿ ا٠تمسة ىو القوؿ الثالث أعٍت التخيَت بُت اإلعبلـ والتربّي، ىذا كّلو ُب اٟتكم التكليفي من 

 حيث وجوب اإلعبلـ وعدمو.

ا١تعاملة مع الغش صحيحة أو فاسدة، فقد حكي عن احملّقق الثاين والشهيد الثاين ُب  وأّما الكبلـ ُب حكم ا١تعاملة وضعًا وأفّ 
عدـ بطبلف ا١تعاملة ُب مثل شوب اللنب ومزجو با١تاء، ٍب أوردا على أنفسهما بأّف ا١تزج  «ٕ»  وا١تسالك «ٔ» جامع ا١تقاصد

اء وال يعرؼ مقداره، فا١تعاملة باطلة للجهل با١تقدار، بغَت اٞتنس يوجب جهالة مقدار ا١تبيع ألنو إ٪ّتا يشًتي اللنب دوف ا١ت
وأجابا عنو بأّف العلم ٔتقدار اجملموع يكفي ُب صحة ا١تعاملة وال يشًتط فيها العلم ٔتقدار كل واحد من األجزاء كما لو باع 

 مالو منضّماً إىل ماؿ الغَت ٍب ظهر أنو مستحق فتصح ا١تعاملة ُب مالو، ىذا.

 ا١تقاـ: أّف العيب ُب ا١تبيع تارًة غَت مستند إىل ا١تزج بغَت وتفصيل الكبلـ ُب



______________________________ 
 ٖٖٖ: ٗ( جامع ا١تقاصد ٔ)

 ٕ٘ٛو  ٜٕٔ: ٖ( ا١تسالك ٕ)

 ٕٔ٘، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

 اٞتنس كالعبد ا١تعيب ١ترض مزمن فباعو ببل إعبلـ وليس فيو مزج بغَت اٞتنس.

مستندًا إىل ا١تزج بغَت جنسو، وىذا تارًة يوجب استهبلؾ ا١تمتزج ُب ضمن ا١تبيع كخلط مقدار قليل من واخرى يكوف العيب 
ا١تاء باللنب ْتيث يستهلك فيو ا١تاء وال يصدؽ على ٣تموعها إاّلعنواف اللنب. واخرى يوجب استهبلؾ ا١تبيع ُب ا١تمتزج كما إذا 

عليو عنواف ا١تاء ا١تضاؼ باللنب ومل يصدؽ عليو عنواف ا١تبيع الذي ىو اللنب. خلط مقدارًا كثَتًا من ا١تاء باللنب ْتيث صدؽ 
وثالثة يوجب ا١تزج إ٬تاد ماىية ثالثة غَت حقيقة ا١تبيع وحقيقة ا١تمتزج بو كخلط ا٠تّل بالسكر ا١توجب لتحّقق السكنجبُت وىو 

موع عنواف كل من ا١تبيع وا١تمتزج بو وىذا كخلط حقيقة ثالثة. ورابعًة ال يوجب ا١تزج االستهبلؾ بوجو بل يصدؽ على اجمل
مقدار كثَت من الًتاب ُب اٟتنطة من غَت استهبلؾ أحد٫تا ُب اآلخر كمزج َمّن من الًتاب ُب مّن من اٟتنطة ْتيث يصدؽ 

 عليو عرفاً أنو حنطة وتراب فهذه ٜتسة صور.

س فبل ينبغي االشكاؿ ُب صحة ا١تعاملة فيها غاية األمر أنو أعٍت التعّيب من غَت ناحية ا١تزج بغَت اٞتن أّما الصورة االوىل:
ارتكب معصية بًتكو اإلعبلـ وإعمالو الغش اٟتراـ، ولكن يثبت للمشًتي ا٠تيار وال وجو لبطبلف ا١تعاملة حينئذ، ألّف النهي مل 

عها أيضاً ١تا أوجب البطبلف كما قّرر ُب ٤تّلو يتعّلق بعنواف ا١تعاملة بل بعنواف الغش ا١تقارف للمعاملة اتّفاقاً بل لو كاف مبلزماً م
 وىو ظاىر.

وىي التعّيب با١تزج بغَت اٞتنس مع استهبلؾ ا١تمتزج ُب ا١تبيع فهي أيضًا صحيحة وترؾ اإلعبلـ ال يوجب  وأّما الصورة الثانية:
وجود أيضًا لنب عند العرؼ حسب الفرض إاّلمعصية ببل استلزامو فساد ا١تعاملة، فإّف ا١تعاملة إ٪ّتا وقعت على عنواف اللنب وا١ت

 ومل تتغَّت صورتو النوعية، فبل وجو لبطبلف ا١تعاملة، نعم لو ا٠تيار لتعّيب ا١تبيع وعدـ خلوصو.

 ٕٕ٘، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

وىي صورة استهبلؾ ا١تبيع ُب ا١تمتزج بو ْتيث ال يصدؽ عليو عنواف ا١تبيع كاللنب، فبل ينبغي االشكاؿ  وأّما الصورة الثالثة:
ء آخر، وا١تفروض أّف ا١توجود ليس  ء إ٪تا ىو بصورتو النوعية وبتبّد٢تا يتبّدؿ إىل شي ُب فساد ا١تعاملة حينئذ ألّف قواـ الشي

 .«ٔ» لصورة النوعية ا١تائية فهو غَت ا١تبيع وا١تبيع غَت ا١توجود فا١تعاملة باطلةمتلّبساً بصورة اللنب بل ىو عرفاً مّتصف با



ألّف مزجهما قد أوجد ماىية ثالثة وحقيقة اخرى غَت حقيقة ا١تبيع، وحيث إّف الصورة  ُب الصورة الرابعة،  ومنو يظهر الكبلـ
 بطل ا١تعاملة ال ٤تالة.النوعية منتفية ومتبّدلة إىل غَتىا فبل يصدؽ عليو عنواف ا١تبيع فت

وىي ا٠تلط ببل استهبلؾ ُب البُت بل مع صدؽ كل من عنواين ا١تبيع وا١تمتزج عليو ْتيث يصدؽ عرفاً  وأّما الصورة ا٠تامسة:
 أنو حنطة مع الًتاب فهي اليت ٬تري فيها إشكاؿ جامع ا١تقاصد وا١تسالك من أّف مقدار ا١تبيع وىو اٟتنطة ٣تهوؿ.

لعلم ٔتقدار اجملموع كاٍؼ ُب صحة ا١تعاملة، دوف الصور ا١تتقّدمة، وحينئذ نلتـز بصحة ا١تعاملة ُب خصوص وجواهبما: بأّف ا
اٟتنطة دوف الًتاب ألنو خارج عن متعّلق العقد وإف كاف مقدار اٟتنطة ٣تهواًل ١تا تقّدـ ُب ٤تّلو من أّف العلم ٔتقدار اجملموع  

 كاٍؼ ُب صحة ا١تعاملة.

 ٯتكن اٟتكم بالفساد ُب ٚتيع الصور وال بالصحة كذلك، بل البّد من التفصيل كما مّر بالصحة ُب الصورة فا١تتحّصل: أنو ال
 االوىل والثانية والفساد ُب الثالثة

______________________________ 
نو كّل ما كثر ماؤه قّل داؤه، أنو قيل ١تن يشًتي اللنب )دوغ( وكاف ٦تزوجًا ٔتاء كثَت: إ )داـ ظّلو( ( وقد نقل سّيدنا االستاذٔ)

فأجابو ا١تخاطب نعم ولكن مع حفظ مرجع الضمَت ُب مائو )فإنو يرجع إىل اللنب( كناية عن أّنك قد أذىبت ألجل خلط 
 ا١تاء الكثَت عنواف اللنب، فبل لنب حىت يقاؿ كّلما كثر ماء اللنب، بل ىو ماء
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 بالصحة ُب الصورة ا٠تامسة.والرابعة، وأيضاً 

  القوؿ ُب اختبلؼ ا١تتبايعُت

 

واختبلفهما تارًة من ناحية سبب ا٠تيار وأّف سببو موجود أو ال، واخرى ٮتتلفاف ُب ا١تسقط بعد اتّفاقهما على ثبوت ا٠تيار 
 العقد أـ ال.فيختلفاف ُب أنو ىل سقط ٔتسقط أـ ال، وثالثة ٮتتلفاف ُب الفسخ وأّف من لو ا٠تيار ىل فسخ 

 االختبلؼ ُب موجب ا٠تيار

 

 أّما االختبلؼ ُب موجب ا٠تيار فهو يتصّور على وجوه وصور نذكرىا ُب ضمن مسائل:



ما إذا اختلفا ُب وجود العيب ُب ا١تبيع وعدمو، وىذا تارًة مع العلم ْتالتو السابقة صحة أو عيباً واخرى مع كوف اٟتالة  االوىل:
 السابقة ٣تهولة ٢تما.

إف علما حالتو السابقة من الصحة أو العيب فالقوؿ قوؿ مّدعي بقاء اٟتالة السابقة، فإذا كاف ا١تبيع قبل وقوع ا١تعاملة عليو ف
معيباً ٍب اختلفا ُب أنو ىل كاف كذلك حُت وقوع ا١تعاملة عليو أـ كاف حينها صحيحاً واّدعى ا١تشًتي أو البائع بقاء عيبو حُت 

فالقوؿ قوؿ مّدعي البقاء على حالتو األّولية لبلستصحاب، فإف كانت اٟتالة السابقة ىي الصحة فبل  ا١تعاملة وأنكره اآلخر
نثبت ىناؾ ا٠تيار لعدـ وقوع العقد على ما بو عيب أو عوار ْتكم االستصحاب، وإف كانت اٟتالة السابقة ىو العيب يثبت 

العقد فبالوجداف وعيبو باالستصحاب، فيتحّقق موضوع ا٠تيار باالستصحاب كونو معيبًا حاؿ وقوع العقد عليو، فأّما وقوع 
 وىو شراء ما بو عيب أو عوار من دوف فرؽ بُت أف يكوف مّدعي البقاء ىو البائع أو ا١تشًتي وىذا ظاىر.

  وأّما إذا مل يعلم اٟتالة السابقة لكوّنا ٣تهولة أو لطرّو حالتُت متضاّدتُت
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من الصحة والعيب، فجرى استصحاهبما وسقطا بالتعارض أـ مل ٬تر االستصحاب ُب مثلو من االبتداء لعدـ ا١تقتضي  عليو
للجرياف لعدـ إحراز اّتصاؿ اليقُت بالشك، وحينئذ إذا شككنا ُب أنو كاف معيبًا عند وقوع ا١تعاملة عليو أـ كاف صحيحاً 

على ا١تعيب بناًء على صحة جرياف االستصحاب ُب األعداـ األزلية، فإّف  حينذاؾ فبل مانع من استصحاب عدـ وقوع الشراء
ا١تتيّقن ىو ٖتّقق طبيعي الشراء وأّما وقوع اٟتّصة ا٠تاصة منو أعٍت الشراء ا١تتعّلق ٔتا فيو عيب فمشكوؾ فبل بأس باستصحاب 

أة ا١تعّينة بالقرشية، ومن الظاىر أّف موضوع عدـ اّتصاؼ الشراء ا١توجود بكونو شراء ا١تعيب نظَت استصحاب عدـ اّتصاؼ ا١تر 
ا٠تيار ىو وقوع الشراء على ا١تعيب فإذا نفيناه باالستصحاب فَتتفع ا٠تيار ال ٤تالة، وتكوف ا١تعاملة الزمة، ىذا كّلو بناًء على 

 صحة جرياف االستصحاب ُب األعداـ األزلية كما ىو اٟتق.

البُت أصل موضوعي وتنتهي النوبة إىل األصل اٟتكمي، ألنّا نشك ُب أّف  وأّما إذا منعنا عن استصحاهبا فبل يبقى ُب
للمشًتي أف يفسخ ا١تعاملة أو يطالب البائع باألرش أو ليس لو الفسخ وال ا١تطالبة، فبلبّد من التمسك بأصالة اللزـو وأصالة 

ألنّا ذكرنا أّف األصل ْتسب العمومات ا١تتقّدمة ىو اللزـو ُب ا١تعامبلت وإ٪ّتا  «ٔ» بقاء ملكية ا١تشًتي بعد فسخ ا١تعاملة
خرجنا عنها ُب خصوص البيع الواقع على ا١تعيب وىو غَت ٤ترز ُب ا١تقاـ، ؤتا أنّا نشك ُب بقاء ا١تلكية بعد الفسخ 

، ىذا.  فنستصحب ا١تلكية السابقة على الفسخ للمشًتي وىو معٌت أصالة اللزـو

  ٮتفى أّف ىذا األصل أعٍت أصالة ا١تلكية أو اللزـو ال ٗتلو عن مناقشةوال



______________________________ 
  ( وبراءة ذّمة البائع عن مطالبة األرشٔ)
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و٨تو٫تا من التمسك بالعاـ ُب  «ٕ» ...«ُكْم اَلتَْأُكُلوا أَْمَوالَ » و «ٔ» «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ »  ووجو ا١تناقشة أّف التمسك بعمـو مثل
الشبهة ا١تصداقية، ألّف العمومات قد خّصصت ببيع ما فيو العيب، فإّف األكل للبائع أو ا١تشًتي فيو أعٍت من لو ا٠تيار جائز 

ة ُب ا١تصداؽ ال ٣تاؿ والعقد غَت الـز ُب حقو، ونشك ُب أّف البيع الواقع ُب ا١تقاـ ىل ىو من بيع ا١تعيب أو غَته، ومع الشبه
للتمسك بالعاـ. وإف ٘تّسكنا باستصحاب ا١تلكية فكاف ذلك نظَت االستصحاب ُب األحكاـ الكّلية ألّف اجملعوؿ مشكوؾ 
السعة والضيق وأّف ا١تلكية ىل جعلت أبدية أو موقتة بزماف الفسخ، وكيف كاف فالعمدة ُب ا١تقاـ ىو التمسك باستصحاب 

 نو واقعاً على ا١تعيب باستصحاب العدـ األزيل.عدـ اّتصاؼ الشراء بكو 

فيما تقّدـ ويأٌب  «ٗ» )قّدس سرّه(  ومن شيخنا األنصاري «ٖ»  ُب حاشيتو )قّدس سرّه( ومنو يظهر أّف ما يظهر من السيد
من إثبات اللزـو ُب ا١تقاـ بالتمسك بأصالة السبلمة وأّف أكثر أفراد ا١تبيع سليم عن العيب فهذا ا١تبيع أيضًا كاف سليمًا عن 
العيب حُت وقوع ا١تعاملة عليو ٦تّا ال وجو لو، ألنو وإف كاف موافقًا ١تا ذكرناه ُب النتيجة وىي إثبات اللزـو إاّلأّف طريقو 

  دوش، ألّف أصالة السبلمة ال أصل ٢تا ومل نعلم أّّنا أي أصل، ومل يثبت بناء العقبلء على سبلمة كل ما شك ُب عيبو٥ت

______________________________ 
 ٔ: ٘( ا١تائدة ٔ)

 ٜٕ: ٗ( النساء ٕ)

  مبحث ا٠تيارات ٜٔ( حاشية ا١تكاسب )اليزدي(: ٖ)

 ٜٖٖ، ٕٓٚ: ٘( ا١تكاسب ٗ)
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وصحتو، وإ٪تا صّححنا ا٠تيار والبيع ببناء العقبلء على أّف البائع ُب مقاـ ا١تعاملة إذا مل يتربّأ من العيب قد التـز بصحة ا١تبيع 
ء على الصحيح ُب ٚتيع ا١تقامات  وسبلمتو عن العيب، إاّلأّف ىذا ُب خصوص مقاـ البيع، ومل يثبت بناؤىم على ٛتل الشي

يث لو شك ُب أّف مااًل من أموالو ىل ىو معيب أو صحيح يبٍت على صحتو، فأصالة السبلمة ٦تّا ال أصل لو، ىذا كّلو ُب ْت
 ا١تسألة االوىل.



من النزاع ُب سبب ا٠تيار: ما إذا اتّفقا على وجود وصف ُب ا١تبيع ولكّنهما اختلفا ُب أنو عيب أو أنو غَت  ا١تسألة الثانية
ف الفرس ذا ألواف ٥تتلفة وكاف رأسو بلوف وبدنو بلوف آخر اّدعى ا١تشًتي أنو عيب وقاؿ البائع أنو غَت موجب عيب كما إذا كا

للعيب ومل يتمّكن من الرجوع إىل أىل ا٠تربة، واٟتاؿ ُب ىذه الصورة ىو اٟتاؿ ُب الصورة السابقة، ألّف مرجع النزاع إىل أنو 
مل يقع على ا١تعيب، واستصحاب عدـ وقوع العقد على ما بو عيب ٔتعٌت ىل وقع العقد على ما بو عيب أو عوار أو 

استصحاب عدـ اّتصاؼ العقد الواقع بكونو واقعاً على ما بو عيب ٤تّكم أو استصحاب ا١تلكية كما مّر، نعم ال يثبت بذلك  
 كوف الوصف عيباً أو ليس بعيب.

ء ولكّنو ليس بعيب ككوف الثوب ٥تيطًا أو مقطوعًا أو  لية الشيٍب إّّنما إذا اتّفقا على أّف الوصف ا١توجود يوجب نقص ما
مصبوغًا وكوف الرقي أو البطيخ مكسورًا بالسكُت فإّنا ال يعّد عيبًا إاّلأّنك عرفت كوّنا مستلزمة لنقص القيمة فإّف ا١تكسور 

اؿ ُب خياطة الثوب فإّنا غَت عيب من البطيخ مثبًل ال يبقى أكثر من يـو ٓتبلؼ غَت ا١تكسور والطالب لو قليل، وكذا اٟت
ولكن توجب نقصاف قيمة ا١تاؿ لعدـ رغبة أكثر الناس ُب ا١تخيط الختبلفهم ُب طوؿ أبداّنم وعرضها، ومنو اٟتنطة ا١تدقوقة 
 ألّف ا١تطحوف ال يبقى إىل مّدة تبقى فيها اٟتنطة، ومن أجل ذلك اّدعى البائع عدـ استحقاؽ ا١تشًتي ٔتطالبة األرش، ألفّ 
األرش ىو مقدار التفاوت ُب ا١تعيب، وليس ا١تبيع معيبًا ُب ا١تقاـ، وليس النقص ُب كل مقاـ موجبًا لؤلرش، كاف حكم ىذه 
الصورة أيضًا كسابقها، فإّف مّدعي ا٠تيار والعيب البّد من إثبات أّف العقد وقع على ما بو عيب وبدونو يتمّسك 

 باالستصحاب أو
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 بأصالة اللزـو كما تقّدـ، نعم لو ثبت أّف كل نقص عيب فبل يبقى للنزاع ُب ا٠تيار والعيب بعد االتّفاؽ على النقص ٣تاؿ.

ما إذا اتّفقا على وجود العيب ُب ا١تبيع فعبًل ولكّنهما اختلفا ُب تقّدمو على وقوع البيع وتأّخره عنو أو ُب كونو  ا١تسألة الثالثة:
ف خيار ا١تشًتي أو قبل القبض، وباٞتملة اختلفا ُب حدوث العيب ُب زماف ضماف البائع وتأّخره عنو فإف كانت واقعًا ُب زما

ُب البُت قرينة قطعية على أحد الطرفُت كما إذا قامت القرينة على عدـ وقوع العيب قبل البيع كما إذا كاف رأس العبد مكسوراً 
ىذا كاف قبل البيع، وا١تفروض أّف البيع وقع قبل سبعة أيّاـ، أو قامت القرينة على  و٬تري منو الدـ اٞتديد ويّدعي ا١تشًتي أفّ 

 سبق العيب على العقد كما ُب اٞتروح اليت تعلم أّنا غَت حاصلة يـو العقد مثبًل فبل كبلـ ُب البُت.

ىل ألّنا بعينها ىي الصورة االوىل، فإّف وأّما إذا مل تكن قرينة قطعية ُب البُت فيجري ُب ىذه الصورة ما ذكرناه ُب الصورة االو 
وقوع العيب ُب يد ا١تشًتي بعد العقد، ٦تّا ال أثر لو حىت يقع مورداً للخبلؼ، وإ٪تا األثر يًتّتب على وجود العيب حُت وقوع 

يثبت عدـ  ء بو عيب أو عوار فالبائع يّدعي وقوعو ُب يد ا١تشًتي بعد العقد حىت العقد، ألّف موضوع ا٠تيار ىو شراء شي
وقوع العقد على ما بو عيب وينتفي ا٠تيار، وا١تشًتي يّدعي وقوع العيب ُب يد البائع ليثبت وقوع العقد على ما بو عيب، 



فوقوع العقد على ا١تعيب وكونو موجوداً حُت العقد ىو ٤تل النزاع وقد عرفت أّف استصحاب عدـ اّتصاؼ الشراء بكونو واقعاً 
ا١تلكية ٤تّكم وىو ينفي موضوع ا٠تيار. وشيخنا األنصاري إ٪تا أفرد ىذه الصورة ال ألجل افًتاقها على ا١تعيب أو استصحاب 

 عن الصورة االوىل بل ألجل التعّرض إىل بعض خصوصياهتا كما سيأٌب إف شاء اللَّو تعاىل.

  ومنو يظهر أّف اٟتكم ُب ىذه الصورة ىو استصحاب عدـ وقوع العقد وعدـ
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اّتصافو بكونو واقعًا على ا١تعيب، سواء كاف تاريخ أحد٫تا أعٍت العقد وحدوث العيب معلومًا أو كاف كبل٫تا ٣تهويل التاريخ، 
إذ ال أثر لتأّخر وقوع العقد حىت يّدعى جرياف األصل فيما جهل تارٮتو عند حدوث حادثُت شك ُب تقّدمهما وتأّخر٫تا فلو 

يب معلـو التاريخ ووقوع العقد مشكوؾ التاريخ ال ٯتكننا استصحاب تأّخر وقوع العقد عن تاريخ فرضنا أّف حدوث الع
حدوث العيب، إذ ال أثر لوقوع العقد متأّخرًا عن حدوث العيب، بل األثر مًتّتب على وقوع العقد على ما بو عيب أو 

 واقعاً على ا١تعيب. عوار، فيمكننا إثبات عدمو باستصحاب عدـ اّتصاؼ العقد الواقع بكونو

أّف صورة االختبلؼ ُب تقّدـ العيب عن العقد وتأّخره عنو ترجع إىل صورة االختبلؼ ُب أصل وجود العيب ُب  وا١تتحّصل:
ا١تبيع حاؿ العقد وعدمو وىي الصورة االوىل، وذلك ألنو ال أثر ٟتدوث العيب بعد العقد أو بعد القبض أو بعد انقضاء مّدة 

األثر مًتّتب على وجود العيب حاؿ العقد وعدمو، فمرجع ا٠تبلؼ ُب تقّدمو وتأّخره إىل أنو ىل كاف موجوداً ا٠تيار، وإ٪تا 
حاؿ العقد وعدمو، وقد عرفت أّف ا١ترجع ُب الصورة االوىل إىل استصحاب عدـ اّتصاؼ العقد بكونو واقعًا على ا١تعيب 

 باستصحاب العدـ األزيل.

عن ابن اٞتنيد ُب ىذه الصورة من أّف القوؿ قوؿ ا١تشًتي ألنو ا١تنكر  «ٔ» )قّدس سرّه(  يوأّما ما حكاه شيخنا األنصار 
والبائع مدّع، وذلك ١توافقة قوؿ ا١تشًتي ألصالة عدـ تسليم البائع العُت إىل ا١تشًتي على الوجو ا١تقصود، وعلى البائع إثبات 

البائع الثمن بتمامو وعليو إثبات استحقاقو الثمن بأٚتعو،  أنو سّلمها إليو على الوجو ا١تقصود، وألصالة عدـ استحقاؽ
  وألصالة عدـ لزـو ىذه ا١تعاملة وعلى

______________________________ 
 ٖٓٗ: ٘( ا١تكاسب ٔ)
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شيخنا األنصاري ما ذكره ابن البائع إثبات لزومها، وبناًء على ذلك ٭تلف ا١تشًتي وبو يثبت ا٠تيار، فقد أرجعو أي أرجع 
اٞتنيد إىل ما ذكره ُب مسألة اختبلؼ ا١تتبايعُت ُب كوف ا١تبيع على الصفة اليت رآه ا١تشًتي بتلك الصفة سابقًا وعدمو، أو  

ئع ُب ىذه ا١تسألة ذىب إىل أّف ا١تشًتي منكر وعلى البا )قّدس سرّه(  كوف ا١تبيع مّتصفًا ٔتا وصفو لو البائع أـ ال حيث إنو
 إثبات أّف ا١تبيع كاف مّتصفاً بتلك الصفة، ىذا.

وال ٮتفى أنّا ذكرنا ُب تلك ا١تسألة أيضًا بأّف البائع ىو ا١تنكر وا١تشًتي مدّع وأنو عليو إثبات عدـ اّتصاؼ ا١تبيع بالصفة، ألّف 
 ا٠تيار متوّقف على ذلك وعلى مّدعيو إثباتو، وكذلك ُب ا١تقاـ كما مّر.

، فيدفعو: أّف ىذه األصالة غَت أصيلة، ألنو إف اريد هبا االستصحاب فهو وأّما ما استند إ ليو ابن اٞتنيد من أصالة عدـ اللزـو
يثبت اللزـو وا١تلكية كما تقّدـ، وإف اريد هبا االطبلقات فهي أيضًا تثبت اللزـو كما ىو ظاىر، وإف اريد هبا أمر آخر فما 

 ذلك األمر ُب ا١تقاـ، ىذا.

، والوجو ُب ذلك ىو جرياف مضافاً إىل أنّ  ا لو سّلمنا جرياف أصالة عدـ اللزـو ُب حد نفسو فبل ٣ترى ٢تا ُب ا١تقاـ ألنو ٤تكـو
األصل ا١توضوعي أعٍت أصالة عدـ وقوع العقد على ا١تعيب وعدـ اّتصافو بكونو واقعًا عليو، والشك ُب لزـو ا١تعاملة مسّبب 

.عن الشك ُب وقوع العقد على ا١تعيب وعدمو  ، وإذا أثبتنا عدمو ولو باستصحاب العدـ األزيل فَتتفع الشك ُب اللزـو

، ألّف البائع يستحق الثمن بتمامو على كل  وأّما أصالة عدـ استحقاؽ البائع الثمن بتمامو فهي أفحش من أصالة عدـ اللزـو
اسًتداد بعض الثمن على تقدير كونو معيبًا وعدـ حاؿ، كاف ا١تاؿ معيبًا أـ كاف صحيحاً، غاية األمر أّف ا١تشًتي يتمّكن من 

 ٘تّكنو من الرّد أو مطلقاً من االبتداء كما ذىب إليو ا١تشهور.

  مضافاً إىل أّف تلك األصالة ٤تكومة بأصالة عدـ اّتصاؼ العقد بالوقوع على
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 حد نفسها.ا١تعيب على تقدير تسليم جرياف أصالة عدـ االستحقاؽ ُب 

وأّما أصالة عدـ تسليم البائع ا١تبيع إىل ا١تشًتي على الوجو ا١تقصود ففيها أّّنا تبتٍت على جرياف األصل ُب ا١ترّكبات بعد جرياف 
األصل ُب أجزائها ولكّنو غَت صحيح، إذ مع جرياف االصوؿ ُب أجزائها وشرائطها ال يبقى ٣تاؿ ٞترياف األصل ُب ا١ترّكب، 

ا كاف أصل التسليم مورداً لليقُت وإ٪ّتا شككنا ُب أنو ىل وصل على الوجو ا١تقصود أو ال، وأصالة عدـ كوف ا١تبيع وُب ا١تقاـ ١تّ 
 معيباً وعدـ اّتصاؼ العقد بكونو واقعاً على ا١تعيب يثبت أّف ما وصل كاف على وجو ا١تقصود ومل يكن معيباً، ىذا كّلو.



ُب ا١تقاـ فيتوّجو عليو أّف الـز صحتها ُب ا١تقاـ جرياّنا بتمامها ُب الصورة االوىل  ٍب لو سّلمنا جرياف تلك االصوؿ بتمامها
أيضاً، ألنّا أثبتنا أّف ىذه الصورة بعينها ىي الصورة االوىل، مع أّف شيخنا األنصاري مل ينقل فيها خبلفاً من أحد حىت عن ابن 

 اٞتنيد فبل تغفل.

ُت ا١تتبايعُت تارة ال ينجر إىل التحاكم والًتافع واخرى ينجر إىل التحاكم، فعلى األوؿ ٍب إّف االختبلؼ بأحد الوجوه الثبلثة ب
ا ال كبلـ ُب البُت، وأّما على الثاين فبل ٮتلو إّما أف تقـو البّينة لكل من ا١تّدعي وا١تنكر وإّما أف تقـو ألحد٫تا دوف اآلخر، وإمّ 

 ر، وىذه صور ثبلث:أف ال يكوف ُب البُت بّينة ال للمّدعي وال للمنك

فهي تبتٍت على ا١تسألة ا١تعروفة من أّف بّينة الداخل ىل ىي كبّينة ا٠تارج أو أّف بّينة ا٠تارج متقّدمة على بيّنة  أّما الصورة االوىل:
١تّدعي خارج الداخل، وا١تراد با٠تارج ىو ا١تّدعي كما أّف ا١تراد بالداخل ىو ا١تنكر ١توافقة قولو لؤلصل وكأنو داخل ُب اٟتكم وا

: )صّلى اللَّو عليو وآلو(  وأجنيب عن األصل، وا١تشهور أّف بّينة ا٠تارج متقّدمة على بّينة الداخل، وىو كذلك وذلك ألّف قولو
  إ٪ّتا أقضي بينكم»
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الذي ىو كالشرح  «ٕ» «واليمُت على من أنكرالبّينة للمّدعي : »)عليو السبلـ(  بعد ضّمو إىل قولو «ٔ» «بالبّينات واألٯتاف
لؤلوؿ يقتضي حصر اعتبار البّينة ُب بّينة ا١تّدعي الذي ىو ا١تراد با٠تارج، كما أّف اعتبار اليمُت منحصر با١تنكر نعم قد وردت 

بتقّدـ بّينة ا١تنكر على  أّف بّينة ذي اليد متقّدمة على بّينة ا١تّدعي الذي ال يد لو، إاّلأنو ال يقتضي اٟتكم «ٖ»  ُب النصوص
بّينة ا١تّدعي مطلقاً، ألّّنا أي النصوص ا١تذكورة مضافاً إىل إعراض ا١تشهور عنها وضعفها أخّص من ا١تّدعى، ألّف ا١تّدعى تقّدـ 

ما إذا كاف ذا اليد، بّينة ا١تنكر على بّينة ا١تّدعي مطلقاً وإف مل يكن ذا اليد مع أّّنا خّصت تقّدـ بّينة ا١تنكر على بّينة ا١تّدعي في
وعليو فبل ٯتكننا التعّدي إىل ٚتيع ا١توارد، إذ لعّل ذلك من خصوصيات اليد وكوّنا ْتيث ال تسقط إاّلٔتا إذا قامت على 
خبلفها بّينة غَت مبتبلة با١تعارض، وأّما البّينة ا١تعارضة ٔتثلها فبل توجب سقوط اليد عن االعتبار بل البّينتاف تتساقطاف وتبقى 

نكر ليد ْتا٢تا من االعتبار، وعليو فالبّينة بّينة ا١تّدعي وىو ا١تشًتي وتتقّدـ على بّينة ا١تنكر الذي ىو البائع إاّلفيما إذا كاف ا١تا
 ذا اليد.

ففي فإف كانت البّينة للمّدعي فبل إشكاؿ ُب اعتبارىا وثبوت الدعوى هبا ال ٤تالة، وأّما إذا كانت للمنكر  وأّما الصورة الثانية:
  إىل قولو )صّلى اللَّو عليو وآلو(  اعتبارىا وحّجيتها خبلؼ واألقوى عدـ اعتبار بّينة ا١تنكر ١تا تقّدـ من أّف ضّم قولو

______________________________ 
 ٔح  ٕ/ أبواب كيفية اٟتكم ب ٕٖٕ: ٕٚ( الوسائل ٔ)
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 يدّؿ على أّف البّينة دليل للمّدعي وال اعتبار ٢تا باالضافة إىل ا١تنكر كما ذىب إليو ا١تشهور وىو الصحيح. )عليو السبلـ(

آلخر ينكر فهي على قسمُت: ألّف ا١تنكر تارًة ينكر وجود اليت ال بّينة فيها ُب البُت وأحد٫تا يّدعي وا وأّما الصورة الثالثة
العيب ُب ا١تبيع ْتسب الواقع ويقوؿ إّف ا١تبيع مل يكن معيبًا ُب الواقع ونفس األمر، واخرى ينفي علمو بعيبو ويقوؿ إيّن ال 

 .أدفع األرش لعدـ علمي بعيبو وإ٪تا اعتمدت ُب البيع على أصالة السبلمة أو بغَتىا من االصوؿ

أعٍت ما إذا أنكر العيب بتاتًا وْتسب الواقع فيتوّجو عليو اليمُت، وإذا حلف ومل يرّدىا إىل ا١تّدعي فيثبت هبا   أّما القسم األّوؿ
الدعوى عند اٟتاكم فيجب على ا١تّدعي أف يرّتب اآلثار عليها فبل ٯتكنو مطالبتو باألرش حىت ُب صورة علمو الوجداين 

و، فبل يصح لو ا١تقاّصة من ماؿ ا١تنكر لعلمو بظلمو وكذبو وعدـ صدقو ُب عدـ ٔتخالفة حلف ا١تنكر مع الواقع وكذبو ُب حلف
استحقاؽ األرش كما ال يبقى اعتبار لبّينة ا١تّدعي لو أقامها بعد حلف ا١تنكر، وال ٯتكن رفع اليد عن حلفو إاّل باعًتاؼ نفس 

ص واألخبار تعظيمًا السم اٞتبللة وٕتليبًل لذلك ا١تنكر على كذبو ُب حلفو فإنو يرفع اعتبار اٟتلف حينئذ، كل ذلك بالنصو 
االسم ا١تبارؾ، ولكي تفصل ا٠تصومة بُت ا١تتخاصمُت وترتفع الدعوى الذي ألجلو اّسست قواعد القضاء شرعاً، ىذا كّلو 

 باالضافة إىل حكم اٟتاكم ووظيفتو.

صحاب العدـ األزيل وغَته من االصوؿ فيما إذا وأّما وظيفة ا١تنكر ُب حد نفسو فهل لو اٟتلف على نفي العيب الواقعي باست
مل يكن عا١تاً بعدمو ُب الواقع أو ال؟ الصحيح عدمو، ألّف اعتبار اٟتلف وجوازه إ٪تا ٫تا لنفي متعّلقو عن الواقع وىذا إ٪ّتا يكوف 

خبار ىي اعتبار اٟتلف على ء واقعًا دوف موارد العلم بعدمو ُب الظاىر ١تا عرفت من أّف ظواىر األ ُب موارد العلم بعدـ الشي
النفي الواقعي دوف الظاىري فبل اعتبار وال حّجية فيو فيما إذا تعّلق بعدمو الظاىري حىت فيما جاز للحالف ذلك كما إذا 

  وّرى ُب حلفو، إاّلأنو ال يكوف حّجة وال يصح أف يعتمد عليو اٟتاكم ُب حكمو
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 نة ا٠تارجية على أّف ا١تراد أعم من نفي الواقع والظاىر ١تا كاف بو بأس كما ُب اٟتلف على الطهارة و٨توىا.نعم لو قامت القري

وىي اٟتلف على عدـ العلم بالعيب فبل ينبغي االشكاؿ ُب جوازه، ألنو حلف على نفي أمر واقعي ويثبت  وأّما القسم الثاين:
ي علم البائع بالعيب، إاّلأّف مثل ىذا اٟتلف ال ٯتنع عن إثبات ا١تّدعي مّدعاه هبا آثار عدـ العلم كما إذا كاف مّدعى ا١تشًت 



بعد ذلك اٟتلف بالبّينة و٨توىا، وليس ىذا اٟتلف كاٟتلف ُب صورة دعوى عدـ العيب واقعًا بالبت، وىذا من غَت فرؽ بُت 
لف على عدـ علمو بالواقع وتعّيبو ولكن الكبلـ ُب صورة اختيار البائع ا١تنكر للمبيع وعدـ اختياره، ألنو على كبل التقديرين ٭ت

 ذلك يقع من جهتُت:

ُب أّف حلفو بعدـ العلم ىل يوجب ارتفاع ا٠تصومة واقعاً وهبا يثبت عدـ ا٠تيار للمشًتي نظَت اٟتلف على عدـ  اٞتهة االوىل:
 العيب ُب الواقع بتاتاً حىت ال يسمع الدعوى بعده وال يعتٌت بالبّينة إذا أقامها بعد اٟتلف أو ال.

تسمع دعوى ا١تشًتي وال يعتٌت باقامتو البّينة فهل يوجب  ُب أنو إذا مل يوجب رفع ا٠تصومة واقعًا ْتيث ال اٞتهة الثانية:
حلفو بنفي العلم ارتفاع ا١ترافعة ظاىرًا موقتاً، إىل أف يقيم ا١تشًتي البّينة على دعواه ْتيث ال ٯتكنو مطالبة البائع باألرش أو 

 الثمن على تقدير الفسخ إىل أف يقيم البّينة أو ال.

تماؿ أف يكوف حلفو بعدـ العلم رافعاً للخصومة وموجباً لعدـ ٝتاع الدعوى بعده، وذلك لعدـ فبل وجو الح أّما اٞتهة االوىل:
تعّلق حلفو بنفي ما اّدعاه ا١تشًتي، ألنو إ٪تا يّدعي تعّيب ا١تبيع واقعاً والبائع يثبت ْتلفو عدـ علمو بالعيب فما يّدعيو ا١تشًتي 

يّدعيو ا١تشًتي فلماذا ترتفع بو ا٠تصومة حىت ال يسمع البّينة والدعوى بعده، فهذا ال ينكره وال ينفيو البائع وما ينفيو البائع ال 
 .)قّدس سرّه(  االحتماؿ ساقط من أساسو وإف احتملو بعضهم على ما حكاه شيخنا األنصاري
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جهًا ولكن التحقيق أّف اٟتاكم الشرعي إذا رفع إليو أّف لو و  «ٔ» )قّدس سرّه(  فقد ذكر شيخنا األنصاري وأّما اٞتهة الثانية:
ا٠تصومة البّد لو من حّلها وفصلها وال ٯتكنو تأجيل الدعوى وتأخَتىا إىل مّدة لَتى أّف ا١تشًتي يقيم البّينة أو ال يقيمها، 

فصلها ورفعها، وعليو فحيث إّف  وليس اٟتاكم الشرعي كاحملاكم العرفية اليت رٔتا تؤّجل ا١ترافعة إىل مّدة وأجل فبل ٤تيص لو من
البائع منكر فيوّجو إليو اٟتلف على عدـ العيب واقعاً الذي يّدعيو ا١تشًتي، وحيث إنو معًتؼ بعدـ علمو بالواقع فيجربه على 

بة األرش أو رّد اٟتلف إىل ا١تّدعي، فإف رّد فهو وإاّل يرّده اٟتاكم إىل ا١تّدعي فإف نكل ا١تشًتي أي ا١تّدعي فبل حق لو ُب مطال
الثمن، وإف حلف فيحكم اٟتاكم بثبوت األرش أو الثمن على البائع ظاىرًا وبو ترتفع ا١تخاصمة وا١ترافعة فبل يسمع بعده 

 .الدعوى والبّينة كما تقّدـ، بل لو كاف البائع أيضاً ٤تّقاً ُب الواقع فبل ٬توز لو ا١تقاصة ُب الدنيا بل يبقى حّقو إىل اآلخرة، ىذا

 من أّف رّد اٟتلف إىل ا١تّدعي موافق للقواعد ىو الصحيح، ىذا. )قّدس سرّه(  ل: أّف ما أفاده شيخنا األنصاريوا١تتحصّ 

تعّرض إىل مسألة الوكالة ُب ا١تقاـ والذي أراه من ا١تناسب أف يؤّخر ىذه ا١تسألة  «ٕ» )قّدس سرّه(  ٍب إّف شيخنا األنصاري
وتذكر ُب أحكاـ ا٠تيار، ألّنا ال ٗتتص ٓتيار العيب بل تأٌب ُب خيار الغنب وغَته من ا٠تيارات فيما إذا باع الوكيل ٍب اّدعى 

 .)قّدس سرّه(  ا١تقاـ فنحن أيضاً نتعّرض ٢تا تبعاً لوا١تشًتي غبنو، وكيف كاف فحيث إّف شيخنا األنصاري تعّرض ٢تا ُب 



  فنقوؿ: الوكيل على قسمُت: ألنو تارة يكوف وكيبًل ُب مطلق التصرّفات من

______________________________ 
 ٕٖٗ: ٘( ا١تكاسب ٔ)

 ٕٖٗ: ٘( ا١تكاسب ٕ)
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بعض الوكبلء كالوكبلء ا١تفّوضُت ونظَت ا١تضاربة ألّف ا١تضارب يكوف مطلق العناف من البيع والشراء و٨تو٫تا كما قد يّتفق ُب 
 حيث البيع والشراء وغَت٫تا من التصّرفات. واخرى يكوف وكيبًل ُب ٣ترد البيع فقط ْتيث تنتهي دورة وكالتو بإيقاع البيع.

ف يرجع إليو ولو أف يرجع إىل ا١تالك، ألنو كا١تالك وفعلو فعلو، أّما الوكيل ا١تفّوض وا١تطلق فهو نظَت ا١توّكل ُب أّف ا١تشًتي لو أ
 فإذا أنكره الوكيل أو ا١توّكل فيأٌب فيو ما تقّدـ من حكم صورة االختبلؼ وىذا ظاىر.

فنقوؿ: إّف وأّما الوكيل ُب ٣ترد البيع فإذا باع ا١تاؿ ٍب اّدعى ا١تشًتي عيباً ُب ا١تبيع فهل يتمّكن من أف يرجع إىل الوكيل أو ال؟ 
ا١تشًتي ا١تّدعي تارًة ال يّدعي كذب الوكيل وال يكّذبو ُب دعوى الوكالة بأف يقوؿ إّف ا١تاؿ ملكك وأنت تّدعي الوكالة حىت ال 

 تدفع األرش أو الثمن، واخرى يّدعي علمو بكذب الوكيل وأنو مالو.

ل صدقو، إاّلأنو يرجع إليو من جهة اليد ألف ظاىرىا أنو اليت ال يّدعي ا١تشًتي فيها كذب الوكيل بل ٭تتم  أّما الصورة االوىل
ملكو، فليس للوكيل االعًتاؼ واالقرار بالعيب ألنو أجنيب عن ا١تاؿ، وليس لو ىذا االعًتاؼ فبل يكوف اعًتافو حّجة وال يثبت 

الخبار بالنجاسة من ذي بو مّدعى ا١تشًتي، نعم ال مانع من عّده شهادة إذا استجمع شرائط الشهادة نظَت ما ذكروه ُب ا
ولكّنو إذا باع ما  )عليهم السبلـ(  اليد، ألّف إخباره هبا معترب ببل خبلؼ لقياـ السَتة عليو من زماننا ىذا إىل زماف ا١تعصومُت

ء فبل يسمع إخباره لعدـ كونو ذا اليد بالفعل وإف كاف ٮترب بنجاستو ُب  ُب يده وبعد ما خرج عن يده أخرب بنجاسة الشي
 زماف يده وا١تفروض أنو ُب ذلك الزماف كاف قولو مّتبعاً.

  وكذا اٟتاؿ ُب ا١تقاـ ألّف الوكيل وإف كاف لو االعًتاؼ بالعيب حُت وكالتو
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ألّف من ملك شيئًا ملك اإلقرار بو وىو حُت وكالتو قد ملك التصّرؼ ُب العُت فلو اإلقرار بعيبو، إاّلأنو إذا انتهت وكالتو فبل 
إىل ا١تالك يقبل إقراره وإخباره لعدـ ٘تّلكو شيئًا حُت إخباره وإف أخرب بالعيب ُب زماف وكالتو وىذا ظاىر، ولو إرجاع ا١تّدعي 



وا١تّدعي متمّكن من الرجوع إىل ا١تالك أيضًا ُب ىذه الصورة فإف اعًتؼ فهو وإاّل فينتهي األمر إىل حكم االختبلؼ بُت 
 ا١تّدعي والبائع.

 أعٍت ما إذا اّدعى ا١تشًتي كذب الوكيل ُب دعوى الوكالة فبل ٯتكنو الرجوع حينئذ إىل ا١تالك لدعواه أفّ  وأّما الصورة الثانية
 ا١تاؿ ملك البائع، والوكيل إذا اعًتؼ ُب ىذه الصورة بالعيب فيثبت عليو األرش أو دفع الثمن ألنو أجنيب عن ا١تالك.

وتوضيح الكبلـ ُب ىذه ا١تسألة: أّف ا١تعاملة إذا وقعت بُت ا١تشًتي والوكيل واّدعى ا١تشًتي وجود عيب ُب ا١تبيع ففيو جهات  
 كثَتة من الكبلـ:

ُب تعيُت من يتوّجو إليو دعوى ا١تشًتي ٔتعٌت أنو يرجع إىل الوكيل أو يرجع إىل ا١تالك، فإف كاف ا١تشًتي قاطعاً  :اٞتهة االوىل
بكذب الوكيل ُب دعواه الوكالة ويرى الوكيل مالكًا للماؿ ويكّذب دعوى الوكيل واعًتاؼ ا١توّكل بالوكالة، فبل يتمّكن من أف 

وف البائع مالكاً، بل البّد من أف يرجع إىل خصوص الوكيل حىت مع اعًتاؼ ا١تالك بوكالة يرجع إىل ا١تالك حينئذ العتقاده ك
 .الوكيل، ألّف االعًتاؼ إ٪ّتا ينفع فيما إذا مل يكّذبو ا١تشًتي وا١تفروض أنو يرى اعًتافو كذباً باطبًل ومعو ال يرجع إاّلإىل الوكيل

ب الوكيل ُب دعواه الوكالة وإ٪تا رجع إليو من جهة قاعدة اليد، ألّف ظاىرىا وأّما إذا كاف ا١تشًتي جاىبًل باٟتاؿ ومل يدّع كذ
٘تّكن ذي اليد من التصرفات وقد اعًتؼ ا١توّكل بوكالة الوكيل فيتمّكن من الرجوع إىل كل منهما، أّما إىل الوكيل فؤلجل 

 قاعدة اليد، وأّما إىل ا١توّكل فؤلجل اعًتافو بأّف ا١تاؿ ملكو.
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وأّما إذا كاف ا١تشًتي عا١تًا بصحة دعوى الوكيل ويعتقد أنو وكيل وأّف ا١تاؿ ليس لو فبل يتمّكن إاّلمن الرجوع إىل ا١تالك دوف 
الوكيل، ألّف وكالتو قد انتهت باتياف مورد الوكالة وا١تفروض علمو بصدؽ وكالتو فيكوف الوكيل أجنبيًا حينئذ وال يصح لو 

لرجوع إليو، اللهّم إاّلأف يكوف الوكيل مفّوضًا ٔتعٌت أف يكوف وكيبًل ْتسب اٟتدوث والبقاء )ال با١تعٌت ا١تصطلح ُب ا
 التفويض(.

فتحّصل: أنو ُب مورد يتخَّت بُت أف يرجع إىل ا١تالك وأف يرجع إىل الوكيل وُب مورد آخر يرجع إىل الوكيل، وُب ثالث يرجع إىل 
 ا١توّكل.

أّف ا١تشًتي سواء وّجهت الدعوى إىل الوكيل أـ وّجهها إىل ا١توّكل ىل يكوف اعًتاؼ الوكيل نافذاً ُب حّق ا١توّكل  انية:اٞتهة الث
وبو تتّم دعوى ا١تشًتي من كوف ا١تاؿ معيباً، أو ليس لو ىذا االعًتاؼ؟ الصحيح أّف اعًتافو غَت نافذ وال يتم بو الدعوى، ألنو 



كيف يقبل اعًتاؼ أحد على شخص آخر من دوف ربط، نعم ال مانع من قبوؿ اعًتافو فيما إذا  أجنيب عن ا١تالك وا١تاؿ ف
 كاف وكيبًل مفّوضاً أي ْتسب اٟتدوث والبقاء ولعّل ىذا ظاىر.

لرجوع، أّف ا١تشًتي إذا وّجهت الدعوى إىل الوكيل إّما لتعُّت إرجاعو إليو وإّما من أجل أنو أحد فردي التخَّت ُب ا اٞتهة الثالثة:
فإف ّ٘تت الدعوى على ا١تشًتي ورّدت دعواه ومل يثبت أّف ا١تاؿ معيب فهو وال كبلـ، وأّما إذا ّ٘تت الدعوى للمشًتي وحكم 
اٟتاكم بكوف ا١تاؿ معيباً فيقع الكبلـ ُب مدرؾ ىذا اٟتكم وأّف اٟتاكم ٔتاذا حكم بالعيب فإّف مدركو منحصر ُب ثبلث: فاّما 

قامها ا١تشًتي على دعواه، أو يستند إىل اعًتاؼ الوكيل بوجود العيب ُب ا١تبيع أو يستند إىل عُت ا١تشًتي أف يستند إىل بّينة أ
 اليت رّدت إليو من طرؼ الوكيل وحلف ا١تشًتي بأّف ا١تاؿ كاف معيباً، وىذه وجوه ثبلثة وال رابع ُب البُت.

  ٟتاكمفإف كاف ا١تستند ىو البّينة فبل ينبغي االشكاؿ ُب صحة حكم ا
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 ونفوذىا على ا١توّكل، فيؤخذ منو الثمن أو األرش ببل خبلؼ ُب ذلك ألّنا حّجة.

كما أّف ا١تستند إف كاف اعًتاؼ الوكيل فبل إشكاؿ ُب عدـ نفوذه على ا١توّكل ألّف الوكيل أجنيب عن ا١تاؿ وا١توّكل وبأّي وجو 
 تقّدـ ذلك أيضاً.يقبل اعًتافو على ا١توّكل وقد 

وأّما إذا كاف مستند حكمو ىو اليمُت ا١تردودة إىل ا١تشًتي فهل ىي كالبّينة تنفذ على ا١توّكل أو أّنا كاالعًتاؼ ال ينفذ، كذا 
 إاّل أّف الصحيح أّّنا ليست كالبّينة وال كاالعًتاؼ، وال دليل على أحد التنزيلُت ُب البُت )قّدس سرّه(  ذكره شيخنا األنصاري

حىت يقاؿ إّّنا كالبّينة أو أّنا كاالعًتاؼ، بل ال ىذا وال ذاؾ وإ٪ّتا ىي أمر ثالث باستقبل٢تا وبرأسها اليت هبا تفصم ا١ترافعة 
وترتفع ا١تنازعة وا١تخاصمة إاّلأّف نفوذىا على ا١توّكل )مع كوف راّدىا إىل ا١تشًتي وىو الوكيل أجنبيًا عن ا١توّكل( مشكل، ألّّنا 

ُب حق الوكيل وال وجو لنفوذىا ُب حق ا١توّكل ألنو ليس طرفًا للنزاع بل الدعوى إ٪تا وّجهت إىل الوكيل، وعليو  إ٪تا تنفذ
 فتتشّكل دعوى ثانية بُت الوكيل وا١توّكل نتعّرض ٢تا ُب اٞتهة اآلتية إف شاء اللَّو تعاىل.

بت مّدعى ا١تشًتي فهو، وأّما إذا ثبتت دعواه فرجع إىل أّف ا١تشًتي إذا وّجهت الدعوى إىل الوكيل فإف مل يث اٞتهة الرابعة:
الوكيل باألرش أو الثمن ورجع الوكيل إىل ا١توّكل وأنكر ا١توّكل ذلك وقاؿ لست ٔتلـز باعطاء األرش أو الثمن لعدـ العيب ُب 

 بالعيب فيو.ا١تبيع، فبل ٮتلو اٟتاؿ إّما أف يكوف الوكيل منكراً للعيب ُب ا١تبيع وإّما أف يكوف معًتفاً 



فإف كاف الوكيل معًتفاً بالعيب ورجع إليو ا١تشًتي وحكم اٟتاكم على طبق دعوى ا١تّدعي، وحينئذ فإف كاف مستند حكمو ىو 
أو  البّينة فقد تقّدـ أّّنا نافذة على ا١توّكل ألّّنا تثبت العيب ُب ا١تبيع، وا١توّكل معًتؼ بالوكالة، وأّف ا١تاؿ لو فيؤخذ منو األرش

 ن، وأّما إذا كاف مدرؾ حكمو اعًتاؼ الوكيل أو اليمُت ا١تردودةالثم
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إىل ا١تشًتي فقد عرفت أّّنما ال تنفذاف ُب حق ا١توّكل ا١تكّذب لبلعًتاؼ أو اليمُت فلو رجع ا١تشًتي إىل الوكيل فلو أف يرجع 
ا١توّكل، ألّف الوكيل يعًتؼ بالعيب وا١توّكل ينكره، فإف أثبت الوكيل مّدعاه إىل ا١توّكل ويشّكل دعوى ثانية بينو أي الوكيل وبُت 

على ا١توّكل أو اعًتؼ ىو بالعيب فيستقّر األرش أو الثمن على ذّمتو، وأّما إذا مل يتمّكن الوكيل من اإلثبات بل ا١توّكل حلف 
خسره من األرش قطعاً، ألّف ا١تفروض أّف ا١توّكل أثبت وأثبت عدـ العيب ُب ا١تبيع فبل يتمّكن الوكيل من أف يرجع إليو فيما 

عدـ العيب ورّد دعوى الوكيل، فبل وجو لتغرٯتو بأخذ األرش أو الثمن بعد عدـ ثبوت دعوى الوكيل، فلو أخذ منو األرش فبل 
 ٤تالة ٭تسب عليو وٮتسره الوكيل، اللهّم إاّلأف ينصفو ا١توّكل وبإنصافو يدفع إليو ما خسره.

إذا رّد الثمن إىل ا١تشًتي وقد أثبت ا١توّكل عدـ العيب ُب ا١تبيع فيبقى ا١تاؿ بُت الوكيل وا١توّكل مرّدداً، ألّف الوكيل يعًتؼ وأّما 
بأنو ملك للموّكل وا١توّكل يعًتؼ بأنو ليس ملكو فماذا حكم ىذا ا١تاؿ حينئذ، وال يبعد أف يكوف ا١تاؿ راجعًا إىل الوكيل 

ٔتعٌت احتياجهما إىل مصاٟتة جديدة بل نفس إنكار ا١توّكل يكوف مصاٟتة ورضًا بكوف ا١تاؿ للوكيل،  للمصاٟتة القهرية، ال
ألّف إنكاره يرجع إىل أيّن راٍض بأف ال يرجع إيّل ا١تاؿ ُب مقابلة أخذ الثمن مٍّت، فهو رضى منو بكوف ا١تاؿ للوكيل إف أّدى ىو 

 مقابل ما أّداه من الثمن إىل ا١تشًتي، ىذا كّلو فيما إذا اعًتؼ الوكيل بالعيب.الثمن، فيكوف ا١تاؿ داخبًل ُب ملك الوكيل ُب 

وأّما إذا أنكره الوكيل، فإف ثبت إنكاره فهو، وأّما إذا أثبت ا١تشًتي مّدعاه على الوكيل فهل يرجع الوكيل إىل موّكلو ُب األرش 
ف إنكار الوكيل للعيب مستندًا إىل أصالة السبلمة أو إىل غَتىا أو الثمن الذي أّداه إىل ا١تشًتي أو ال، فبل ٮتلو إّما أف يكو 

 من األمارات والبّينات من دوف أف يكوف عا١تاً بو، وإّما أف يكوف مستنداً إىل علمو الوجداين بعدـ العيب ُب ا١تبيع.
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اٟتاكم ىو البّينة فقد عرفت أّّنا نافذة على ا١توّكل ببل  فإف كاف مستندًا إىل أصالة السبلمة و٨توىا، فإف كاف مدرؾ حكم
حاجة إىل تشكيل دعوى جديدة فيؤخذ منو األرش أو الثمن، وأّما إذا كاف مدرؾ حكمو ىو اليمُت ا١تردودة إىل ا١تشًتي 

ينو وبُت ا١توّكل، ال٨تصاره هبما، لعدـ االعًتاؼ من الوكيل ألنو منكر لو حسب الفرض، فبل ٬توز لو تشكيل دعوى ثانية ب
ألّف الدعوى إ٪تا يتحّقق فيما إذا مل يكن عا١تًا بصحة ما ينكره ا١توّكل ولو من جهة أصالة السبلمة، وا١تفروض أنو يعًتؼ 
بصحة إنكار ا١توكل من جهة األصالة ا١تذكورة أو غَتىا، ومعو كيف يصح لو الدعوى على ا١توّكل، وحينئذ إذا غـر الوكيل 



فبل يتمّكن من أف يطالبو من ا١توّكل العًتافو بعدـ توّجو األرش إىل ا١توّكل، وأّف ما أخذ من األرش إ٪ّتا أخذ  بأخذ األرش منو
 على خبلؼ الواقع ومعو كيف يصح لو مطالبة ا١توّكل.

ّددًا بُت ا١تشًتي وأّما إذا أخذ منو الثمن فقد عرفت أنو ال ٯتكن مطالبة ا١توّكل بو، ألنو يراه ملكًا للمشًتي فيكوف ا١تاؿ مر 
وا١توّكل وكل منهما يّدعي أنو ليس لو، ولكن ا١تصاٟتة القهرية ا١تتقّدمة تأٌب ُب ا١تقاـ بُت الوكيل وا١تشًتي وهبا يثبت كونو ملكاً 

 للوكيل بازاء ما دفعو إىل ا١تشًتي، اللهّم إاّلأف يعًتؼ ا١توّكل بكوف ا١تاؿ لو فيؤخذ منو األرش أو الثمن حينئذ.

إذا كاف عا١تًا بالوجداف بعدـ عيب ُب ا١تبيع ورجع إليو ا١تشًتي وأثبت مّدعاه وأخذ منو األرش أو الثمن، فقد تقّدـ أنو  وأّما
ليس لو تشكيل دعوى ثانية بُت نفسو وبُت ا١توّكل حينئذ، ببل فرؽ ُب ذلك بُت استناد اٟتاكم إىل البّينة واستناده إىل اليمُت 

بل فرؽ بُت اعًتاؼ ا١توّكل بأّف ا١تاؿ كاف معيبًا وعدمو، ألّف الوكيل عامل بعدـ عيبو وٮتّطئ غَته أو ا١تردودة إىل ا١تشًتي، وب
يكّذبو العتقاده صحة إنكار ا١توّكل وتكذيبو البّينة أو اليمُت ا١تردودة إىل ا١تشًتي اللذين ٫تا مستند حكم اٟتاكم، فلو أخذ 

 ّر.منو األرش فهو يكوف خسارة على الوكيل كما م
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وأّما إذا أخذ منو الثمن فيكوف ا١تاؿ مرّددًا بُت ا١توّكل وا١تشًتي، والوكيل يعلم بعدـ كونو للموّكل فبل ٕتري ا١تصاٟتة القهرية 
يعتقد أنو  حينئذ لعلمو بفسادىا، فينتهي األمر إىل إجبار اٟتاكم ٢تما على ا١تصاٟتة كما ُب كل ماؿ بُت شخصُت كل منهما

 .)قّدس سرّه(  ليس لو، وما ذكرناه ُب ا١تقاـ ٬تمع ٚتيع الفروع ا١تذكورة ُب كبلـ شيخنا األنصاري

 ٍب ال ٮتفى أّف الدعوى واحملاكمة ال تستدعي تفسيق أحد ا١تّدعيُت بوجو الحتماؿ اشتباه أحد٫تا فيما يّدعيو.

وىي ما إذا اختلف البائع وا١تشًتي ُب أّف السلعة ا١تعيبة ا١تردودة ىي اليت وقعت عليها ا١تعاملة، أو أّف ا١تعاملة  ا١تسألة الرابعة:
مل تقع عليها، وىذا يتصّور على صور ثبلث: االوىل أف يتنازعا ُب مقتضى الرّد با٠تيار وعدمو. الثانية: صورة النزاع ُب فعلية 

قتضي لو. والثالثة: صورة النزاع ُب أّف ا١تبيع الذي وقع عليو العقد ىل ىو ىذه السلعة أو غَتىا ا٠تيار بعد الفراغ عن وجود ا١ت
 مع االعًتاؼ بكل من ا١تقتضي والفعلية.

فكما إذا وقع ا٠تبلؼ ُب أّف السلعة اليت وقعت عليها ا١تعاملة ىي ىذه السلعة ا١تعيبة أو أّّنا غَتىا وال  أّما الصورة االوىل:
 ا، والبائع ينكر كوّنا ىي السلعة ا١تعيبة وا١تشًتي يّدعي أّّنا ىي السلعة ا١توجودة اليت ىي معيبة فلو ا٠تيار.عيب فيه



وبعبارة اخرى: يتخالفاف ُب أّف ا١تبيع معيب أو غَت معيب، فًتجع ىذه الصورة ُب ا١تسألة الرابعة إىل ا١تسألة االوىل ا١تتقّدمة، 
لقوؿ قوؿ البائع وعلى ا١تشًتي إثبات أّف ا١تعاملة وقعت على عُت معيبة، ألّف ا٠تيار مًتّتب وال إشكاؿ ُب ىذه الصورة أّف ا

 ء وبو عيب أو عوار، فبلبّد من إثباتو، وىذه ا١تسألة ٦تّا حكي عليها االتّفاؽ ومل يقع فيها خبلؼ. على شراء شي

  ٬تريافوىذه الكيفية من النزاع وىذا اٟتكم فيو ال ٮتتّصاف ٓتيار العيب بل 
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ُب ٚتيع ا٠تيارات كخيار الغنب، فإذا اّدعى ا١تشًتي الغنب بدعوى أّف ا١تعاملة وقعت على ىذه السلعة بكذا واٟتاؿ أّّنا ال 
قوؿ البائع تسوى هبذه القيمة، وأنكره البائع وقاؿ إّّنا وقعت على غَت ىذه السلعة وقيمتها مساوية للقيمة السوقية، فيقّدـ 

 وعلى مّدعي ا٠تيار إثباتو، وىكذا ُب غَت خيار الغنب.

فهي ما إذا اعًتفا بوجود ا١تقتضي للخيار وأّف متعّلق ا١تعاملة كاف معيبًا إاّلأّف ا١تشًتي يّدعي أّف متعّلقها  وأّما الصورة الثانية:
حّق الفسخ إاّلأنو غَت فعلّي الشًتاطو برّد ا١تبيع ا١تعيب ا١تعيب ىي ىذه السلعة ا١تعيبة وينكره البائع ويقوؿ بل ىو غَتىا، فلك 

وأخذ ٙتنو، لداللة األخبار على أّف أخذ الثمن مشروط برّد العُت ا١تعيبة فما مل ترّدىا إىل مالكها ال يتمّكن من الفسخ، وىذه 
 السلعة ليست ىي ا١تبيع فلم يرد ا١تشًتي العُت فبل يكوف خياره فعلياً.

ُب ىذه ا١تسألة إىل أّف القوؿ قوؿ ا١تشًتي وعلى البائع إثبات أّف السلعة ليست لو على  «ٔ»  اليضاحوقد ذىب صاحب ا
عكس الصورة االوىل، واستدّؿ على ذلك بأّّنما بعد االعًتاؼ بثبوت ا٠تيار للمشًتي ووجود ا١تقتضي لو ينحصر اختبلفهما 

ئع بأنو سًت ا١تبيع ُب داره مثبًل وكتمو وبّد٢تا إىل غَتىا واّدعى ُب أمرين ال ثالث ٢تما: أحد٫تا النزاع ُب أّف ا١تشًتي قد خاف البا
أّف ا١تعاملة وقعت على ىذه السلعة ا١توجودة بالفعل. وثانيهما: أف يتنازعا ُب أّف ا١تبيع تلف عند ا١تشًتي ال أنو موجود وكتمو 

مل ٮتنو بكتماف ا١تبيع، وذكر أّف اختبلفهما بل تلف ولكن ا١تشًتي يريد الفسخ ويّدعي بقاءه وأنو ىي السلعة ا١توجودة وإف 
 .-مع إمكاف تصوير غَت٫تا كما إذا اّدعى البائع نسياف ا١تشًتي أو غفلتو أو اشتباىو ا١تبيع -منحصر حينئذ ُب ىذين األمرين

______________________________ 
(ٔ) 

 ٜٜٗ: ٔااليضاح 
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تفعة بأصالة الصحة وعدـ خيانة ا١تشًتي للبائع وللبائع وإف كانت اصوؿ اخر مؤيّدة كأصالة عدـ ا٠تيار أّما دعوى ا٠تيانة فمر 
و٨توىا إاّلأّف أصالة الصحة حاكمة عليها، ألّنا ترفع الشك ُب بقاء ا٠تيار تعّبدًا كما ىو ظاىر. وأّما دعوى تلف ا١تبيع فهي 

٠تيار وعدـ سقوطو، فيقّدـ قوؿ ا١تشًتي، فعلى البائع إثبات مّدعاه من التلف، أيضًا تندفع بأصالة بقاء العُت وأصالة بقاء ا
 ىذا.

وال ٮتفى أّف ما أفاده صاحب االيضاح ٦تّا ال ٯتكن ا١تساعدة عليو، فأّما ما اّدعاه من دعوى ا٠تيانة ودفعها بأصالة الصحة 
 وعدـ ا٠تيانة.

من النقض بأّف أصالة الصحة وعدـ ا٠تيانة لو كانت مقتضية ُب  «ٔ» ()قّدس سرّه  فيدفعو أّواًل: ما ذكره شيخنا األنصاري
ا١تقاـ لتقدًن قوؿ ا١تشًتي لداللتها على صحة مّدعاه فلماذا ال تلتزموف بذلك ُب ا١تسألة االوىل مع جرياف أصالة الصحة 

ذا كفى ذلك ُب إثبات صحة مّدعاه وعدـ ا٠تيانة فيها أيضاً، ألّف األصل صحة فعل ا١تشًتي وعدـ خيانتو بتبديل ا١تبيع، فإ
البّد من تقدًن قولو على قوؿ البائع مع أّنكم قد أٚتعتم على تقدًن قوؿ البائع ُب ا١تسألة االوىل ببل خبلؼ بينكم، وىذا 

 .)قّدس سرّه(  النقض تاـ كما أفاده

انة إف كاف ىو أصالة الصحة اٞتارية ُب العقود وأّما ثانياً: فبلندفاعو باٟتل وىو أّف ا١تراد من أصالة الصحة أي أصالة عدـ ا٠تي
وااليقاعات وما يتبعهما من الطهارة و٨توىا فهذه األصالة وإف كانت تاّمة وقد ذكرنا ُب ٤تّلو أّف أصالة الصحة ال مورد ٢تا 

ست ٔتدلوؿ دليل إاّلالعقود وااليقاعات وما يلحقهما، فإذا شككنا ُب صحة عقد أو إيقاع أو تطهَت فاألصل صحتو ألّّنا لي
 لفظي كي يتمّسك بعمومو وإطبلقو، وإ٪تا ثبتت بالسَتة العقبلئية ونكتفي فيها با١توارد ا١تتيّقنة وىي العقود

______________________________ 
 ٖٙٗ: ٘( ا١تكاسب ٔ)

 ٕٗٚ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

فيها إشكاؿ، بل نلتـز حينئذ ّترياّنا ُب الصورة االوىل أيضاً وااليقاعات ولواحقهما، فلو جرت ىذه األصالة ُب ا١تقاـ ١تا كاف 
وهبا نقّدـ قوؿ ا١تشًتي على البائع إاّل أّف أصالة الصحة اٞتارية ُب ا١تقامات ا١تتقّدمة ال ٣تاؿ ٢تا ُب ا١تقاـ، إذ ال شك لنا ُب 

 فساد عقد أو صحة إيقاع ونعًتؼ بصحة العقد ُب ا١تقاـ كما ىو أوضح من أف ٮتفى.

فهي أيضاً تاّمة  «ٔ» «ضع أمر أخيك على أحسنو» )عليو السبلـ(  وإف اريد هبا أصالة ٛتل فعل ا١تسلم على الصحيح لقولو
وجارية ُب ا١تقاـ، وال ٤تيص من ٛتل فعل ا١تشًتي على الصحة وعدـ ا٠تيانة كما إذا شك ُب أّف الكبلـ الصادر من زيد 

ـ عليك وكونو ساـ عليك ٔتعٌت ا١توت فإنو ٭تمل على السبلـ ببل خبلؼ، إاّلأّف سّب أو سبلـ كما إذا ترّدد بُت كونو سبل



ىذه األصالة ال تثبت الصحة الواقعية وال يًتّتب هبا آثار الصحيح الواقعي، فبل ٬تب رّد جواب السبلـ ُب الصورة ا١تذكورة  
لو كانت جارية وموجبة لصحة دعوى ا١تشًتي فهي كما ال ٯتكن ترتيب آثار عدـ ا٠تيانة الواقعية ُب ا١تقاـ، ىذا على أّنا 

معارضة بأصالة الصحة اٞتارية ُب دعوى البائع عدـ كوف ا١تبيع ىي السلعة ا١توجودة، ألّف األصل أنو ال يكذب ُب اّدعائو ألّف 
ائع، ىذا كّلو ُب أصالة الكبلـ ليس مفروضًا فيما إذا كاف البائع يهوديًا وا١تشًتي ورعًا تقّيًا حىت ال ٬تري األصل ُب حق الب

 عدـ ا٠تيانة.

استدّؿ باستصحاب بقاء ا١تبيع  )قّدس سرّه(  وأّما إذا وقع النزاع ُب أّف ا١تعيب تلف أو أنو موجود فقد عرفت أّف فخر احملّققُت
ترتيب آثار وأصالة بقاء ا٠تيار وعدـ سقوطو، ويدفعو: أّف ىذه االصوؿ وإف كانت جارية ُب حد نفسها ولكّنها ال تقتضي إاّل 

بقاء ا١تبيع أو آثار بقاء ا٠تيار، ولكّنها ال تنفع ُب ا١تقاـ ألّف خيار العيب مشروط ومنوط برّد ا١تبيع ا١تعيب واسًتداد الثمن 
  على ما نطقت بو

______________________________ 
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األخبار، فما مل يرّد ا١تبيع ال يسًتد الثمن وال يدخل ُب ملكو، وتلك االصوؿ ال تثبت أّف ا١تردود ىو ا١تبيع، ألّف األصل عدـ 
وقوع العقد على ىذا ا١توجود وأثره نفي ا٠تيار شرعاً، وال يعارضو أصالة عدـ وقوع العقد على غَت ىذا ا١توجود ألنو ٦تّا ال أثر 

 ّتب على خصوص وقوع العقد على ا١تعيب وىو منفي باألصل.لو، واألثر مًت 

 فا١تتحّصل أّف الصورة الثانية كالصورة االوىل ُب أّف القوؿ قوؿ البائع وعلى ا١تشًتي إثبات أّف العقد واقع على ىذا ا١توجود.

ُب أّف ا١تبيع ىل ىو ىذا أو غَته، وىذا وىي ما إذا اعًتفا بوجود ا١تقتضي وفعلية ا٠تيار ولكّنهما اختلفا  وأّما الصورة الثالثة:
النزاع ال يتحّقق ُب خيار العيب، ألّف ا٠تيار فيو موقوؼ على رّد ا١تبيع واسًتداد الثمن وبدوف رّد ا١تبيع ال يتحّقق خيار العيب  

يبقى للفعلية ٣تاؿ، وإ٪ّتا ٬تري كما تقّدـ، فاالعًتاؼ بالفعلية ال ٯتكن إاّلمع االعًتاؼ بأّف ا١تردود ىو ا١تبيع وأّما مع إنكاره ال 
ىذا النزاع ُب غَت العيب من ا٠تيارات كخيار الغنب والشرط و٨تو٫تا ألّف ا٠تيار والفسخ فيهما ال يتوّقف على رّد ا١تبيع إىل 

ذ إذا اعًتؼ بائعو بل إذا فسخ العقد بالغنب ينتقل الثمن إىل ملكو ويرجع ا١تثمن إىل بائعو وإف مل يرّده بعد إىل البائع، وحينئ
البائع بغنب ا١تشًتي واعًتؼ بأنو فسخو وصار خياره فعليًا وانتقل الثمن إىل ا١تشًتي إاّلأنو يّدعي أّف ىذا ا١تردود ليس ٔتلكو 

ء آخر فما مل يدفعو إليو ال يدفع الثمن لو وا١تشًتي ينكر ذلك ويقوؿ بل ا١تبيع ىو ىذا ا١توجود، ففي ىذه  وإ٪ّتا ا١تبيع شي
لقوؿ قوؿ ا١تشًتي كما ذكره صاحب االيضاح، وذلك ألّف البائع يّدعي ملكو على أمر آخر وملكو اٞتديد على غَت الصورة ا



ا١توجود مشكوؾ واألصل عدـ ثبوت ملك جديد لو على غَت ا١توجود، فيقّدـ قوؿ ا١تشًتي حىّت يثبت البائع مّدعاه، ىذا ٘تاـ 
 ٠تيار وسببو.الكبلـ ُب ا١تسألة الرابعة والنزاع ُب موجب ا
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 اختبلؼ ا١تتبايعُت ُب ا١تسقط

 

قد عرفت أّف النزاع بُت ا١تتبايعُت يقع تارًة ُب موجب ا٠تيار وقد أشبعنا الكبلـ فيو مفّصبًل، واخرى ُب مسقط ا٠تيار، وذكر 
 أّف فيو مسائل: «ٔ» )قّدس سرّه(  شيخنا األنصاري

فيما إذا اختلفا ُب علم ا١تشًتي بالعيب وعدمو فاّدعى البائع أنو كاف عا١تًا بالعيب فبل خيار لو ألّف العلم يسقط  االوىل:
ا٠تيار من االبتداء وإف كاف مقتضيو وىو العيب موجوداً، وأنكره ا١تشًتي وأنو مل يكن عا١تًا بو فلو ا٠تيار، فيقّدـ قوؿ ا١تشًتي 

 لعلم فيثبت لو ا٠تيار.على قوؿ البائع ألنو ينكر ا

ٮتالف ما ذكره ُب سائر ا٠تيارات كما ُب خيار الغنب حيث ذكر أّف مّدعي اٞتهل  )قّدس سرّه(  ورٔتا يتوّىم أّف ىذا الكبلـ منو
وعدـ العلم بالغنب ىو ا١تّدعي، وا١تنكر ىو من يّدعي عدـ ا٠تيار والعلم أعٍت البائع، وأّما ُب ا١تقاـ فقد عكس األمر وجعل 

 مّدعي اٞتهل وعدـ العلم منكراً ومّدعي عدـ ا٠تيار والعلم مّدعياً و٫تا متنافياف ىذا.

وال هتافت ُب البُت وذلك ١تا تقّدـ ُب خيار الغنب من أّف مدركو  )قّدس سرّه(  ولكن الصحيح ىو ما أفاده شيخنا األنصاري
ىو الشرط االرتكازي العقبلئي، ألّف العقبلء يشًتطوف تساوي قيمة ا١تالُت ُب معامبلهتم حسب االرتكاز، ومن ذلك قلنا إّف 

بعدـ تساوي القيمتُت وجهلو فَتجع  خيار الغنب من أحد أفراد خيار ٗتّلف الشرط، وعليو فإذا اختلفا ُب علم ا١تغبوف بالغنب
ذلك إىل االختبلؼ ُب عدـ االشًتاط واالشًتاط، فإّف االقداـ مع العلم بالغنب معناه عدـ اشًتاط التساوي فإذا وقع ا٠تبلؼ 

  ُب االشًتاط وعدمو واّدعى البائع عدـ االشًتاط وا١تشًتي

______________________________ 
 ٖٚٗ: ٘( ا١تكاسب ٔ)
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 اّدعى االشًتاط فيقّدـ قوؿ البائع ١توافقة قولو األصل وىو عدـ االشًتاط.

وىذا ٓتبلؼ ا١تقاـ ألّف خيار العيب ثبت بالتعّبد واألخبار وقد اخذ ُب موضوعو أمراف عدمياف أحد٫تا عدـ التربّي وثانيهما 
إ٪ّتا اخذ طريقاً إىل علم ا١تشًتي بالعيب، ومعٌت ذلك أّف ا١تعترب ُب موضوع عدـ البياف، وقد عرفت أّف البياف ال موضوعية لو و 

ا٠تيار عدـ علم ا١تشًتي بالعيب، فإذا اختلفا واّدعى البائع علمو وعدـ ثبوت موضوع ا٠تيار واّدعى ا١تشًتي ثبوت موضوعو 
م، وعلى البائع إثبات العلم بالعيب، فما أفاده وأنو مل يبُّت لو فبل ٤تالة يقّدـ قوؿ ا١تشًتي ١توافقتو األصل وىو عدـ العل

 متُت. )قّدس سرّه(  شيخنا األنصاري

إذا اختلفا ُب زواؿ العيب بعد علم ا١تشًتي بالعيب أو قبلو، فاّدعى البائع أّف زوالو كاف قبل علمك بالعيب فبل  ا١تسألة الثانية:
بناًء على أّف زوالو بعد العلم ال يسقط ا٠تيار وىذه ا١تسألة مبتنية خيار، واّدعى ا١تشًتي زوالو بعد علمو بالعيب فخياره باٍؽ 

على ما تقّدـ ُب ٤تّلو من أّف موضوع ا٠تيار ىو ظهور العيب ال ىو بنفسو وأّف زواؿ العيب وعدمو ٦تّا ال أثر لو ُب بقاء 
نع عن الرّد ألّف ا١تعترب ُب ىذا ا٠تيار أّف أخذ ا٠تيار، وأّما إذا قلنا بأّف موضوعو نفس العيب الواقعي أو قلنا بأّف زواؿ العيب ٯت

الثمن موقوؼ على رّد ا١تعيب فإذا زاؿ العيب فبل يتعّلق الرّد با١تعيب، ويعترب ُب الرّد أف يتعّلق با١تعيب ومع زوالو ال معيب 
نفس العيب الواقعي فواضح، ألّّنما  حىت يرّد، فبل ٤تالة يسقط ا٠تيار فبل يبقى للنزاع ُب ا١تقاـ أثر، أّما بناًء على أّف موضوعو

يعًتفاف بوجوده ُب الواقع فيثبت لو ا٠تيار وال ٙترة ُب النزاع ُب زوالو قبل العلم أو بعده، إذ ال أثر لظهور العيب بل األثر 
فروض أّف مًتّتب على نفس العيب الواقعي وىو ثابت باعًتافهما، وأّما بناًء على أّف الزواؿ ٯتنع عن الرّد فكذلك، إذ ا١ت

ا١تشًتي ال يتمّكن من الرّد حينئذ أي رّد ا١تعيب، فخياره ساقط زاؿ قبل علمو أـ زاؿ بعده، فهذا النزاع إ٪ّتا يثمر فيما إذا بنينا 
 على أّف الزواؿ ال
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كاٍؼ ُب أخذ األرش )عمبًل باطبلؽ رواية زرارة حيث   ٯتنع عن الرّد وأّف الرّد ال يعترب أف يتعّلق با١تعيب بل تعّلقو ٔتا كاف معيباً 
أثبت ا٠تيار ُب شراء ما بو عيب أو عوار سواء زاؿ بعد ذلك أـ مل يزؿ( وبنينا أيضًا على أّف موضوع ا٠تيار ليس ىو نفس 

و أو بعده فبل ٤تالة العيب الواقعي بل ا١توضوع ىو ظهور العيب ووجدانو كما تقّدـ، وحينئذ إذا اختلفا ُب زوالو قبل العلم ب
يًتّتب عليو الثمرة، ألنو إف زاؿ قبل علم ا١تشًتي فبل يثبت لو ا٠تيار ألّف موضوعو ظهور العيب ووجدانو على الفرض، وأّما 
 إذا زاؿ بعده فيثبت لو ا٠تيار لظهور العيب وفرضنا أّف الزواؿ ال ٯتنع الرّد، فبلبّد ُب ىذه ا١تسألة من البناء على كبل األمرين

 من أّف الزواؿ ال ٯتنع عن الرّد ومن أّف موضوع ا٠تيار ىو وجداف ا١تعيب ال وجوده الواقعي، ىذا.

 وال ٮتفى أّف النزاع حينئذ يرجع إىل النزاع ُب أصل ثبوت ا٠تيار وعدمو ال إىل سقوطو وبقائو، ىذا أّواًل.



ى تقدًن قوؿ ا١تشًتي باستصحاب بقاء العيب وعدـ زوالو قد استدّؿ ُب ا١تسألة عل )قّدس سرّه(  وثانياً: أّف شيخنا األنصاري
قبل العلم مع أّف ا١توضوع للخيار ىو ظهور العيب ووجدانو، وإثبات ىذا باستصحاب بقاء العيب من ا١تثبت ببل خبلؼ إذ 

البائع وعلى  ال أثر لبقاء العيب ُب حّد نفسو، واستصحابو الثبات أنو وجده وعلم بو من ا١تثبت، فالصحيح ىو تقدًن قوؿ
 ا١تشًتي إثبات ا٠تيار وأنو وجده معيباً، ىذا.

ٍب إّّنما إذا اختلفا بعد حدوث عيب جديد وزواؿ أحد العيبُت أعٍت القدًن واٞتديد ُب أّف الزائل ىل ىو العيب القدًن أو أّف 
ة بياض ُب عينو االخرى ٍب الزائل ىو اٞتديد كما إذا كانت ُب إحدى عيٍت العبد نقطة بيضاء ٍب حدث عند ا١تشًتي نقط

زالت إحدا٫تا ووقع ا٠تبلؼ ُب الزائل ىل ىو القدًن أو اٞتديد، فاّدعى البائع أّف الزائل ىو القدًن فبل خيار ُب البُت واّدعى 
 ا١تشًتي أّف الزائل ىو اٞتديد فا٠تيار
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 باٍؽ.

أّف األصل بقاء العيب القدًن ا١توجب للخيار، وال يعارضو استصحاب بقاء العيب  «ٔ» )قّدس سرّه(  ذكر شيخنا األنصاري
التفصيل  «ٕ» اٞتديد ألنو ال أثر لو، واألثر إ٪تا ىو لبقاء العيب القدًن وارتفاعو، ٍب نقل عن الشافعي على ما نقلو ُب التذكرة

ش ثابت واألصل فيو مع ا١تشًتي، وىذه ا١تسألة أيضاً مبتنية على بُت الرّد واألرش وأّف الرّد ال ٯتكن واألصل فيو مع البائع واألر 
ما تقّدـ ُب مسألة أّف العيب اٟتادث ٯتنع عن الرّد مطلقاً أو مع بقائو دوف ما إذا زاؿ، فإف قلنا إّف العيب اٞتديد ٯتنع عن الرّد 

لرّد على إحداث اٟتدث سواء زاؿ بعد ذلك أـ زاؿ أـ مل يزؿ ٘تّسكاً وأخذاً باطبلؽ رواية زرارة حيث عّلقت اٟتكم أي عدـ ا
مل يزؿ، فبل يبقى لبلختبلؼ ٙترة، إذ ا١تفروض اتّفاقهما على أّف العيب قد حدث فيو جديداً فيسقط ا٠تيار ال ٤تالة زاؿ أـ مل 

الرّد ٘تسكاً باطبلؽ  يزؿ، كما أنو إذا قلنا بكفاية وجود العيب القدًن حُت الشراء ُب ا٠تيار أي األرش وعدـ اعتبار بقائو حُت
ء وبو عيب ببل تقييده بالبقاء، ألمكننا إثبات األرش على البائع، وال يبقى ٙترة  رواية زرارة حيث عّلقت ا٠تيار على شراء شي

للخبلؼ ُب أّف الزائل ىو اٟتادث أو القدًن، ألنو على أي حاؿ ٤تكـو بدفع األرش بناًء على ىذا القوؿ، نعم لو قلنا بأّف 
القدًن إ٪تا يؤثّر ُب األرش على تقدير بقائو، يكوف للخبلؼ ُب أّف الزائل ىو العيب اٟتادث أو القدًن ٙترة، ألنو على  العيب

من أّف  )قّدس سرّه( تقدير كونو ىو القدًن يرتفع وجوب األرش عن البائع، فهذا النزاع إ٪تا يثمر بناء على ما ذكره العبّلمة
 ٠تيار مع بقائو، وأّما مع ارتفاعو فبل، وحينئذ يتشّكل للمشًتي دعوياف: إحدا٫تاالعيب اٞتديد إ٪ّتا ٯتنع عن ا

______________________________ 
 ٖٚٗ: ٘( ا١تكاسب ٔ)

 ٖٔٔ -ٖٓٔ: ٔٔ( التذكرة ٕ)
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ألرش ومطالبتو من البائع والبائع ينكر دعواه الرّد ألّف ا١تاؿ معيب والبائع ينكر ذلك ٟتدوث عيب جديد، والثانية دعواه ا
 ذلك لدعواه ارتفاع العيب القدًن.

أّما الدعوى االوىل فاألصل فيها مع البائع ألصالة بقاء العيب اٞتديد وىو ٯتنع عن الرّد، وال يعارضو استصحاب بقاء العيب 
نع عن الرّد، وبقاء العيب القدًن وعدمو ال مدخلية القدًن ألنو ال أثر لو، إذ األثر مًتّتب على بقاء العيب اٟتادث ألنو الذي ٯت

 لو ُب ا٠تيار ألنو يثبت بأصل وجوده فبل يتمّكن ا١تشًتي من الرّد وعليو إثبات أّف الزائل ىو العيب اٞتديد.

اء العيب وأّما الدعوى الثانية أعٍت دعواه األرش بعد عدـ ٘تّكنو من إثبات الرّد فاألصل فيها مع ا١تشًتي، ألّف األصل بق
القدًن، وال يعارضو استصحاب بقاء العيب اٞتديد ألنو ال أثر لو ُب األرش وعدمو، اللهّم إاّلإثبات أّف الزائل ىو القدًن وىو 
من االصوؿ ا١تثبتة فيقّدـ قوؿ ا١تشًتي دوف البائع على عكس الدعوى االوىل، فمّما ذكرناه يظهر أّف ما حكي عن الشافعي 

 ح وأنو يفّصل بُت الرّد فيقّدـ فيو قوؿ البائع واألرش، ويقّدـ فيو قوؿ ا١تشًتي وإف كاف قائلو ىو الشافعي.ُب ا١تقاـ ىو الصحي

حيث ٘تسك ُب الدعوى االوىل بأصالة بقاء العيب القدًن وقاؿ إّف أصالة بقاء  )قّدس سرّه(  والعجب من شيخنا األنصاري
ال أثر لبقاء العيب القدًن إاّلإثبات أّف الزائل ىو اٞتديد حىت يثبت لو الرّد وىو العيب اٞتديد ال أثر ٢تا مع أّف األمر بالعكس و 

)قّدس   مل أقف لو على توجيو، ألنّو )قّدس سرّه(  من االصوؿ ا١تثبتة، وكّلما تأّملت ُب ا١تقاـ لتوجيو كبلـ شيخنا األنصاري
 مع التفاتو إىل أّف األصل مثبت ٘تسك بو ُب ا١تقاـ. سرّه(

إذا اختلف البائع وا١تشًتي ُب حدوث عيب جديد عند ا١تشًتي غَت العيب الذي اتّفقا عليو، فاّدعى البائع أّف  ا١تسألة الثالثة:
  ىذا العيب اٞتديد قد حدث
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ائع أّف العيب قد زاد عّما كاف عندؾ واّدعى ا١تشًتي أنو قد حدث عند البائع، أو اختلفا ُب زيادة العيب وعدمها فاّدعى الب
عليو عند ا١تشًتي واّدعى ا١تشًتي أّف الزيادة حصلت عند البائع، أو اختلفا ُب أصل الزيادة واّدعى أحد٫تا أنو زاد واّدعى 
اآلخر عدـ زيادتو، ففي ٚتيع ىذه الصور تارًة تكوف الدعوى من ا١تشًتي على البائع واخرى تكوف الدعوى من البائع على 

شًتي، وذلك ألّف ا١تشًتي تارًة يّدعي على البائع حدوث عيب جديد غَت العيب ا١تتسامل عليو عند البائع، أو حدوث ا١ت
الزيادة عنده ألجل أف يثبت لو الرّد من ناحية العيب اٞتديد أو الزيادة، أو ألجل أف يطالبو بأرشُت للقدًن واٞتديد أو بأرش 

مل عليو، أو أسقطو ا١تشًتي ويطالبو بأرش زائد ُب صورة دعوى الزيادة ويّدعي البائع عدـ واحد لو كاف تربّى من العيب ا١تتسا
حدوثو عنده أو عدـ زيادتو وأنو ال حق لك ُب الرّد من جهتو أو ُب مطالبة األرش الزائد، ففي ىذه الصورة أعٍت كوف 



١تشًتي وا١تنكر ىو البائع، وعلى ا١تشًتي إثبات أّف الدعوى من ا١تشًتي ُب ٚتيع صور االختبلؼ ا١تتقّدمة يكوف ا١تّدعي ىو ا
العيب اآلخر أو الزيادة حدث عند البائع، وذلك ألصالة عدـ حدوث عيب آخر زائدًا على العيب ا١تّتفق عليو عند البائع 

إشكاؿ فيو فيقّدـ قوؿ وعدـ حدوث الزيادة وأثرىا عدـ استحقاؽ ا١تشًتي للرّد أو ١تطالبة أرشُت أو أرشًا زائداً، وىذا ٦تّا ال 
 البائع ُب ٚتيع الصور ا١تتقّدمة.

وبعبارة اخرى مرجع النزاع ُب ىذه الصورة إىل النزاع ُب أصل وجود العيب وعدمو، وقد تقّدـ أّف ا١تشًتي ا١تّدعي لوجود عيب 
ىل الدعوى ُب أصل ثبوت مقتٍض للخيار البّد من أف يثبت مّدعاه، ولكن ىذه الصورة خارجة عّما ٨تن بصدده ألّّنا ترجع إ

 ا٠تيار وعدمو وال يرجع إىل النزاع ُب ا١تسقط وكبلمنا إ٪تا ىو ُب الثاين كما ىو واضح.

  فبلبّد من فرض النزاع والكبلـ فيما إذا كانت الدعوى من البائع على

 ٕٕٛ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

ا١تشًتي فسخ العقد والرّد وقد اّدعى البائع عدـ استحقاؽ  ا١تشًتي ُب ٚتيع الصور ا٠تبلفية ا١تتقّدمة، وىذا كما إذا أراد
ا١تشًتي للفسخ والرّد بدعوى حدوث عيب جديد أو زيادة العيب عند ا١تشًتي وا١تشًتي اّدعى عدمو، وُب ٚتيع الصور 

٘تّكنو من الرّد، وال ا١تتقّدمة ا٠تبلفية يكوف البائع مّدعيًا وا١تشًتي منكرًا ألصالة عدـ حدوث ا١تسقط عند ا١تشًتي وأثرىا 
تعارضها أصالة عدـ حدوثو عند البائع ألّّنا ال أثر ٢تا ُب حّد نفسها، وإثبات حدوثو عند ا١تشًتي بتلك األصالة من أوضح 
أ٨تاء ا١تثبت ألنو من اللواـز العقلية لعدـ حدوثو عند البائع للعلم االٚتايل ْتدوثو عنده أو عند ا١تشًتي، وىذا من غَت فرؽ ُب 

لك بُت االختبلؼ ُب حدوث العيب اٞتديد عند ا١تشًتي واالختبلؼ ُب حدوث الزيادة عنده واالختبلؼ ُب أصل الزيادة، ذ
 ألّف األصل ُب ٚتيعها مع ا١تشًتي وعلى البائع إثبات ٖتّقق ا١تسقط.

من حكمو ْتلف البائع دوف ا١تشًتي، إف كاف ناظرًا إىل الوجو األوؿ وىو صورة كوف الدعوى  «ٔ»  وما حكي عن الدروس
من ا١تشًتي على البائع فهو متُت ألّف ا١تّدعي حينئذ ىو ا١تشًتي وعليو إثباهتا والبائع منكر فيقّدـ ْتلفو، وإف كاف ناظرًا إىل 

فقد عرفت ما فيو، ألّف البائع حينئذ مدّع وعليو إثباهتا وال يتقّدـ الوجو الثاين أعٍت كوف الدعوى من البائع على ا١تشًتي 
 ْتلفو.

ٍب إنّا لو ٛتلنا كبلمو على الوجو األوؿ يرد عليو: أّف اٟتكم بتقدًن قوؿ البائع ْتلفو ال ٮتتّص ٓتصوص ما إذا كاف اختبلفهما 
تبلفهما ُب زيادة العيب ا١تّتفق عليو عند ا١تشًتي، ُب وجود عيب آخر وحدوثو عند ا١تشًتي، بل اٟتكم ٬تري فيما إذا كاف اخ
  بل يأٌب فيما إذا اختلفا ُب أصل حدوث الزيادة عنده كما مّر ألنّو ُب ٚتيع



______________________________ 
 ٜٕٛ: ٖ( الدروس ٔ)

 ٖٕٛ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

بُت صورة االختبلؼ ُب حدوث العيب اآلخر عند  )قّدس سرّه(  فّرؽتلك الصور مدّع والبائع منكر فيتقّدـ قولو ْتلفو، و١تاذا 
ا١تشًتي وبُت صورة االختبلؼ ُب حدوث الزيادة عنده، حيث حكم ُب الصورة االوىل بتقدًن قوؿ البائع ْتلفو وأّما ُب الصورة 

إجراء للزيادة ٣ترى العيب اٞتديد اخل،  الثانية فأفىت بتقدًن قوؿ ا١تشًتي ٍب احتمل تقدًن قوؿ البائع بقولو و٭تتمل حلف البائع
وقد عرفت أّف الصورتُت من واٍد واحد واٟتكم فيهما واحد وىو تقدًن قوؿ البائع إذا كانت الدعوى من ا١تشًتي على البائع، 

م بتقدًن قوؿ من أّف اٟتك )قّدس سرّه(  بل وكذلك اٟتكم فيما إذا اختلفا ُب أصل الزيادة، فبل وجو ١تا اّدعاه شيخنا األنصاري
البائع ٮتتص ٔتا إذا اتّفقا على وجود الزائد واختلفا ُب تقّدمو وتأّخره، وأّما إذا كاف االختبلؼ ُب أصل الزيادة فبل إشكاؿ ُب 
تقدًن قوؿ ا١تشًتي اخل، وقد عرفت أّف الصحيح ىو تقدًن قوؿ البائع إذا كانت الدعوى من ا١تشًتي على البائع حىت ُب ىذه 

 م لو كانت الدعوى من البائع على ا١تشًتي لكاف قوؿ ا١تشًتي مقّدماً ُب ٚتيع الصور الثبلثة ا٠تبلفية.الصورة، نع

بتقدًن قوؿ ا١تشًتي عند اختبلفهما ُب حدوث الزيادة عند ا١تشًتي أو عند البائع  )قّدس سرّه( إف قلت: إّف حكم الشهيد
قة من حيث العدـ والوجود، بل كاف ٦تّا لو وجد لوجد من األزؿ ولو لعّلو ناظر إىل ما إذا مل يكن للعيب اٞتديد حالة ساب

انعدـ النعدـ كذلك، فبل زماف نقطع بعدمو ليجري استصحاب عدـ حدوثو حىّت ينفع البائع، فإذا مل ٬تر األصل فبل ٭تكم 
يستصحب ُب ا١تقاـ عدـ  بتقدًن قوؿ البائع، وأيضًا ما أفاده مبٍت على عدـ جرياف االستصحاب ُب األعداـ األزلية حىت

 بعدـ تقدًن قوؿ البائع ُب ىذه الصورة. )قّدس سرّه(  اّتصاؼ ا١تبيع بالعيب اٞتديد عند البائع، ولذا حكم

  إىل تلك العيوب، وبنينا على عدـ جرياف )قّدس سرّه(  قلت: لو كاف نظره

 ٕٗٛ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

كاف وجو لتقدًن قوؿ ا١تشًتي أيضاً وذلك ألّف أصالة عدـ حدوث العيب وإف مل ٕتر االستصحاب ُب األعداـ األزلية أيضاً ١تا  
حينئذ إاّلأّف أصالة عدـ استحقاؽ ا١تشًتي لؤلرش ببل مانع، للقطع بعدـ استحقاقو لو قبل ا١تطالبة ونشك ُب أنو ىل استحّقو 

 وجهاً. )قّدس سرّه( ا أفاده الشهيدهبا أـ ال واألصل عدـ استحقاقو لؤلرش كما تقّدـ، وكيف كاف فلم نعرؼ ١ت

إذا اختلفا ُب تربّي البائع وعدمو واّدعاه البائع وأنكره ا١تشًتي قّدـ قوؿ منكر التربّي، ألّف األصل عدـ تربّي  ا١تسألة الرابعة:
ي باألصل فيلتئم كبل البائع وبذلك يتم موضوع ا٠تيار وىو الشراء من غَت تربّي البائع، والشراء متحّقق بالوجداف وعدـ التربّ 



جزئي ا١توضوع، ألّف عدـ التربّي قد أخذ ُب موضوع ا٠تيار وىو مسبوؽ بالعدـ فبل مانع من جرياف استصحاب عدمو، وىذا 
 ظاىر.

إاّل أّف ُب ا١تقاـ مكاتبة وىي مكاتبة جعفر بن عيسى رٔتا يتوّىم أّف ظاىرىا يناُب ما ذكرناه من تقدًن قوؿ منكر التربّي، 
جعلت فداؾ ا١تتاع يباع )يبيعو الداّلؿ( ُب من يزيد فينادي عليو ا١تنادي فإذا » )عليو السبلـ(  نّو كتب إىل أيب اٟتسنوذلك أل

نادى عليو برئ من كل عيب فيو )بقولو تربأت من كل عيب( فإذا اشًتاه ا١تشًتي ورضيو ومل يبق إاّلنقد الثمن فرٔتا زىد فيو 
وأنّو مل يعلم هبا، ويقوؿ لو ا١تنادي قد برئت منها، فيقوؿ ا١تشًتي مل أٝتع الرباءة منها، أيصّدؽ  فإذا زىد فيو اّدعى فيو عيوباً 

وىي كما ترى ظاىرة ُب أّف منكر الرباءة ال  «ٔ» «أّف عليو الثمن )عليو السبلـ(  فبل ٬تب عليو الثمن أـ ال يصدؽ؟ فكتب
 يسمع قولو، ىذا.

أّف الرواية أخص من ا١تّدعى، الختصاصها ٔتا إذا وقع ا٠تبلؼ ُب ٝتاع التربّي وعدمو، وكبلمنا ُب اختبلفهما ُب  وفيو أّواًل:
  أصل التربّي وعدمو، فلو كانت

______________________________ 
 ٔح  ٛ/ أبواب أحكاـ العيوب ب ٔٔٔ: ٛٔ( الوسائل ٔ)

 ٕ٘ٛ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

ُب حّد نفسها فبلبّد من االقتصار على موردىا وىو ما إذا تربّى البائع ولكن ا١تشًتي مل يسمعو، ولعّل ا١تشًتي  ا١تكاتبة معتربة
أيضًا ال ينكر تربّي البائع بل يعًتؼ بصّحة دعواه إاّلأنو يّدعي عدـ ٝتاعو، وأّما إذا قلنا إّف الغرض من نفي السماع إنكار 

 أصل تربّي البائع فنقوؿ:

و قلنا بشموؿ ا١تكاتبة للمقاـ أي ١تا إذا اختلفا ُب التربّي وعدمو فنقوؿ: إّف مقتضى القاعدة كما تقّدـ تقدًن قوؿ ل ثانياً:
)قّدس   ُب مورد الرواية بتقدًن قوؿ البائع ىو ما أفاده شيخنا األنصاري )عليو السبلـ(  منكر التربّي، إاّلأّف الوجو ُب حكمو

على نداء الداّللُت حُت ا١تعاملة بالتربّي أو بغَته على وجو يسمعو كل من حضر للمعاملة، من أّف العادة جرت  «ٔ» سرّه(
وال ينادي الداّلؿ على وجو ال يسمعو ا١تعامل، فيكوف قوؿ منكر السماع على خبلؼ الظاىر، ألّف الظاىر ٝتاع نداء الداّلؿ 

ألّف األصل يقتضي عدـ ٝتاعو وعدـ تربّي البائع إاّلأّف ُب مقاـ ا١تعاملة، وا١تقاـ من أحد موارد تعارض األصل والظاىر 
الظاىر ٝتاعو فنطمئن بكذب ذلك ا١تنكر، وىذا ٮتتص ٓتصوص نداء الداّلؿ وال نتعّدى إىل ٚتيع ا١توارد كما ُب ا١تعاملة بُت 

 ُب غاية ا١تتانة. )قّدس سرّه(  شخصُت، وما أفاده



استفاد من فرض السؤاؿ   )عليو السبلـ(  من ٛتلو الرواية على أّف اإلماـ «ٕ» )قّدس سرّه(  وأّما ما ارتكبو صاحب اٟتدائق
حكم ا١تشًتي وأنو ٬تب  )عليو السبلـ(  كذب ا١تشًتي ُب دعواه االنكار وأنّو ٝتعو ولكن ١تّا زىد فيو اّدعى عدـ السماع فبُّت 

عليو دفع الثمن بينو وبُت ربّو، فهو خبلؼ الظاىر، ألّف السؤاؿ ُب الرواية إ٪ّتا ىو عن تصديق اٟتاكم للمشًتي وعدمو وأّف 
  ء ال حكم ا١تشًتي وظيفتو أي شي

______________________________ 
 ٖٔ٘: ٘( ا١تكاسب ٔ)

 ٜٔ: ٜٔ( اٟتدائق ٕ)

 ٕٙٛ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

بُّت حكم تلك القضية وأّف وظيفة اٟتاكم تقدًن قوؿ مّدعي السماع، فتكوف الرواية على  )عليو السبلـ(  بينو وبُت ربّو، واإلماـ
 خبلؼ القاعدة.

 من أفّ  )قّدس سرّه(  من جعلو الرواية مؤيّدة للقاعدة، فإف أراد بو ما أفاده شيخنا األنصاري «ٔ» وأّما ما حكي عن الكفاية
مقتضى القاعدة تقدًن منكر السماع إاّل أّف ُب خصوص مورد الرواية قامت القرينة على صدؽ ا١تّدعي ألجل أّف ا١تنادي ال 
ٮتضع ُب ندائو بل ينادي بصوت جلي يسمعو كل من حضر للمعاملة من الناس فهو متُت وال بأس بو وال بعد ُب وصولو إىل 

 .)قّدس سرّه(  ما وصل إليو الشيخ

وأّما إذا أراد بياف أّف تقدًن قوؿ ا١تّدعي ُب السماع ىو ا١تطابق للقاعدة، ففيو أنّو كما عرفت على خبلؼ القاعدة ألّّنا 
 تقتضي تقدًن قوؿ منكر التربّي والسماع.

 «ٕ»  ذكره األردبيلي أّف الرواية على تقدير داللتها على ا١تّدعى ُب ا١تقاـ ال ٯتكن التمّسك هبا ألّّنا ضعيفة السند كما وثالثاً:
من التأّمل فيما ذكره األردبيلي ٦تّا مل أفهمو بوجو، ألّّنا ضعيفة السند ببل كبلـ كما  سرّه(  )قّدس  وما أفاده شيخنا األنصاري

ىل ُب توجيو تأّمل الشيخ من أّف الرواية معموؿ هبا بُت األصحاب مل أصل إ «ٖ»  ُب حاشيتو )قّدس سرّه( أّف ما أفاده السّيد
حقيقتو، ألّف كوّنا مورد العمل ُب غَت ا١تقاـ ال يوجب كوّنا معتربة ُب غَت مورد العمل أيضًا كما ُب ا١تقاـ، بل كوف نصف 

 .)قّدس سرّه(  رواية معمواًل بو عند األصحاب أيضاً ال يوجب اعتبار نصفها اآلخر فالصحيح ما أفاده األردبيلي

 وملّخصو: ىو أّف الشروط والقيود ماُب الرواية  بقي ُب ا١تقاـ إشكاؿ آخر



______________________________ 
 ٜٗ( كفاية األحكاـ: ٔ)

 ٖٚٗ: ٛ( ٣تمع الفائدة ٕ)

  من مبحث ا٠تيارات ٜٗ( حاشية ا١تكاسب )اليزدي(: ٖ)

 ٕٚٛ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

عن العيوب كانت وقت النداء ال حُت العقد  مل تذكر ُب ضمن العقد ال تكوف موردًا لبلعتبار، ومن الظاىر أّف الرباءة
وا١تعاملة، فلم يذكر التربّي ُب ضمن العقد فبل يبقى لو اعتبار حىّت فيما لو صّدقو ا١تشًتي ُب دعواه واعًتؼ بأّنك قد برئت 

ي وىو ٔتنزلة العدـ، عنو وقت النداء، إاّلأّف الشرط ما داـ مل يذكر ُب ضمن العقد ال يكوف معترباً، فبل اعتبار ُب ىذا التربّ 
 بتقدًن قوؿ البائع واعترب الشرط مع عدـ ذكره ُب العقد. )عليو السبلـ(  ومع ىذا ١تاذا حكم اإلماـ

بوجوه: منها أّف نداء الداّلؿ ٔتنزلة اال٬تاب فالشرط قد ذكر  «ٔ» )قّدس سرّه(  عن ىذا اإلشكاؿ شيخنا األنصاري  وأجاب
معترب حىّت فيما مل يذكر ُب ضمن العقد. ومنها غَت ذلك فلَتاجع، ومن الظاىر أّف اٟتاجة ُب ضمن العقد. ومنها: أّف الشرط 

إىل اٞتواب عن ىذا اإلشكاؿ إ٪ّتا ىي فيما إذا مل نقل بكفاية مطلق الشرط وإف مل يقع ُب ضمن العقد وإاّل فبل إشكاؿ حىّت 
 ٬تاب عنو.

ط ُب ضمن العقد أف يقاؿ: إّف اشًتاط ذكر الشرط ُب ضمن العقد ُب حّل اإلشكاؿ بناًء على اشًتاط ذكر الشر   والصحيح
ء مع اشًتاطو خياطة الثوب  ء خارج عن ا١تعاملة ُب االلتزاـ ا١تعاملي نظَت بيع شي إ٪ّتا ىو ُب الشروط وىي عبارة عن التزاـ شي

قد، وا١تقاـ أعٍت الرباءة عن العيوب ليس أو مع الكتابة و٨تو٫تا الراجعة إىل التزاـ عمل أو صفة وىي اليت يعترب ذكرىا ُب الع
من قبيل االلتزاـ ُب االلتزاـ بل ىي ٔتعٌت رفع االلتزاـ وتوضيحو: أنّا ذكرنا سابقًا أّف وصف الصحة نظَت تساوي القيمة ُب 

لصحة وبتساوي القيمة خيار الغنب ٦تّا يشًتطو العقبلء بارتكازاهتم ُب ا١تعامبلت وقلنا إّف االطبلؽ ُب العقود يقتضي االلتزاـ با
  و٨تو٫تا فااللتزاـ هبا ثابت عند االطبلؽ حسب االرتكاز ما داـ مل ينصب قرينة على رفع

______________________________ 
 ٖٔ٘: ٘( ا١تكاسب ٔ)
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يفّرؽ ُب القرينة ا١تنصوبة ألجل رفع االلتزاـ ذلك االلتزاـ، وأّما مع نصبها فبل يبقى التزاـ بالصحة أو بتساوي القيمتُت، وال 
 الثابت باالرتكاز بُت كوّنا سابقة على العقد وكوّنا مقارنة، فالتربّي قرينة على رفع االلتزاـ ال أنّو التزاـ ُب ضمن التزاـ ونظَته

بُت كونو سابقًا أو مقارناً، فكذلك « لو ما مل يتربّأ إليو ومل يبُّت » )عليو السبلـ(  البياف فكما ال يفّرؽ ُب بياف العيب ُب قولو
 ُب التربّي.

ببل تقييده بالتربّي ُب ضمن العقد أو سابقًا عليو، فبل إشكاؿ ُب الرواية « ومل يتربّأ إليو»ويدّؿ على ما ذكرناه: إطبلؽ قولو 
 من ىذه اٞتهة.

ُب ىذه ا١تسألة أنّو لو اّدعى البائع رضى ا١تشًتي بو بعد العلم  )قّدس سرّه(  وقد ذكر شيخنا األنصاري ا١تسألة ا٠تامسة:
 )قّدس سرّه(  بالعيب أو إسقاط ا٠تيار أو تصّرفو فيو و٨توىا من ا١تسقطات حلف ا١تشًتي ألصالة عدـ ىذه االمور، ٍّب عّقبو

 .)قّدس سرّه(  بأنّو لو وجد ُب ا١تعيب عيب اختلفا ُب حدوثو وقدمو إىل آخر ما أفاده

ألّّنا بعينها ا١تسألة الثالثة وقد ذكرنا ىناؾ أّف القوؿ فيها تارًة قوؿ ا١تشًتي  )قّدس سرّه(  وال ٮتفى أّف ىذه ا١تسألة تكرار منو
 واخرى ىو قوؿ البائع على تفصيل قد أسلفناه وال نعيد، ىذا ٘تاـ الكبلـ ُب االختبلؼ ُب ا١تسقط.

  االختبلؼ ُب الفسخ

 

 إذا اختلفا ُب الفسخ وعدمو، ففيو مسائل:أما الثالث وىو ما 

إّف ا١تشًتي الذي ثبت لو ا٠تيار باتّفاقهما إذا اّدعى الفسخ واعًتؼ ْتّلو العقد فهذا يتصّور على وجهُت: ألّف  ا١تسألة االوىل:
يتمّكن من الفسخ حينئذ  ىذا النزاع تارًة مع بقاء ا٠تيار واخرى مع انقضائو. فإف كاف خياره باقيًا فبل ينبغي اإلشكاؿ ُب أنّو

  ولو أف ينشئو ثانياً، وال يرد عليو أنو مع دعواه الفسخ أّواًل ال يتمّكن
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 منو ثانياً ألنّو لغو ٤تض وال أثر لو بعد إنشائو سابقاً، وذلك ألّف فائدة فسخو ثانياً ىو علمنا إٚتااًل بأّف ا١تعاملة ا٨تّلت ورجع
 ملك ا١تشًتي كما رجعت العُت إىل ملك البائع إّما هبذا الفسخ أو بالفسخ السابق، فاال٨تبلؿ معلـو والشك ُب الثمن إىل

السبب واالستناد، وىذا الشك ال أثر لو بعد العلم بتحّقق الفسخ، إذ ال أثر لكونو هبذا السبب أو بالسبب األوؿ، كما أّف 
صّح منو إنشاؤه ثانيًا بدعوى أنّو لغو، ١تا عرفتو من أثره، ىذا كّلو فيما إذا فسخ اعًتافو بفسخو سابقًا ال أثر لو ْتيث ال ي

 ثانياً.



وأّما إذا مل يفسخ بانشائو ثانياً بل إ٪تا اعًتؼ بفسخو الذي ىو فعل نفسو وأخرب عنو، فهل يسمع ذلك االقرار منو وال ٭تتاج 
ل ٭تتاج إىل احملاكمة وإقامة البّينة على فسخو؟ الصحيح ىو األوؿ، وقد معو إىل إقامة البّينة وغَتىا من لواـز التداعي أو ال ب

 ذكروا ُب وجو ذلك أمرين وصّححوه من جهتهما.

أيضًا وىي قاعدة من  «ٔ» فتارًة يستدّؿ على صّحة إقراره بالقاعدة اليت ادعوا عليها االرتكاز كما يستفاد من بعض األخبار
ملك شيئًا ملك االقرار بو وىذه القاعدة ٦تّا ال إشكاؿ فيو ُب اٞتملة، وإ٪تا ا٠تبلؼ ُب خصوصياهتا، وىذا كما ُب الويل إذا 

افو اعًتؼ ببيع ماؿ الصغَت فإنو وإف مل يرجع إىل االعًتاؼ على نفسو إاّل أنو ١تّا كاف مالكاً لبيع الصغَت ومتمّكناً منو كاف اعًت 
 وإقراره بو مسموعاً ومّتبعاً.

وكذا ُب دعوى الزوج طبلؽ زوجتو ألنو مالك لطبلقها ويتمّكن منو شرعًا فيسمع إقراره بو ببل حاجة إىل بّينة و٨توىا، وال 
يسمع إنكار الزوجة طبلقو بوجو، وُب ا١تقاـ أيضاً نقوؿ إّف ا١تشًتي قد ملك فسخ العقد حسب الفرض ولو أف يعًتؼ بذلك 

 يسمع اعًتافو بو ببل حاجة إىل إقامة البّينة بوجو.و 

 واخرى يستدّؿ على صّحة إقراره بالفسخ بوجو آخر ال من جهة القاعدة

______________________________ 
 ٕٙ/ أبواب بيع اٟتيواف ب ٕٔٛ: ٛٔ( منها ما ورد ُب الوسائل ٔ)
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نفس إخباره عن فسخو فسخ وإنشاء لو، ال ٔتعٌت أّف اإلخبار إنشاء ألّّنما ال ٬تتمعاف، فإّف  ا١تتقّدمة، وىو أف يقاؿ إفّ 
اإلخبار متقّوـ بقصد اٟتكاية واالنشاء متقّوـ بعدـ قصدىا، بل ٔتعٌت أّف ىذا اإلخبار الـز النشاء الفسخ فهو نظَت ا١تدلوؿ 

زامي مدلوؿ ١تدلوؿ األخبار، وأّما الفسخ مدلوؿ أي ملزـو لنفس االلتزامي لئلخبار وإف مل يكن عينو، فإّف ا١تدلوؿ االلت
 اإلخبار.

وىذا نظَت ما ذكروه ُب رجوع الزوج ُب أيّاـ العّدة فإنّو إذا اعًتؼ برجوعو يكفي ذلك ُب الرجوع ٔتعٌت أنو بنفسو رجوع، إذ ال 
ر بالفسخ والرجوع يظهراف رضاه القليب ويربزانو، يعترب ُب الرجوع إاّلالرضا بالزوجية وإظهار ذلك الرضا واالعًتاؼ واإلخبا

فيكفياف ُب الرجوع ٔتعٌت أنو بنفسو يكوف مصداقًا للرجوع، وكذلك اٟتاؿ ُب ا١تقاـ فإّف الفسخ ليس إاّلعبارة عن رضاه ْتّل 
للفسخ، وىذا من غَت  العقدة القلبية، وإظهار ذلك الرضا واعًتافو وإخباره بالفسخ يظهراف رضاه ْتّل العقدة فيكوناف مصداقاً 

فرؽ بُت كونو صادقًا ُب اعًتافو وإخباره وكونو كاذبًا فيو كما إذا أقّر بكذبو بعد ذلك فإّف ٣ترد اإلخبار ولو عن كذب يكوف 
 مصداقاً للفسخ كما مّر.



وإاّل فبل  «ٔ» على ما حكي عنو ُب الدروس بقولو: وٯتكن جعل إقراره انشاءً  )قّدس سرّه( ولعّل ىذا مراد شيخنا الشهيد
معٌت الحتماؿ كوف االخبار انشاًء ألّّنما ال ٬تتمعاف، وعليو فبل ٤تالة يكوف اعًتافو بالفسخ مسموعًا ببل حاجة إىل إقامة 

 ىذا كّلو مع ٝتاع اعًتاؼ ا١تشًتي بالفسخ. «ٕ»  البّينة عليو

______________________________ 
(ٔ) 

 ٕٙٛ: ٖالدروس 

ء من الوجهُت ا١تتقّدمُت،  اٟتاؿ فيما إذا كاف االختبلؼ بعد انقضاء زماف ا٠تيار فإنّو ال ٬تري فيو شي( ومن ذلك يظهر ٕ)
  فيحتاج إثبات الفسخ إىل إقامة البّينة عليو ومل يتعّرض لو سّيدنا االستاذ باستقبللو، فبل تغفل
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جهة كوف النزاع بعد مضي ا٠تيار أو من جهة البناء على عدـ ٝتاع االعًتاؼ ولو مع  وأّما إذا فرضنا عدـ ٝتاع إقراره إّما من
بقاء ا٠تيار أو لوجو آخر فاحتاج مّدعي الفسخ إىل البّينة، فإف أقاـ البّينة على مّدعاه فهو، وأّما إذا مل يتمّكن من إقامتها 

ألّف مّدعي الفسخ إف كاف ىو ا١تشًتي وكاف البائع  ووصلت النوبة إىل حلف منكر الفسخ ففي ىذه الصورة ٮتتلف اٟتاؿ،
منكرًا لو فبل ٬تب عليو اٟتلف، كما أنو ليس للمشًتي إحبلفو على عدـ فسخ ا١تشًتي واقعًا بل لعّلو فسخها ُب داره ولكّنو 

إذا ادعى ا١تشًتي ال أثر لو بل يّدعي عدـ علمو بفسخ ا١تشًتي وىذا كاٍؼ ُب ا٨تبلؿ الدعوى وعدـ ثبوت الفسخ، ىذا فيما 
 الفسخ فقط ال علم البائع بو.

وأّما إذا اّدعى ا١تشًتي علمو بفسخو فلو إحبلؼ البائع على عدـ علمو بفسخو، ففي ىذه الصورة ٭تلف البائع على عدـ 
منكراً لو لًتقي علمو بالفسخ ال على عدـ فسخو واقعاً ألنو غَت عامل بو. وأّما إذا كاف ا١تّدعي للفسخ ىو البائع وكاف ا١تشًتي 

القيمة السوقية ومل يتمّكن البائع من إقامة البّينة على فسخ ا١تشًتي ووصلت النوبة إىل حلف ا١تشًتي ا١تنكر للفسخ، فيحلف 
 على عدـ فسخو واقعاً ألنّو فعلو وىو عامل بعدمو، ال أنو ٭تلف على عدـ علمو بو كما ىو ظاىر، ىذا.

مثبًل من إثبات الفسخ بوجو وحكمنا بلزـو ا١تعاملة فهل يتمّكن من مطالبة البائع باألرش، ألّف ٍب إنو إذا مل يتمّكن ا١تشًتي 
 إنكاره الفسخ اعًتاؼ باستحقاؽ ا١تشًتي لؤلرش، أو أنو ال يتمّكن منو ألنّو باعتقاده يرى ا١تعاملة مرتفعة بفسخو؟

 ٕٜٕ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج



ُب ا١تقاـ: أحد٫تا ثبوت مطالبتو باألرش لئبّل ٮترج من اٟتّقُت. وثانيهما: عدـ األرش وجهُت  «ٔ»  احتمل شيخنا األنصاري
 العًتافو بالفسخ وأنّو ليس لو ذلك.

أنّو احتمل استحقاؽ ا١تشًتي أخذ أقل األمرين من األرش وما زاد على القيمة السوقية من  «ٕ»  وعن الشهيد ُب الدروس
بيع بدينار وربع وكانت قيمتو السوقية ديناراً واحداً، وحينئذ األرش إّما مساو مع تلك الزيادة الثمن وتوضيحو: أنّو إذا اشًتى ا١ت

 أعٍت ربع الدينار أو أكثر منها أو أقل.

فإف كاف مساوياً معها ؤتقدارىا فنقطع باستحقاؽ ا١تشًتي ٢تا أعٍت الزيادة أي الربع، ألنّو إّما فسخ ا١تعاملة وصادؽ ُب دعوى 
كاذب ُب دعواه، فعلى تقدير صدقو يستحق الثمن وىو دينار وربع وا١تفروض أّف قيمتو السوقية دينار فيستحق الفسخ أو  

مطالبة الربع من البائع ألّف الثمن أكثر من القيمة الواقعية بالربع، وعلى تقدير كذبو وعدـ فسخو فيستحق األرش ال ٤تالة 
 ا١تشًتي على كل حاؿ. وقد فرضناه ٔتقدار الربع، فالربع ٦تّا يستحّقو

وأّما إذا كاف األرش أكثر من الربع فنقطع باستحقاقو للربع إّما لفسخو واستحقاقو الثمن وىو دينار وربع وقيمتو دينار واحد، 
ـ أو ألجل استحقاقو األرش وىو أكثر من الربع، فالربع األقل ٦تّا يستحّقو ا١تشًتي قطعاً، وأّما الزيادة فلم تثبت العًتافو بعد

 استحقاقو األرش وأنو فسخو.

 وأّما إذا كاف األرش أقل من الربع كما إذا كاف در٫تُت فيقطع باستحقاقو ٢تذا

______________________________ 
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 ٕٚٛ: ٖ( الدروس ٕ)
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واستحقاقو الثمن وىو زائد عن القيمة الواقعية بربع دينار، وإّما األقل على كبل تقديري الفسخ وعدمو، إّما من جهة الفسخ 
لؤلرش وىو در٫تاف، وأّما الزائد عليهما فلم يبثت إذ مل يثبت الفسخ حسب الفرض، فأقل األمرين راجع إىل ا١تشًتي على أي 

 حاؿ )فيما إذا مل يتمّكن ا١تشًتي من إثبات الفسخ(.

على تقدير مطالبة ا١تشًتي باألرش من البائع، وأّما إذا مل يطالبو بو فبل يثبت أرش على  متُت )قّدس سرّه( وما أفاده الشهيد
ذّمة البائع حىّت يقاؿ بالقطع باستحقاؽ ا١تشًتي أقل األمرين، فبل يستحق األرش لعدـ ا١تطالبة وال الفسخ لعدـ الثبوت، ١تا 



ذّمة البائع من االبتداء حىت يأٌب دعوى القطع بأقل األمرين، فما تقّدـ من أّف األرش غرامة يثبت با١تطالبة ال أنو َدين على 
 أفاده متُت على تقدير مطالبة ا١تشًتي باألرش وأّما مع عدمها فبل يستحق شيئاً كما عرفت.

زماف الفسخ ما إذا اتّفقا على أّف للمشًتي ا٠تيار واتّفقا أيضًا على أّف ا١تشًتي قد فسخ ولكّنهما اختلفا ُب  ا١تسألة الثانية:
وأنو ىل كاف ُب زماف ا٠تيار كأّوؿ الوقت بناء على الفورية، أو ُب زماف بقاء العُت حىت يكوف مؤثّراً، أو أنو كاف بعد انقضائو 

 لفوات الفور أو ألجل تلف العُت حىت ال يكوف مؤثّراً.

ف الزوج والزوجة ُب زماف الرجوع وأنو ىل أّف ىذه ا١تسألة نظَت مسألة ما إذا اختل «ٔ» )قّدس سرّه(  ذكر شيخنا األنصاري
ُب ا١تقاـ كبّلً من االستصحاب  )قّدس سرّه(  وقع ُب زماف العّدة حىت يؤثّر أو بعد انقضائها حىّت ال يؤثّر، وقد أجرى

ا١توضوعي أعٍت استصحاب عدـ حدوث الفسخ ُب زماف ا٠تيار، واالستصحاب اٟتكمي وىو استصحاب بقاء العقد وملكية 
للمشًتي، ومل يعلم وجو اٞتمع بينهما، ألّف االستصحاب ا١توضوعي إف صّح جريانو ُب ا١تقاـ فبل يبقى معو ٣تاؿ  ا١تاؿ

  الستصحاب اٟتكم، وإف مل ٬تر األصل ا١توضوعي فاٟتكمي وإف صح ُب حّد نفسو

______________________________ 
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جرياف أصالة الصحة ُب الفسخ حيث إّّنما يتنازعاف ُب أّف  )قّدس سرّه(  أنو ال وجو الجراء ا١توضوعي حينئذ، ٍّب احتملإاّل 
الفسخ صحيح مؤثّر أو فاسد وغَت مؤثّر، وإذا شككنا ُب صحة عقد أو إيقاع فبل ٤تالة ٨تملو على الصحيح وهبا ٨تكم بنفوذ 

 فسخ ا١تشًتي.

منشأ النزاع االختبلؼ ُب زماف وقوع العقد مع االتّفاؽ على زماف الفسخ فبلستصحاب عدـ العقد إىل ٍب ذكر أنو لو كاف 
الزماف القريب من الفسخ حىت يصح الفسخ وجو. مثبًل إف اتّفقا على وقوع الفسخ يـو الثبلثاء واختلفا ُب أّف العقد ىل وقع 

٠تيار بناًء على فورية ا٠تيار، أو فيما قبلو من األيّاـ حىّت يلغو الفسخ ُب نفس اليـو كي يكوف الفسخ فوريًا وواقعًا ُب زماف ا
لوقوعو بعد انقضاء ا٠تيار فيستصحب عدـ وقوع العقد إىل يـو الثبلثاء ويصح الفسخ، ولكن يضّعف بأّف ىذا االستصحاب 

منو عدـ نفوذ الفسخ عنده ُب ىذه ال يثبت وقوع الفسخ ُب أوؿ الزماف حىت يصح. ىذه خبلصة ما أفاده ُب ا١تقاـ، وٖتّصل 
 ا١تسألة.

واعلم أّف ىذه ا١تسألة سّيالة ٔتعٌت أّنا ال ٗتتص با١تقاـ بل ٕتري ُب كل متعّلق أو موضوع مرّكب من أمرين علمنا بوجود٫تا 
 وشككنا ُب أّف وجود أحد٫تا ىل كاف ُب زماف وجود اآلخر أو أنو كاف بعد زماف وجوده.



صبلة والطهارة فيما إذا علمنا بأّف ا١تصّلي كاف متطّهرًا قبل الصبلة ٍب علمنا بصدور الصبلة منو كما علمنا أّما ا١تتعّلق نظَت ال
بصدور حدث منو وشككنا ُب أّف اٟتدث ىل وقع بعد الصبلة حىت تصح الصبلة لوقوعها ُب زماف الطهارة أو أّف اٟتدث 

وجود الطهارة والبّد من فرض ىذا ا١تثاؿ فيما إذا مل ٕتر قاعدة الفراغ   وقع قبل الصبلة كي تبطل الصبلة لعدـ ٖتّققها ُب زماف
 كما إذا علم بغفلتو حُت الصبلة مثبًل.

أّما ا١توضوع فهو كا١تقاـ وكرجوع الزوج ُب زماف العّدة ونظَت رجوع ا١ترهتن ُب إذنو ُب بيع العُت ا١ترىونة إذا اختلفا ُب أنو رجع 
 عن إذنو قبل بيع العُت أو
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بعده، ونظَت الفسخ ُب زماف بقاء خيار اجمللس أو اٟتيواف إذا اختلفا ُب أّف الفسخ وقع قبل انقضائو أو بعده، وقد عرفت أّف 
 شيخنا األنصاري ذىب ُب ٚتيع ا١تسائل ا١تتقّدمة إىل البطبلف وعدـ صحة الفسخ أو الرجوع أو الصبلة كما مّر.

أّف اٟتكم ُب ٚتيع تلك ا١تسائل ىو الصحة ونفوذ الفسخ والرجوع وصحة الصبلة من جهة أّف  «ٔ»  ُب حاشيتووذكر السّيد 
أحد جزأي ا١تتعّلق أو ا١توضوع ٤ترز بالوجداف واٞتزء اآلخر باألصل، مثبًل الصبلة ٦تّا نعلم بوجوده بالوجداف ونشك ُب ٖتّقق 

 حُت الصبلة، أو األصل عدـ حدوث اٟتدث قبل الصبلة. الطهارة معها وارتفاعها واألصل بقاء الطهارة

ونقوؿ ُب ا١تقاـ: إّف الفسخ ٤ترز بالوجداف وأّما بقاء ا٠تيار فيثبت باالستصحاب ألصالة عدـ ارتفاع ا٠تيار ُب زماف الفسخ، 
زماف ا٠تيار، ألّف من استصحاب عدـ ٖتّقق الفسخ ُب  )قّدس سرّه(  وال يعارض ىذا االستصحاب ٔتا ذكره شيخنا األنصاري

 ىذا األصل ال أثر لو وال يثبت وقوع الفسخ بعد ا٠تيار، ألنّو من اللواـز العقلية للمستصحب، وىذا ظاىر.

وتوّىم جرياف االستصحاب ُب نفي موضوع األثر كالفسخ ُب زماف ا٠تيار أو الصبلة ُب زماف الطهارة، ألّف ا١تؤثّر ليس ىو 
الفسخ الواقع ُب زماف ا٠تيار أو الصبلة ا٠تاصة الواقعة ُب زماف الطهارة وحيث إنّا  طبيعي الفسخ أو الصبلة بل خصوص

نشك ُب ٖتّققو فاألصل عدـ ٖتّقق الفسخ ا٠تاص أعٍت الواقع ُب زماف ا٠تيار أو عدـ ٖتّقق الصبلة ا١تتخّصصة بالطهارة وبو 
ّلقات ا١ترّكبة من جزأين أو أكثر مل يؤخذ فيها عنواف وتقّيد يرفع األثر، مندفع ٔتا ذكرناه غَت مرّة من أّف ا١توضوعات أو ا١تتع

 بوجو، بل الظاىر من أدلّتها اعتبار ٖتّقق ىذا اٞتزء ُب عُت زماف اٞتزء

______________________________ 
  من مبحث ا٠تيارات ٜ٘( حاشية ا١تكاسب )اليزدي(: ٔ)
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الطهور معترب ُب الصبلة مل يدّؿ على تقّيد الصبلة بكوّنا عن طهارة، بل ظاىره اعتبار وجود الصبلة  اآلخر، فما دّؿ على أفّ 
ُب زماف وجود اآلخر أعٍت الطهور، وكذا ُب ا١تقاـ فإّف ما دّؿ على اعتبار بقاء ا٠تيار ُب زماف الفسخ مل يدؿ على تقّيد 

وجود الفسخ ُب زماف وجود ا٠تيار ٔتعٌت أّف ا١تعترب ىو ذات اٞتزأين  الفسخ بكونو واقعًا ُب زماف ا٠تيار بل غايتو اعتبار
وا١تفروض أّف كلتا الذاتُت ٤ترزتاف إحدا٫تا بالوجداف واالخرى باألصل، ونفس االستصحاب يقتضي كوف الفسخ ُب زماف 

ا١توضوع ثابت بضّم الوجداف ا٠تيار وأين لنا شك ُب بقاء ا١توضوع أو ا١تتعّلق حينئذ حىت نستصحب عدمو، إذ ا١تفروض أّف 
إىل األصل أو ا١تتعّلق ٤ترز هبما فبل شك ُب وجود٫تا كي نرفعها باألصل، وكذا اٟتاؿ ُب الصبلة فكما أنّا إذا كّنا شككنا ُب 
أثناء الصبلة ُب طهارتنا كّنا نستصحب الطهارة ونكتفي بتلك الصبلة ُب االمتثاؿ كذلك اٟتاؿ فيما إذا شككنا ُب طهارتنا 

عد الصبلة، والوجو ُب ذلك ما عرفت من أّف ا١تعترب ذات اٞتزأين ُب زماف واحد وإحدا٫تا ٤ترزة بالوجداف واالخرى باألصل ب
ُب ا١تقاـ، وىو وما أفاده شيخنا األنصاري  )قّدس سرّه( وعليو فنحكم بالصحة ُب ٚتيع ا١تسائل ا١تتقّدمة، ىذا ما ذكره السّيد

 ُب طرُب النقيض.

ُب ٖتّقق أحد اٞتزأين ُب زماف اٞتزء اآلخر تارًة فيما إذا مل يكن  «ٔ»  ا١تقاـ ىو التفصيل وبياف ذلك: أّف الشكوالصحيح ُب 
  وجود اٞتزء اآلخر ٤تدوداً معّيناً بل ىو ْتيث يبقى إىل آخر األبد إذا مل يرفعو رافع ونشك ُب رافعو وألجل ذلك نشك

______________________________ 
كبل٫تا زمانيًا كالطهارة والصبلة واخرى  رة اخرى: أّف اٞتزأين اللذين اعترب اجتماعهما ُب زماف واحد تارة يكوف( وبعبأ)

يكوف أحد٫تا زمانًا واآلخر زمانيًا نظَت الفسخ ُب خيار اٟتيواف الذي ىو ثبلثة أياـ أو رجوع الزوج ُب العّدة اليت ىي زماف، 
 ا١ترّة الثانيةوغَت٫تا من األمثلة، كذا أفاده ُب 
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ُب سعة وجود ذلك اٞتزء وضيقو. واخرى يكوف الشك ا١تذكور فيما إذا كاف وجود اٞتزء اآلخر ٤تدودًا معّينًا ال نشك ُب 
 سعتو وضيقو.

ث يشك ُب حدوث اٟتدث ء ويبقى إىل آخر األبد لو مل يطرئها رافع، وحي فكالطهارة فإّف وجودىا غَت ٤تدود بشي  أّما األوؿ
قبل الصبلة أو بعدىا فبل ٤تالة ٭تصل لنا الشك ُب سعة تلك الطهارة ْتيث تعم حاؿ الصبلة وضيقها وعدـ مشو٢تا ٟتاؿ 
الصبلة، ففي ىذه ا١توارد متعُّت ما ذكره ىذا القائل، ألّف وجود الصبلة ٤ترز بالوجداف وسعة الطهارة ومشو٢تا ٟتاؿ الصبلة 

 اٞتزأين، وحينئذ ال يبقى الستصحاب عدـ ٖتّقق الصبلة ا٠تاصة ٣تاؿ بل يكوف غلطاً حينئذ، ١تا عرفت من باألصل فيتم كبل
عدـ أخذ العنواف والتقّيد ُب الصبلة وإ٪ّتا الدليل دّؿ على اعتبار وجود الصبلة ُب زماف وجود الطهارة وا١تفروض أنّا عا١توف 



اف والتعّبد، فبل شك ُب وجود ا١تتعّلق أو ا١توضوع حىت ٬تري استصحاب عدـ بتحّقق الصبلة ُب زماف وجود الطهارة بالوجد
 ٖتّقق ا١توضوع ا٠تاص.

وباٞتملة: فإف أراد شيخنا األنصاري ُب ىذه ا١توارد استصحاب عدـ اٞتزء فقد عرفت أّف أحد٫تا ٤ترز بالوجداف واآلخر 
ع أعٍت الصبلة ا١تتخّصصة بالطهارة فقد مّر أّف اجملموع هبذا باألصل وال شك لنا ُب ٖتّققهما، وإف أراد استصحاب عدـ اجملمو 

 العنواف مل يقع متعّلقاً ٟتكم وال موضوعاً لو وإ٪تا الدليل اعترب وجود ذاهتما ُب زماف واحد وقد علمنا هبما بالوجداف والتعّبد.

ة فبل ٤تالة ٬تري فيو استصحاب أحد٫تا، وا١تتحّصل: أّف اٞتزأين إذا كاف كبل٫تا زمانيًا كما ىو اٟتاؿ ُب الطهارة والصبل
وحيث إّف اآلخر ٤ترز بالوجداف فبو يلتئم كبل جزأي ا١توضوع، ألّف ا١تستفاد من لساف الدليل ليس إاّلاعتبار كوف أحد٫تا 

ا الزماف موجوداً ُب زماف وجود اآلخر وأّما األزيد من ذلك فبل، وا١تفروض أّف وجود الصبلة ٤ترز بالوجداف ُب زماف، وكوف ىذ
 زماف الطهارة قد احرز
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باالستصحاب، فاالستصحاب يثبت أّف ىذا الزماف زماف الطهارة وأّّنا مل ترتفع ُب ىذا الزماف، وإيقاع الصبلة ُب زماف حكم 
الصبلة ُب زماف الطهارة حىت الشارع بكونو زماف الطهارة وجداين فيتحّقق كبل اٞتزأين وحينئذ ال يبقى لنا شك ُب ٖتّقق 

يتمّسك باستصحاب عدـ ٖتّقق الصبلة ُب ذلك الزماف، ألّنك عرفت أّف ٖتّقق الصبلة ُب زماف الطهارة وجداين ومن ىنا ال 
يفرؽ اٟتاؿ بُت ا١تثاؿ وبُت ما إذا شككنا ُب بقاء الطهارة قبل أف ندخل ُب الصبلة فإّف استصحاب الطهارة يثبت أّف الزماف 

الطهارة فنوقع الصبلة ُب ذلك الزماف بالوجداف، فهل يتوّىم أحد حينئذ أف يتمّسك باستصحاب عدـ ٖتّقق الصبلة ُب  زماف
 زماف الطهارة.

وباٞتملة: أّف اٞتزأين الزمانيُت ١تا مل يستفد من دليلهما سوى اعتبار أف يكوف زماف واحد جامعًا ٢تما، وبعبارة اخرى ال 
رة ُب الصبلة إاّلكوف ا١تصّلي متطّهرًا )فكونو مصّليًا يثبت بالوجداف وكونو متطّهرًا باالستصحاب( يستفاد من اعتبار الطها

 أمكن إحراز أحد٫تا بالوجداف واآلخر باألصل، ىذا ُب الطهارة والصبلة.

كوف الفسخ ما داـ مل وال يبعد أف يكوف الفسخ ُب خيار اجمللس أيضاً من ىذا القبيل، ألّف ا١تستفاد من دليلو ىو اعتبار أف ي
يفًتقا، فأحد اٞتزأين عدـ االفًتاؽ واآلخر ىو الفسخ، وا١تفروض أّف الفسخ ٤ترز بالوجداف وأّما عدـ افًتاقهما فيحرز 
باألصل، فنعلم بالوجداف بايقاع الفسخ ُب زماف حكم الشارع فيو بعدـ االفًتاؽ، ومعو ال يبقى ٣تاؿ الستصحاب عدـ ٖتّقق 

دـ االفًتاؽ، وذلك ألّف الدليل دّؿ على اعتبار أف يكوف ىذاف األمراف موجودين ُب زماف واحد وا١تفروض الفسخ ُب زماف ع
إحراز٫تا ُب زماف بالوجداف واألصل، ومن ىنا لو كاف أحد ا١تتبائعُت أعمى أو كانا ُب ليل مظلم وشك ُب افًتاؽ اآلخر 

 وعدمو لو أف يفسخ ٘تسكاً باستصحاب عدـ االفًتاؽ.
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ومن ىذا القبيل أيضًا مسألة رجوع ا١ترهتن عن إذنو فإنو مل يعترب ُب صحة البيع إاّلبيع الراىن ُب زماف عدـ رجوع ا١ترهتن، 
واألوؿ احرز بالوجداف والثاين باالستصحاب، وىكذا اٟتاؿ ُب كل زمانيُت مل يعترب إاّلاجتماعهما ُب زماف من دوف أخذ 

 ر ُب لساف الدليل.ء آخ شي

أعٍت ما إذا كاف اٞتزء اآلخر ٤تدوداً معّيناً بأف كاف زماناً واآلخر زمانياً نظَت الفسخ ُب خيار اٟتيواف ألّف الشرط فيو   وأّما الثاين
و٫تا، ثبلثة أيّاـ وىي زماف والفسخ زماين، أو رجوع الزوج ُب عّدة الزوجة اليت ىي عبارة عن عدد من األيّاـ وىي زماف و٨ت

فبلبّد ُب مثلو من مبلحظة الدليل لنرى أنو دؿ على اعتبار أف يكوف الزماف ظرفاً لذلك اٞتزء اآلخر الزماين أعٍت اّتصاؼ كونو 
واقعاً ُب ذلك الزماف، أو أنو مل يدؿ إاّلعلى اعتبار وجود الزماف ووجود ذلك الزماين ببل أخذ الظرفية واالّتصاؼ ُب البُت، فإف 

يل إاّلعلى اعتبار وجود٫تا ببل اعتبار الظرفية و٨توىا كما استظهرناه ُب مثل الصـو والصبلة ألّف ا١تستفاد من قولو مل يدؿ الدل
ـَ ِإىَل اللَّْيلِ »  تعاىل ُب  بلـ()عليو الس  وقولو «ٕ» «اللَّْيلِ   أَِقْم الصَّبَلَة لُِدُلوِؾ الشَّْمِس ِإىَل َغَسقِ » وقولو تعاىل: «ٔ» «أ٘تُّوا الصيَيا

ليس إاّلاعتبار الصياـ وعدـ الليل أو « إّف الصبلة البّد من ٖتّققها قبل أف يغرب الشمس»، ما مضمونو «ٖ» بعض األخبار
الصبلة وعدـ غروب الشمس، فإذا شككنا ُب بقاء الوقت فلنا أف نتمّسك باستصحاب عدـ غروب الشمس، وا١تفروض أّف 

اف، أو نتمسك باستصحاب عدـ الليل وا١تفروض علمنا بأنّنا صائموف، أو الصبلة قد وقعت ُب ذلك الزماف بالوجد
 نستصحب بقاء

______________________________ 
 ٚٛٔ: ٕ( البقرة ٔ)

 ٛٚ: ٚٔ( االسراء ٕ)

 ٖح  ٗ/ أبواب ا١تواقيت ب ٕ٘ٔ: ٗ( منها ما ُب الوسائل ٖ)
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وبو ٨ترز كبل جزأي ا١توضوع أعٍت الصـو وعدـ الليل والصبلة وعدـ الغروب كما ذكرناه ُب  الليل فيما إذا شككنا ُب بقائو
القسم األوؿ مفّصبًل. وأّما استصحاب عدـ ٖتّقق الصياـ ُب النهار أو عدـ الليل أو عدـ ٖتّقق الصبلة قبل الغروب فقد 

 كما مّر.عرفت أنو ال ٬تري لعدـ الشك ُب ٖتّققهما الحراز وجود٫تا بالوجداف  



وأّما إذا دّؿ دليلهما على اعتبار كوف الزماف ظرفًا للزماين ففي مثلو ال ٬تري استصحاب الزماف أصبًل، ال أنو ٬تري ويعارض 
بأصالة عدـ ٖتّقق الصبلة مثبًل قبل الغروب، وذلك ألّف االستصحاب البّد فيو من أثر شرعي وال أثر الستصحاب الزماف ُب 

ستصحاب عدـ الغروب ال يثبت أّف الصبلة قد وقعت فيو أي اّتصافها بكوّنا قبل الغروب، ألّف مفروض الكبلـ، ألّف ا
استصحابو إ٪ّتا ىو ٔتفاد كاف التامة وىو ال يثبت االّتصاؼ كما ال ٮتفى، وا١تفروض أّف االّتصاؼ مأخوذ ُب لساف الدليل 

ي ولكنو يعارض باستصحاب عدـ ٖتقق الصبلة قبل واالستصحاب ال يثبتو إاّلعلى القوؿ باألصل ا١تثبت، ال أنو ٬تر 
 الغروب.

ومن ىنا يظهر أّف ُب ىذه ا١توارد إف كاف ألصالة عدـ ٖتّقق الصبلة قبل الغروب مثبًل أثر فبل ٤تالة ٕتري ببل معارض، وإاّل 
 فبل ٬تري أصل ُب البُت لعدـ األثر لكلتا األصالتُت حسب الفرض، ىذا.

ـ ُب استصحاب الزماف ُب ْتث جرياف االستصحاب ُب الزماف والزماين، وفيما ذكرناه ىناؾ ما تفصيل الكبل «ٔ» وقد ذكرنا
 ينفع ا١تقاـ فلَتاجع.

ٍب إّف ما ذكرناه ُب ا١تقاـ ال يفرؽ فيو بُت أف يكوف الشك ُب ٖتّقق الفسخ ُب زماف ا٠تيار ناشئًا من الشك ُب زماف العقد  
 العقد ىل وقع يـو الثبلثاء حىت يكوف الفسخ الذي علمنا بوقوعو يـو اٞتمعة واقعاً كما إذا علم تاريخ الفسخ وشك ُب أّف 
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فسخ واقعًا قبل انقضائو، وبُت أف يكوف الشك بعد انقضاء ا٠تيار ُب خيار اٟتيواف، أو أنو وقع يـو األربعاء حىت يكوف ال
ناشئًا من الشك ُب زماف وقوع الفسخ كما إذا كاف تاريخ العقد معلوماً. وكذا ال يفرؽ بُت صورة كوف أحد٫تا معلـو التاريخ 

ز وقوع واآلخر مشكوكو، وبُت صورة كوف كليهما ٣تهويل التاريخ، ففي ٚتيع ىذه الصور ٬تري استصحاب بقاء ا٠تيار و٨تر 
 الفسخ ُب ذلك الزماف بالوجداف وبو ٨تكم بنفوذ الفسخ.

الكبلـ ُب التمسك بأصالة الصحة ُب الفسخ وأنو ىل يصح االعتماد عليها ُب ا١تقاـ وهبا ٨تكم بتقدًن قوؿ ا١تشًتي ألنو  بقي
 يّدعي صّحة الفسخ أو ال؟

عقود وااليقاعات وغَت٫تا كصبلة ا١تيت وتغسيلو وغَت٫تا من والظاىر ال، وذلك ١تا تقّدـ ُب ٤تّلو من أّف أصالة الصحة ُب ال
الواجبات وإف كانت جارية ببل خبلؼ وال ينبغي الشك ُب جرياّنا فيها وهبا ٨تكم بصحتها ونرّتب آثار الصحة عليها، مثبًل 



م بعدـ وجوب صبلة إذا شككنا ُب صحة صبلة من يصّلي على جنازة أو يغّسلها فبل ٤تالة ٨تملهما على الصحيح وهبا ٨تك
ا١تيت أو تغسيلو علينا، أو إذا شككنا ُب صحة طبلؽ امرأة ٨تملو على الصحيح و٨تكم بصحة تزو٬تها، وكذا غَت ذلك من 

 الواجبات والعقود وااليقاعات، وال يلزمنا إحراز صحتها بالوجداف.

ل لفظي حىت نتمسك باطبلقو، وإ٪تا ثبتت بالسَتة القطعية إاّل أّف ىذه األصالة ا١تذكورة اٞتارية ُب ا١توارد ا١تذكورة مل تثبت بدلي
ألّف السَتة جرت على ٛتل تلك االمور على الصحة وترتيب آثارىا عليها، ومل  )عليهم السبلـ(  ا١تّتصلة بزماف ا١تعصومُت

يوجبوا على أنفسهم إحراز صحتها ُب سقوطها عن ذّمتهم كما ُب مثل الصبلة على ا١تيت وغسلو، فمدرؾ أصالة الصحة ىو 
 السَتة.

  نعم ا١تدرؾ على ٛتل فعل ا١تسلم على الصحيح الشرعي ُب مقابل اٟتراـ
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ثابت بدليل لفظي، إاّلأنّو ينفي ارتكابو اٟتراـ فقط وال يقتضي ترتيب آثار الصحة عليو كما ىو ظاىر، فإذا كاف ا١تدرؾ 
لؤلصالة ا١تذكورة ىو السَتة فبل ٯتكن التمسك باطبلقو والبّد من االقتصار على ا١تتيقن وا١تتيقن من جرياّنا ىو ما إذا أحرزنا 

 ية الفاعل وقابليتو للعمل، وأّما مع الشك ُب أىّليتو فبل علم بثبوت السَتة فيو.أىلّ 

فإذا عقد شخص على امرأة بدعوى الوكالة عنها وأنكرت ا١ترأة الوكالة وألجلو شككنا ُب قابلية العاقد وأىّليتو، ال يبقى ٣تاؿ 
 .للتمسك بأصالة الصحة وإثبات صحة العقد هبا، وأمثلة ذلك غَت عزيزة

وعليو ففي ا١تقاـ ال ٯتكننا التمسك بأصالة الصحة للشك ُب قابلية الفاسخ وأىّليتو لو، ألنو إ٪ّتا يتمّكن منو ُب زماف ٤تدود  
كثبلثة أياـ ُب خيار اٟتيواف أو اآلف األوؿ ُب غَته بناًء على الفورية، وال ندري أنو فسخو ُب ذلك الوقت أو ُب خارجو 

 علم بثبوت السَتة كما تقّدـ.فنشك ُب أىّليتو ومعو ال 

فا١تتحّصل أّف األصل منحصر ٔتا ذكرناه فيكوف قوؿ ا١تشًتي ُب ا١تقاـ ونظائره ٦تّا اخذ ذات اٞتزأين ُب ا١توضوع أو ا١تتعّلق ىو 
 ا١تقّدـ وىو ا١تنكر، ىذا كّلو ُب ىذه ا١تسألة.

عوى ا١تشًتي اٞتهل بأصل ا٠تيار أو بفوريتو كما إذا اتّفقا ما إذا اختلف البائع وا١تشًتي ُب الفسخ من جهة د ا١تسألة الثالثة:
على أّف ا١تشًتي فسخو ُب زماف معُّت نفرضو بعد أربعة أياـ من العقد، ولكن ا١تشًتي يعتذر بأّف الوجو ُب تأخَته جهلو 

أّف األصل  «ٔ» )قّدس سرّه(  بأصل ا٠تيار أو بفوريتو وإاّل لفسخو ُب وقتو، والبائع يّدعي علمو باٟتاؿ. ذكر شيخنا األنصاري
 عدـ علم ا١تشًتي ألنّو أمر حادث مسبوؽ بالعدـ فالقوؿ قوؿ ا١تشًتي. ونقل عن بعضهم التفصيل بُت صورة
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الظاىر حيث إّف ثبوت خيار العيب من الواضحات وقد قلنا  دعوى ا١تشًتي اٞتهل بأصل ا٠تيار فبل يسمع قولو، ألنو خبلؼ
 بأنو ثابت ببناء العقبلء، وصورة دعواه اٞتهل بفورية ا٠تيار فيسمع دعواه ألّّنا ٦تّا ال يعرفو العاّمة بل بعض ا٠تاّصة أيضاً ىذا.

ساعدة عليو، وذلك ألّف غاية كوف ا٠تيار ٦تّا ال ٯتكن ا١ت )قّدس سرّه(  وال ٮتفى أّف ىذا التفصيل الذي نقلو شيخنا األنصاري
أمرًا معلومًا للعاّمة حصوؿ الظن بكذب مّدعي اٞتهل با٠تيار، وأّما العلم فبل، ومن الظاىر أّف الظن ال دليل على اعتباره مع 

ُب كل من من الرجوع إىل أصالة عدـ العلم  )قّدس سرّه(  جرياف االستصحاب على خبلفو، فاٟتق ما أفاده شيخنا األنصاري
 موردي دعوى اٞتهل با٠تيار أو بالفورية، وىذا ظاىر.

وإ٪ّتا الكبلـ ُب ٙترة ىذا النزاع وأّف دعوى ا١تشًتي اٞتهالة با٠تيار أو بالفورية أّي أثر يًتّتب عليها حىت فيما لو صّدقو البائع 
ار اٟتيواف أو اجمللس بعد أربعة أياـ أو بعد ُب مّدعاه، فإّف ا١تقاـ نظَت غَته من ا٠تيارات، مثبًل إذا فسخ ا١تشًتي ُب خي

االفًتاؽ بدعوى جهلو با٠تيار ُب اجمللس أو ُب ثبلثة أياـ فهل ٞتهلو ذلك أثر حىت فيما علمنا بصدقو، ألّف الفسخ بعد زماف 
ثة يوجب لزـو ا٠تيار ال أثر لو كاف مع العلم أو بدونو، والدليل دّؿ على أّف عدـ الفسخ قبل االفًتاؽ أو قبل مضي الثبل

 ا١تعاملة كاف مع العلم أـ كاف مع اٞتهل.

وكذلك اٟتاؿ ُب ا١تقاـ فإنّو مل يفسخ ُب زماف ا٠تيار فبل يؤثّر فسخو ولو كاف مع اٞتهل، إذ لزـو العقد وعدـ تأثَت فسخو 
 يبقى ٢تذه ا١تنازعة أثر، مستند إىل تقصَته ُب تعّلم أحكاـ ا١تعاملة أو إىل قصوره، وعلى أي حاؿ ال يكوف فسخو نافذًا فبل

 وكيف ال فإّف النزاع ا١تذكور إ٪تا يكوف ذا ٙترة فيما إذا قلنا بأّف الفورية مقّيدة بالعلم هبا وحينئذ يّدعي البائع أّنك كنت عا١تاً 
 با٠تيار والفورية ومل تفسخ فسقط
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 ال يسقط خياره، مع أّف ىذا أمر غَت معقوؿ، فإّف أخذ العلم قيداً خيارؾ وا١تشًتي ينكر علمو ويّدعي جهلو هبما حىت
وموضوعًا ُب متعّلق نفسو مستحيل، فبل يعقل أف تكوف الفورية مقّيدة بالعلم هبا، وحيث ال يكوف العلم مأخوذًا ُب الفورية 

 فبل يكوف لدعوى البائع علم ا١تشًتي هبا وإنكار ا١تشًتي لو ٙترة، ىذا.



ىو الصحيح، وذلك ألّف ٖتديد ا٠تيار بالفورية واآلف األوؿ ُب ا١تقاـ  )قّدس سرّه(  أّف ما أفاده شيخنا األنصاري ولكن الظاىر
ليس نظَت ٖتديد خيار اجمللس بعدـ االفًتاؽ أو خيار اٟتيواف بثبلثة أياـ، ألّّنما قد ثبتا بدليل لفظي وقد دّؿ على أّف الفسخ 

 لعلم كاف أـ مع اٞتهل كما تقّدـ.ُب غَت٫تا ال يكوف مؤثّراً مع ا

وأّما ٖتديده بالفورية ُب ا١تقاـ فلم يثبت بدليل لفظي وإ٪تا اّدعاه من اّدعاه بدعوى أّف عدـ فسخو ُب اآلف األوؿ كاشف عن 
 رضاه بالعقد وا١تعاملة، فعدـ فسخو كاشف عن إسقاطو ا٠تيار، وقد ناقشنا ُب ىذا الدليل سابقاً كما عرفت.

كما ترى إ٪تا يتمّشى ُب مورد العلم با٠تيار وبالفورية وأّما مع جهلو بأحد٫تا فبل يكوف عدـ فسخو كاشفًا عن   وىذا الوجو
إسقاطو ا٠تيار أو عن رضاه با١تعاملة، ومن ىنا لو كاف ا١تشًتي نائمًا أو مغمى عليو إىل سنة ال ٯتكن ١تّدعي الفورية دعوى 

ف عن رضاه با١تعاملة، وعليو فمّدعي العلم يريد أف يثبت أّف عدـ فسخك ُب سقوط خياره، ألّف ترؾ فسخو حينئذ ال يكش
اآلف األوؿ كاشف عن إسقاطك ا٠تيار وغرض ا١تشًتي نفي ذلك وأيّن كنت جاىبًل ومل اسقط خيار نفسي فتًتّتب الثمرة 

بل مقتضي ا٠تيار موجود إىل األبد على نزاعهما، وىذا ال من جهة أّف الفورية مقّيدة بالعلم هبا حىت يقاؿ إنو غَت معقوؿ، 
وىو ثابت ُب نفسو مطلقًا ببل مدخلية للعلم واٞتهل، إاّلأّف غرض مّدعي العلم أّنك أسقطت خيارؾ وأوجدت ا١تانع عن 
ذلك ا١تقتضي، وغرض ا١تشًتي نفي ذلك وأّف ا١تانع مل يتحّقق وخياري باٍؽ، ىذا ٘تاـ الكبلـ ُب اختبلؼ ا١تتبائعُت ُب 

 الفسخ.
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  القوؿ ُب ماىية العيب

 

إىل ٖتقيق  )قّدس اللَّو أسرارىم( حيث إّف بعض األخبار الواردة ُب ا١تقاـ اشتملت على العيب والعوار احتاج الفقهاء
 مفهومهما.

أنّو العيب، فهو والعيب مًتادفاف   «ٕ» )قّدس سرّه(  على ما حكاه شيخنا األنصاري «ٔ»  أّما العوار: فعن الصحاح
 كاإلنساف والبشر أو كا١تًتادفُت نظَت اٞتيد والرقبة.

اليت دّلت على أّف  «ٖ»  ٖتّفظًا على عبارات الفقهاء ومرسلة السّياري )قّدس سرّه(  وأّما العيب: فقد ذكر شيخنا األنصاري
عّما تقتضيو الطبيعة األّولية، فالصحة ىي ما يقتضيو أصل العيب ىو كل ما زاد عن ا٠تلقة أو نقص، أنّو عبارة عن النقص 



ا١تاىية ا١تشًتكة بُت األفراد، والعيب ىو النقص عّما تقتضيو الطبيعة األّولية وأّما ما زاد عن مقتضاىا فهو كماؿ نظَت الكتابة 
ي كماؿ، كما أّف العمى نقص وعيب وا٠تياطة وغَت٫تا من اٟترؼ والصنائع ألّّنا امور زائدة عّما تقتضيو طبيعة اإلنساف فه

 ألّف مقتضى الطبيعة األّولية ُب اإلنساف أف يكوف بصَتاً فعدمو نقص وعيب.

ء رٔتا يعرؼ من ا٠تارج كمقتضى حقيقة اإلنساف واٟتيواف فإنو يعلم  أّف مقتضى الطبيعة األّولية ُب الشي )قّدس سرّه( ٍب أفاد
أّف العمى فيهما عيب ومعرفة الكتابة كماؿ، واخرى ال يعرؼ مقتضى الطبيعة األّولية من ا٠تارج إاّلأنو يستكشف حينئذ 

اد يكشف عن أّّنا ٦تّا تقتضيو الطبيعة األّولية، وأّف الفرد الفاقد ٢تا ٔتبلحظة أغلب األفراد، فإّف وجود صفة ُب غالب األفر 
  معيب، ووجود الوصف ُب غالب

______________________________ 
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األفراد وإف مل يوجب اٟتكم ُب الفرد ا١تشكوؾ ألّف األفراد ولو كانت غالبة ال تكشف عن حاؿ الفرد اآلخر، إاّلأّف مبلحظة 
أغلب األفراد تكشف عن أّف الوصف ا١تتحّقق فيها ٦تّا يقتضيو أصل الطبيعة األّولية، ومنو نستكشف أّف الفرد الفاقد لذلك 

 الوصف ناقص كما تقّدـ.

ء بطبيعة ثانوية  ء رٔتا يغاير حاؿ أغلب األفراد ويرّجح حينئذ الثاين و٭تكم للشي أّف مقتضى الطبيعة األّولية للشيٍب ذكر 
اعتبارية يعترب الصحة والعيب والكماؿ بالنسبة إليها، ومّثل لذلك باألرض حيث إّف مقتضى طبيعتها األّولية أف ال يكوف فيها 

قد جعلها ٞتميع الناس وعامريها، إاّلأّف السبلطُت والعقبلء قد جعلوا عليها ا٠تراج ظلماً،  لَّوخراج وضريبة، ألّف األرض كّلها ل
أو عداًل كجعلو ُب الشريعة ا١تقّدسة ٟتفظ النظاـ وبذلك انقلبت طبيعتها األّولية وصارت الضريبة وا٠تراج من مقتضيات 

 األراضي باٟتقيقة الثانوية.

ر أّف فيها خراج فبل يعّد ذلك عيبًا ألنو ٦تّا تقتضيو طبيعتها الثانوية، نعم لو كاف خراج أرض وعليو فإذا اشًتى أرضًا ٍب ظه
زائدًا على خراج أغلب األفراد كما إذا كاف خراجها ثلثًا مع أّف الغالب ُب ا٠تراج ىو العشر لكاف ذلك عيباً، كما أّف عدـ 

 مو كماؿ.ا٠تراج ُب أرض من جهة رعاية السلطاف ١تالكها أو لتنظي



وكذا اٟتاؿ ُب الثيبوبة ُب اإلماء اجمللوبة من دار الكفر، ألّف ا١ترأة أمة كانت أـ حرّة وإف كانت ٗتتلف الرغبات العقبلئية فيها 
بالبكارة والثيبوبة وأّف البكارة ٦تّا يقتضيو أصل ا٠تلقة األّولية إاّلأّف اإلماء اليت ٕتلب من دار الكفر قد انقلبت إىل حقيقة 

نوية وىي الثيبوبة فبل يكوف ذلك ُب اإلماء عيباً، نعم لو كانت األمة صغَتة لكانت الثيبوبة فيها عيباً، ألّف مقتضى الطبيعة ثا
 األّولية والغالب ُب الصغَتة ىو البكارة، كما أّف البكارة ُب األمة الكبَتة صفة كماؿ.

 اً ويدور الصحةٍب أفاد أّف مقتضى الطبيعة األّولية رٔتا يكوف نقصاً وعيب
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والعيب مدار اٟتقيقة الثانوية وىذا كالغلفة وعدـ ا٠تتاف فإنو ٦تّا يقتضيو الطبيعة األّولية لئلنساف، إاّلأّف اٟتقيقة الثانوية ُب 
ر الكفر ال يعّد الغلفة نقصاً العبيد إذا كانت ُب ببلد اإلسبلـ ىو ا٠تتاف فيكوف فاقده معيباً، نعم ُب العبد اجمللوب من دا

 وعيباً.

احتمااًل آخر، وىو أف يقاؿ إّف ا١تدار ُب العيب والصحة على مقتضى الطبيعة األّولية ُب ٚتيع ا١توارد،  )قّدس سرّه(  ٍب احتمل
عيبًا مع فقده ١تا يقتضيو الطبيعة وأّف فاقده ٤تكـو بالعيب، وأّما ُب ا١توارد ا١تذكورة ا١تتقّدمة كا٠تراج والثيبوبة و٨تو٫تا ٦تّا ال يعّد 

األّولية فنلتـز فيها أيضًا بكوّنا عيبًا إاّلأّّنا ليست بعيب موجب للخيار، ألّف العيب إ٪ّتا يقتضي ا٠تيار فيما إذا مل يعلم بو 
ل إطبلؽ العقد على ء منهما فبل. وكوف العيب موجودًا ُب أغلب األفراد ٯتنع عن ٛت ا١تشًتي ومل يتربّأ منو البائع وأّما مع شي

، االلتزاـ ٔتا يقتضيو الطبيعة األّولية، بل يكوف ذلك برباءة ٦تّا يقتضيو ا٠تلقة األصلية واألّولية، ومع الرباءة عنو ال يثبت ا٠تيار
ضي فالنقص عن مقتضى ا٠تلقة األّولية عيب إاّلأنو مع وجوده ُب أغلب األفراد ال يكوف العيب سببًا للخيار فا١توضوع وا١تقت

 لو أي للخيار موجود، إاّلأنو ال يؤثّر ألجل الرباءة )أو علم ا١تشًتي بالعيب(.

وتظهر الثمرة بُت ىذا الوجو والوجو السابق فيما إذا اشًتط ا١تشًتي صفة البكارة ُب األمة الكبَتة اليت انقلبت طبيعتها إىل 
النقص عّما تقتضيو الطبيعة األّولية عيب فتكوف األمة معيبة طبيعة ثانوية وىي الثيبوبة ٍّب ظهرت ثّيباً، فإف بنينا على أّف 

و٨تكم بثبوت الرّد واألرش، وإذا تصّرؼ فيها تصّرفًا مانعًا من الرّد يطالبو باألرش والتفاوت بُت قيميت الباكرة والثّيب وذلك 
 قتضى االشًتاط.ألّّنا معيبة، وا١تفروض أّف البائع مل يتربّأ منو باطبلؽ العقد بل التـز بوجوده ٔت

 وأّما إذا قلنا بأّف العيب ىو النقص عّما يقتضيو حاؿ أغلب األفراد والطبيعة
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الثانوية فاألمة ال ٖتكم بالعيب وال يثبت للمشًتي خيار العيب أعٍت الرّد واألرش، بل يثبت لو خيار ٗتّلف الشرط ويتمّكن 
الوجو السابق وىو مبلحظة حاؿ أغلب األفراد، وبو  )قّدس سرّه(  ألرش فبل، وكيف كاف فقد قّوىمن رّدىا فقط أّما مطالبة ا

فّرؽ بُت األصناؼ إذا كانت طبائعها األّولية أو الثانوية ٥تتلفة وحكم بلزـو مبلحظة الطبيعة ُب كل صنف ٓتصوصو ببل 
الدّكاف بنصف العشر فبل يكوف ذلك عيبًا ُب الدار بدعوى إسرائو إىل صنف آخر مثبًل إذا كاف ا٠تراج ُب الدار بالعشر وُب 

ُب  )قّدس سرّه(  أّف ا٠تراج ُب الدّكاف بنصف العشر بل كل صنف يبلحظ ٔتا لو من اٟتقيقة الثانوية، ىذه خبلصة ما أفاده
 ا١تقاـ.

ء  أي شي )قّدس سرّه(  ا١تراد هبا ُب كبلمو والبّد لنا من التكّلم ُب معٌت ا٠تلقة األصلية والطبيعة األّولية لنرى أّّنا ماذا وأفّ 
ء كما ىو الظاىر من ٣تموع كبلمو بل وقد صرّح بلفظ ا١تاىية أيضًا على ما  بذلك ماىية الشي )قّدس سرّه( فنقوؿ: إف أراد

غَت اٞتنس ء ىو الذي يدور مداره الصحة والعيب، ففيو أّف ا١تاىية ال يقتضي شيئًا  ىو ببايل وأّف ما يقتضيو ماىية الشي
والفصل وال اقتضاء ٢تا لغَت٫تا حىت يدور مداره العيب، مثبًل ماىية اإلنساف مرّكبة من اٟتيواف وقّوة اإلدراؾ ا١تعرّب عنها بالنفس 

اىية الناطقة وال يقتضي تلك ا١تاىية إاّلالبدف فقط ١تكاف اٟتيوانية، وأّما العُت أو اليد أو الرجل أو غَتىا فكّلها ٦تّا ال تقتضيو م
 اإلنساف، والزمو عدـ كوف فقدىا عيباً مع أّّنا عيب ببل إشكاؿ.

وباٞتملة: أّف مقتضى ماىية اإلنساف ما عرفت، ألّف مثل كونو بصَتًا أو ٝتيعًا أو غَت ذلك كّلها من أوصاؼ الكماؿ الزائدة 
يعاً َبِصَتاً فَ » على ا١تاىية إ٪ّتا أعطاىا اللَّو سبحانو لئلنساف تفّضبًل لقولو عّز من قائل:   نظَت البياف «ٔ» «َجَعْلَناُه ٝتَِ

______________________________ 
 ٕ: ٙٚ( اإلنساف ٔ)
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نَساَف* َعلََّمُو اْلَبَيافَ » ُب قولو تعاىل: وباٞتملة أّف ىذه األوصاؼ ٦تّا ال تقتضيو ماىية اإلنساف فإرادة ا١تاىية  «ٔ» «َخَلَق اإْلِ
 من الطبيعة األصلية غَت ٦تكن.

وإف اريد هبا ما يبلـز ا١تاىية من االمور ا١تعرّب عنها ُب كلمات الفبلسفة واالصوليُت بلواـز ا١تاىية، وأّّنا ىي اليت تقتضيها 
فيدفعو: أّف ا١تاىية وإف كانت رٔتا يكوف ٢تا لواـز إاّلأّنا مستحيلة التخّلف واالنفكاؾ  ا١تاىيات وىي ا١تدار ُب الصحة والعيب،

عن ا١تاىية حىت يعّد عيباً، أترى أّف الزوجية تنفك عن األربعة وىي ٦تّا عّدوه من لواـز ا١تاىية، وىذا االحتماؿ أيضًا ساقط 
 وغَت مراد.



ء والطبيعة ُب ا٠تارج بأف يقاؿ إّف ما يقتضيو وجود الطبيعة ىو الذي يدور مداره  فيتعُّت أف يكوف ا١تراد ما يقتضيو وجود الشي
العيب والصحة، فوجود طبيعة اإلنساف يقتضي العُت والسمع واليد والرجل و٨توىا ففقدىا يعّد عيباً، نعم إّف وجوده ال 

لوجود ا٠تارجي للطبيعة، وىذا أمر معقوؿ ْتسب يقتضي الكتابة مثبًل فوجودىا يعّد كمااًل، وباٞتملة فا١تدار ىو ما عليو ا
 الثبوت.

إاّل أّف الكبلـ فيو ُب مقاـ االثبات، ألنّا إذا فرضنا أّف وجودات اإلنساف كّلها واجدة للعُت وأّّنا بصَتة ومل نر ُب ا٠تارج أعمى 
٨تتمل أف يكوف ذلك من مقتضيات  فرضًا فمن أين ٯتكننا إثبات أّف العُت واإلبصار ٦تّا يقتضيو وجود طبيعة االنساف، بل

يعاً َبِصَتاً » تفّضل اللَّو سبحانو على االنساف باعطاء العُت ُب قولو: نعم ىذه الصفة من ا١تمكنات فيحتاج  «ٕ» «َفَجَعْلَناُه ٝتَِ
 عدمها ُب ٖتّققها إىل مقتض وشرط وعدـ ا١تانع، وأّما جعل ا١تقتضي ٢تا وجود الطبيعة فبل برىاف عليو حىت ٭تكم بأفّ 

______________________________ 
 ٗ -ٖ: ٘٘( الرٛتن ٔ)

 ٕ: ٙٚ( اإلنساف ٕ)
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عيب. وكذا اٟتاؿ فيما إذا رأينا التفاحة ٛتراء ومل نر ُب ا٠تارج تفاحة بيضاء فأنّا لنا إثبات أّف اٟتمرة ٦تّا يقتضيو وجود طبيعة 
إشراؽ الشمس عليها، ىذا فيما إذا رأينا الوصف موجودًا ُب ٚتيع األفراد وقد عرفت أنو ال سبيل التفاحة ولعّلها ٦تّا يقتضيو 

لنا إىل إثبات كونو من مقتضيات وجود الطبيعة فضبًل عّما إذا رأينا التخّلف كثَتًا كما ُب العمى فإنو كثَت أو البياض ُب 
 التفاحة ولعّلو ظاىر، ىذا كّلو.

عيب ال يدور مدار مقتضى وجود الطبيعة، بل رٔتا يكوف عدـ وصف من العيوب مع أنو ٦تّا ال يقتضيو على أنّا نعلم بأّف ال
وجود الطبيعة وىذا كما ُب الصنائع ا١تخلوقة لصانعيها كالفرش فإّف بعض أطرافو إذا كاف أعرض من طرفو اآلخر كما إذا كاف 

نو بالقناص( فإنو عيب ُب الفرش مع أّف الفرش ال يقتضي وجود طبيعتو عرضو ُب الوسط مًتاً وُب اآلخر مًتًا ونصفًا )ا١تعرّب ع
 شيئاً ألنو بيد ناسجو ينسجو كيف ما أراد، فبل اقتضاء لوجود طبيعتها حىت يكوف ىذا عيباً ألنو فاقده.

يكوف معيبًا حينئذ مع  أو فرضنا أّف ألوانو غَت متناسبة، أو أّف نقوشو ٥تتلفة فبعضها كبَتة وبعضها اآلخر صغَتة، فإّف الفرش
أنو ٦تّا ال يقتضي وجوده شيئاً، إذ ال طبع لو ليقتضي أو ال يقتضي، فإّف ا١تصنوع بيد صانعو ينسجو كيف ما شاء. وكذا الدار 

اّلأّف  إذا بناىا وجعل مبا٢تا ُب وسط الغرفة فإّف الدار معيبة حينئذ، أو إذا جعلها بأٚتعها غرفة واحدة، أو بٌت فيها غرفاً كثَتة إ
كل واحدة منها ال يسع إاّلنفرًا واحداً، فإّف كل ذلك يوجب تعّيب الدار مع أّف الدار ٦تّا ال يقتضي وجود طبيعتها شيئاً، إذ 



ال طبيعة للدار فإّنا من ا١تصنوعات، وما أفاده لو ًّب فإ٪ّتا يتّم فيما كّونو اللَّو سبحانو من الطبائع دوف صنائع ا١تخلوقات، وقد 
 ّف كبلمو فيما خلقو اللَّو تعاىل أيضاً غَت ٘تاـ، ىذا كّلو فيما أفاده من جعلو ا١تناط ما تقتضيو الطبيعة األّولية.عرفت أ

ء إذا مل يثبت لو اقتضاء ْتسب وجوده فكوف غالب األفراد على صفة   وأّما غلبة األفراد فقد ظهر ما فيو ٦تّا تقّدـ فإّف الشي
 تضيو أصل الطبيعة أو وجودىا.كيف يكشف عن أّف الوصف ٦تّا يق
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أّف ا٠تلقة األصلية ال ٯتكن ٛتلها على ا١تاىية ا١تشًتكة بُت األفراد، ألّف ا١تاىية ال تقتضي شيئاً  وخبلصة ما ذكرناه ُب اٞتواب:
االنفكاؾ عن ا١تاىية كزوجية األربعة فبل ٯتكن  وال معٌت القتضاء ا١تاىية شيئًا إاّلبارادة لواـز ا١تاىية وقد عرفت أّنا مستحيلة

 ء وأوجب فقده العيب وىذا ال يتصّور ُب لواـز ا١تاىية. إرادهتا ُب ا١تقاـ، ألّف الكبلـ ُب وصف زاؿ عن الشي

ٍب ال ملـز على التحّفظ بعبارات الفقهاء، كما ال وجو للمحافظة على مرسلة السّياري، إذ ال حّجية فيها لضعف ُب نفس 
ألّف أكثر روايات التحريف من السّياري، وضعف ُب نفس الرواية ألّّنا  «ٔ» السّياري، وببايل أنّا تعّرضنا ٟتاالتو ُب التفسَت

 مرسلة، ىذا كّلو.

مضافًا إىل أّف االلتزاـ با٨تصار العيب فيما زاد على ا٠تلقة األصلية أو نقص عنها كما ُب ا١ترسلة خبلؼ ا١تشاىد بالوجداف، 
ظاىرىا أّف كل ما تقتضيو ا٠تلقة كاليدين ُب اإلنساف يكوف الزائد عنو كمن لو ثبلثة أيد أو الناقص عنو كمن لو يد واحد ألّف 

عيباً مع أّف العيب ال ينحصر بذلك كما مثّلنا با١تصنوعات، وكما ُب إباؽ العبد أو كونو سارقاً أو زانياً أو سّيئ ا٠تُلق أو كونو 
كل ذلك عيب مع أّف ا٠تلقة ال تقتضي شيئًا منها وال عدمها، وعليو فبل وجو للتحّفظ على مرسلة بصدد قتل مواله، فإّف  

 من جعلو ا٠تلقة والطبيعة أّولية وثانوية. )قّدس سرّه(  السّياري وال ١تا تكّلفو شيخنا األنصاري

قد عرفت من مطاوي ما ذكرناه ُب ْتث خيار العيب وغَته أّف العقبلء إ٪تا يبذلوف ا١تاؿ بازاء  فالصحيح ُب ا١تقاـ أف يقاؿ:
 األشياء والطبائع بداعي أوصافها ومنافعها وفوائدىا القائمة هبا ْتيث لوال تلك األوصاؼ وا١تنافع مل يدفعوا

______________________________ 
 ٖٖٕ -ٕٖٕ(: ٓ٘سوعة اإلماـ ا٠توئي ( الحظ البياف ُب تفسَت القرآف )مو ٔ)
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ا١تاؿ بازاء الطبيعة ا٠تالية، ففي اٟتقيقة يبذلوف األمواؿ ُب مقابل تلك األوصاؼ وا١تنافع، ال ٔتعٌت أّف ا١تاؿ يقع بازاء تلك 
 قائمة بتلك ا١تنافع واألوصاؼ، ألّف اٟتنطة األوصاؼ أو ا١تنافع، بل ا١تعاملة تقع بُت ا١تاؿ ونفس العُت إاّلأّف مالية العُت

 البيضاء تسوى بأكثر ٦تّا تسوى بو اٟتنطة السوداء، وكذا اٟتاؿ ُب االرز ْتسب اختبلفها ُب األوصاؼ.

ء ُب  ٍب إّف تلك األوصاؼ وا١تنافع ا١تقّومة ١تالية ا١تاؿ على قسمُت: فقسم منها ٦تّا ال ٭تتاج إىل البياف واالشًتاط بل بناء العقبل
كل مكاف على وجوده فكاف ٖتّققو ووجوده ُب ا١تبيع مفروغ عنو عندىم، والقسم اآلخر ما ال يكوف وجوده مفروغًا عنو عند 
نوع العقبلء وإ٪تا يرغب إليو شخص ا١تشًتي أو البائع فيشًتطو ُب ا١تبيع كاشًتاط كوف االرز من قسم الداين لقّلة ٙتنو أو 

 ٚتيع ا١تتعاملُت ال يرغبوف ُب القسم العايل، وىذا ظاىر.لكونو موافقاً لغرضو، ألّف 

ٍب إّف متعّلق ا١تبيع وا١تعاملة إذا كاف مشتمبًل على ٚتيع األوصاؼ اليت يرغب فيها نوع العقبلء أو شخص ا١تشًتي أو البائع 
أنو من جهة االرتكاز يوجب إاّلأّف قيمتو كانت أكثر ٦تّا يسوى بو ُب السوؽ، فهذا ىو مورد خيار الغنب وقد عرفت حكمو و 

ا٠تيار، وأّما إذا كانت قيمتو مساوية ١تا يسوى بو ُب السوؽ إاّلأّف العُت مل تكن واجدة للوصف الذي يرغب فيو شخص 
ا١تشًتي أو البائع فيكوف ىذا من قبيل خيار ٗتّلف الشرط وقد تقّدـ أيضاً، وأّما إذا مل تكن العُت واجدة للوصف الذي 

العقبلء ويأخذونو مفروغًا عنو ُب ا١تبيع فيكوف ذلك من خيار العيب، وعليو فا١تناط ُب العيب ىو ما يراه يرغب فيو نوع 
العقبلء عيبًا وقد عرفت أنو يتحّقق ُب األوصاؼ اليت يرغب فيها العقبلء وكأّّنا مفروغ عنها ُب ا١تبيع فيكوف فقد تلك 

ء  واٞتامع ىو النقص عّما يراه العقبلء الزمًا ُب ا١تبيع ّتعل ا١تبيع بشرط شي األوصاؼ موجبًا للعيب، ورٔتا تكوف الزيادة عيباً،
  أو بشرط ال )حىت يرجع الزيادة إىل
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النقص( فتكوف مثل الثيبوبة ُب اإلماء اجمللوبة من دار الكفر غَت ٤تكومة بالعيب ألّف البكارة ُب مثلها ليست مفروغًا عنها 
العقبلء حىت يكوف فقدىا عيباً، وأّما مثل كوف العبد آبقاً أو سّيئ ا٠تُلق أو كونو بصدد قتل مواله ليشرد فهو عيب، ألّف  عند

 عدمها مفروغ عنو عند العقبلء، ونظَته كوف الرقي ا١تشًتى فاسداً وىكذا.

ا١تناط كوف وجود الوصف ُب ا١تبيع مفروغًا عنو ٍب إّف ذلك ٦تّا ال يفرؽ فيو بُت األوصاؼ األصلية والعرضية كما تقّدـ، بل 
عند العقبلء، فإذا اشًتى كتابًا قد ذىبت قّوة أوراقو من كثرة بقائو ُب موضع رطب ْتيث يتمّزؽ عند وضع اليد عليها فإنو 

 ا٠تلقية(.يعّد عيباً عند العقبلء، وكذا كوف العبد سارقاً أو آبقاً، وىذا ظاىر )فبل ٮتتص العيب باألوصاؼ الذاتية 

ٍب ال ٮتفى أّف ا١تراد بالعيب ىو العيب ُب مقاـ ا١تعاملة والبيع ال العيب ُب ا١توجود ٔتا ىو موجود، فإّف وجود وصف أو فقده 
ء إاّلأنو ٦تّا ال يوجب نقصًا ُب القيمة ُب مقاـ البيع وىكذا كما إذا كاف  رٔتا يعّد من العيب عند العقبلء ُب نفس ذلك الشي

الثة قد خرجت من ظهره فإنو عيب ُب العبد ببل كبلـ إاّلأنو ال ينقص قيمتو فيما إذا مل ٯتنع عن قّوتو وعملو، وكذا للعبد يد ث



إذا كانت أعضاؤه أو بدنو أسود ٟترؽ و٨توه فإنو عيب ولكنو ال يوجب نقص قيمتو، فإّف ا١تطلوب من العبد ىو العمل وال 
نو أسود. نعم ىذاف ٯتنعاف ُب األمة فيوجباف نقص قيمتها فإّف اليد الثالثة يطلب منو عدـ كونو ذا عضو زائد أو عدـ كو 

يوجب استنكار ىيئتها ومانعًا عن الرغبة فيها، ٓتبلؼ العبد فإّف ا١تطلوب منو ىو العمل وا١تفروض أّف وجود عضو زائد ُب 
لكبلـ ومثلها ال يوجب ا٠تيار، وذلك ألّف ظهره ال ٯتنعو عن القياـ بوظيفة العبودية، وأمثاؿ ىذه العيوب خارجة عن ٤تل ا

الروايات قد جعلت ا٠تيار مرّددًا بُت الرّد وأخذ األرش، ففيما ال يعقل فيو ىذا الًتّدد لعدـ األرش ال يثبت فيو ا٠تيار، 
  وا١تفروض ُب ا١تقاـ أنو ال فرؽ ُب قيمة العبد بُت كونو ذا يد ثالثة ُب ظهره
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وعدمو وحيث ال أرش فبل يثبت فيو ا٠تيار، ومن ىنا يظهر الوجو ُب عدـ عّدىم كفر العبد من العيوب ا١توجبة للخيار مع أنو 
من أظهر أفراد العيب وال يتصّور عيب فوقو، إاّلأنو عيب ُب نفس العبد ال فيو ٔتا أنو مبيع، فإّف قيمة العبد ال ٗتتلف بكفره 

 العبودية. وإٯتانو وال يوجب النقص ُب

ء الذي لو دخل ُب ماليتو عند العرؼ والعقبلء،  وا١تتلّخص من ٚتيع ذلك: أّف العيب عبارة عن نقص الوصف القائم بالشي
ء بشرط ال( وليس ا١تدار  وا١تراد بالنقص أعم من الزيادة )بإرادة النقص أعم من النقص اٟتقيقي أو النقص عّما اخذ ُب الشي

صلية، ألّف مرسلة السّياري ضعيفة مضافًا إىل عدـ ا٨تصار العيب بو كما عرفت ُب مثل اإلباؽ على النقص عن ا٠تلقة األ
و٨توه ٦تّا ال ربط لو با٠تلقة حىت أّف بعض الروايات قد نّص على كوف اإلباؽ عيبًا مع أنو غَت راجع إىل النقص عن ا٠تلقة، 

ليتو ويأخذوف وجوده فيما يبذلوف بازائو ا١تاؿ مفروغًا عنو، يكوف ء ويراه العرؼ والعقبلء دخيبًل ُب ما فكل وصف قائم بالشي
 فقده ونقصو عيباً.

ومن ذلك يظهر أّف ا٠تصاء ُب العبيد والثيبوبة ُب اإلماء اجمللوبة من ببلد الكفر عيب، وذلك ألّف وصف البكارة ُب اإلماء ٦تّا 
وعيباً، وال تكوف غلبة الثيبوبة ُب اإلماء اجمللوبة من ببلد  لو مدخلية ُب قيمتها عند العقبلء والعرؼ، فيكوف فقدىا نقصاً 

الكفر موجبة ٠تروجها عن العيب، ألّف البكارة القائمة باإلماء دخيلة فيما يبذلونو العقبلء من ا١تاؿ ُب مقابلها فعدمها عيب، 
لعيب، ألّف غلبتها توجب علم نعم غلبة الثيبوبة ُب ا١تذكورات توجب خروجها عن حكم العيب فبل يوجب ٗتّلقها خيار ا

ا١تشًتي بعدـ بكارهتا أو توجب التربّي عن عيب الثيبوبة فبل يثبت معها خيار العيب، إاّلأّف كوّنا عيبًا ٦تّا ال ينبغي التأّمل 
 فيو.

ّّنا ال توجب وعلى ذلك ٭تمل ما ذىب إليو الفقهاء من عدـ كوف الثيبوبة ُب اإلماء اجمللوبة من ببلد الكفر عيباً، فمرادىم أ
 ثبوت أحكاـ العيب ال أّّنا خارجة
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 عن موضوعو.

أو نقلو عن العبّلمة من أّف الثيبوبة إ٪ّتا تكوف عيباً  «ٔ» و٦تّا يشهد على ما ذكرناه: ما ذكره احملّقق الثاين ُب جامع ا١تقاصد
فر ال مطلقاً، فإف علم ا١تشًتي بكوّنا ٣تلوبة من دار الكفر وعدمو ٦تّا ال فيما إذا مل يعلم ا١تشًتي بأّّنا ٣تلوبة من ببلد الك

يعقل أف يكوف موجبًا لتعّيبها وعدمو، فإّف العلم طريق ال موضوعية لو، فبل ٤تالة يريد بذلك أّف ارتفاع أحكاـ العيب عن 
ىت يعلم أّف الغالب فيها ىو الثيبوبة، وأّما مع عدـ الثيبوبة مشروط بعلم ا١تشًتي بأّف األمة من اإلماء اجمللوبة من دار الكفر ح

علمو باٟتاؿ أو اعتقاده بأّّنا من اإلماء ا١تتوّلدة ُب ببلد اإلسبلـ فبل يعلم بغلبة الثيبوبة فيها كما ال ٮتفى فيثبت ٢تا أحكاـ 
 العيب.

و ىو كوف الوصف ٦تّا لو مدخلية ُب مالية فا١تتحّصل: أّف الغلبة أو ا٠تلقة األصلية ليستا مناط العيب وعدمو، بل ا١تناط في
ء ْتسب بناء العقبلء كانت الغلبة على وفقو أو مل تكن، ومن ىنا لو فرضنا سنة تعّيبت فيها الثمرات ألجل اٟتّر أو  الشي

أف يقاؿ إّف  الربد الشديدين ْتيث ال يوجد الصحيح إاّلنادرًا كما قد يّتفق ذلك ُب ا١ترّكبات من الليموف والربتقاؿ، ال ٯتكن
 الثمرات ليست معيبة، ألّف الغالب فيها ذلك، وىذا ظاىر.

أٯّتا رجل » )عليو السبلـ(  ٍب إنّو قد اّتضح من ٚتيع ذلك: أّف مرادنا بالعيب ُب ىذا ا١تقاـ أعٍت خيار العيب وبياف معٌت قولو
لوصف الدخيل ُب ماليتو، وأّما العيب غَت ا١توجب ىو العيب ُب مقاـ البيع وا١تالية أي فقد ا «ٕ»  اخل« اشًتى شيئاً وبو عيب

  لنقصاف ا١تالية فبل يوجب ا٠تيار ولو مع صدؽ العيب عليو لغة، ألنّو ناقص

______________________________ 
 ٕٖٚ: ٗ( الحظ جامع ا١تقاصد ٔ)

 ٕح  ٙٔ/ أبواب ا٠تيار ب ٖٓ: ٛٔ( الوسائل ٕ)
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ا٠تلقة األصلية فهو خارج عن ٤تل الكبلـ، فمثل ا٠تصاء ُب الديك أو وجود يد زائدة ُب العبد غَت ا١تانع عن  أو زائد عن
وظيفتو كما تقّدـ خارجاف عن ٤تل الكبلـ وال يثبت بتخّلفو ا٠تيار أعٍت خيار العيب، نعم إطبلؽ العقد يقتضي أف يكوف 

حيث الوصف فيثبت بتخّلفو خيار ٗتّلف الشرط دوف خيار العيب، إاّلأّف  الفرد ا١تتعّلق عليو البيع نظَت سائر األفراد من
الظاىر أّف ىذا البحث أعٍت كوف ا٠تيار الثابت لو خيار ٗتّلف الشرط أو خيار العيب ٦تّا ال يًتّتب عليو ٙترة، وذلك ألّف 

رد الرّد فهو ٦تّا ال يًتّتب على كونو من جهة األرش ال يثبت ُب ا١تقاـ لعدـ التفاوت ُب قيمة ا١تاؿ بُت صحيحو ومعيبو، وأّما ٣ت
 العيب أو ٗتّلف الشرط ٙترة.



ثبوت الثمرة على كوف ا٠تيار خيار عيب أو خيار ٗتّلف الشرط  «ٔ» )قّدس سرّه(  ورٔتا يتوّىم كما ُب كبلـ شيخنا األنصاري
 ُب موردين:

و تلفت العُت بنفسها، فإّف ا٠تيار لو كاف ىو خيار فيما إذا تصّرؼ ا١تشًتي ُب ا١تاؿ أو حدث فيو عيب آخر أ أحد٫تا:
العيب فبل ٤تالة يسقط حينئذ فبل يبقى لو خيار ألّّنا من مسقطات الرّد كما تقّدـ، وأّما إذا كاف ا٠تيار خيار ٗتّلف الشرط 

 لشرط، ىذا.فبل وجو لسقوط خياره، ألّف حدوث اٟتدث أو تلف العُت ال دليل على كونو موجباً لسقوط خيار ٗتّلف ا

من ذلك ىو أّف ا٠تيار  )قّدس سرّه(  عن ىذه الثمرة بقولو فتأّمل والظاىر أّف مراده )قّدس سرّه(  وقد أجاب شيخنا األنصاري
ُب ا١تقاـ ال يسقط على كبل التقديرين. أّما على تقدير كوف ا٠تيار خيار ٗتّلف الشرط فلما عرفت، وأّما بناًء على أنو من 

إسقاط ا١تذكورات ٠تيار العيب أمر على خبلؼ القاعدة فيكتفى فيو ٔتقدار ثبت فيو النص وىو إ٪تا دّؿ  خيار العيب فؤلفّ 
 على كوّنا مسقطاً للخيار فيما

______________________________ 
 ٜٖ٘: ٘( ا١تكاسب ٔ)

 ٖٚٔ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

رش وال يرّده ١تا حدث فيو من العيب أو التلف، وأّما مع عدـ بأف يأخذ األ )عليو السبلـ(  إذا ثبت للمشًتي األرش فحكم
 ٖتّقق األرش كما ُب ا١تقاـ فبل دليل على أّف ا١تذكورات تسقط الرّد ألنو على خبلؼ القاعدة كما مّر، وىذا الوجو ال بأس بو.

ما إذا حدث العيب بعد العقد وقبل القبض أو ُب زماف خيار ا١تشًتي فإنو على تقدير كوف ا٠تيار خيار عيب يثبت  وثانيهما:
للمشًتي ا٠تيار، إذ يعترب ُب ا١تبيع عدـ العيب إىل زماف القبض أو إىل انقضاء خيار ا١تشًتي، وىذا ٓتبلؼ ما لو كاف ا٠تيار 

للمشًتي حينئذ، ألّف ا١تشًتط أف ال يكوف العبد خصيًا حُت وقوع العقد عليو وأّما خيار ٗتّلف الشرط فإنو ال يوجب ا٠تيار 
بعده قبل القبض أو قبل انقضاء ا٠تيار فبل، ىذا ىو ما تعّرضنا لو سابقًا عند الكبلـ ُب أّف حدوث العيب بعد العقد وقبل 

جهتُت إحدا٫تا ُب أنو موجب للخيار أو ال، وثانيهما  القبض أو قبل انقضاء ا٠تيار موجب للخيار أو ال، وقلنا إّف للكبلـ فيو
  ُب أّف ضمانو على البائع أو ال، وقد أحلنا البحث عن اٞتهة الثانية إىل أحكاـ ا٠تيار وتكّلمنا ُب اٞتهة االوىل ُب ا١تقاـ فراجع

 ىذا. «ٔ»

لعيب وٗتّلف الشرط ُب حدوث العيب قبل القبض وال ٮتفى عدـ ٘تامية ىذه الثمرة أيضاً، ألّّنا تبتٍت على التفرقة بُت خياري ا
أو قبل انقضاء ا٠تيار، مع أّف التفرقة ٦تّا ال أساس لو، ألّف ا١تدرؾ لضماف العيب قبل القبض أو قبل انقضاء ا٠تيار منحصر 

ن ال خيار لو، بالقاعدتُت أعٍت قاعدة كل مبيع تلف قبل قبضو فهو من ماؿ بائعو وقاعدة أّف تلف ا١تبيع ُب زماف ا٠تيار ٦تّ 



وىاتاف القاعدتاف إف قلنا بشمو٢تما لتلف الوصف واٞتزء أيضًا فنلتـز بأّف تلف وصف الصحة قبل القبض أو قبل انقضاء 
 ا٠تيار مضموف على البائع ُب كل من خياري العيب وٗتّلف الشرط، إذ

______________________________ 
 ٛٚٔ( الصفحة ٔ)
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 ال وجو لتخصيصهما ٓتيار العيب بوجو ومل يردا ُب خصوص العيب.

وإف منعنا عن مشو٢تما لتلف الوصف أو اٞتزء وخّصصنا٫تا بتلف نفس العُت فبل نلتـز بثبوت الضماف عند تلف وصف 
البائع بتلف بعض  الصحة قبل القبض أو قبل االنقضاء ال ُب خيار العيب وال ُب خيار ٗتّلف الشرط، إذ ال دليل على ضماف

 أجزاء ا١تبيع قبلهما، فبل فرؽ ُب ا٠تيارين من ىذه اٞتهة كما ىو ظاىر، ىذا أّواًل.

صرّح بأّف تلف وصف الصحة قبل  )عليو السبلـ(  وثانياً: ىب أنّا سّلمنا أّف القاعدتُت ٥تتصتاف ٓتيار العيب وافًتض أنو
ر العيب دوف مورد خيار ٗتّلف الشرط، إاّلأّف ذلك ال يثبت القبض أو قبل االنقضاء من البائع ُب خصوص مورد خيا

ا١تّدعى، وذلك ألّف غاية مدلوؿ القاعدتُت أّف البائع ضامن لوصف الصحة عند تلفو قبل القبض أو االنقضاء، ومعٌت ضمانو 
 -يار بُت الرّد واألرشأعٍت ا٠ت -٢تا أنو يرّد ما يقابلها من نفس الثمن أو من غَته، وىذا ال ربط لو بثبوت خيار العيب

للمشًتي عند حدوث العيب قبلهما، فسواء كاف ا٠تيار خيار العيب أـ كاف خيار ٗتّلف الشرط ال يثبت ا٠تيار عند حدوث 
 العيب بعد العقد، كاف قبل القبض أـ قبل انقضاء ا٠تيار.

العيب أو من جهة ٗتّلف الشرط فهو ٦تّا ال  فإىل ىنا ثبت أّف األرش منتف ُب أمثاؿ ا١تقاـ والرّد ثابت، وأّما كونو من جهة
 ٙترة فيو، ىذا ٘تاـ الكبلـ ُب ٖتقيق مفهـو العيب ويقع الكبلـ بعد ذلك ُب بياف أفراده إف شاء اللَّو تعاىل.

 عّدة من العيوب بعد بياف مفهـو العيب: «ٔ» )قّدس سرّه(  ٍبّ إنّو ذكر شيخنا األنصاري

  من ٚتلة العيوب، واألمر كما أفاده ُب )قّدس سرّه(  ا١ترض، وقد عّده منها:

______________________________ 
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اٞتملة ال على ٨تو االطبلؽ ألّّنم عّدوا ّٛتى يـو من العيب مع أنو ليس كذلك قطعًا ألنو أمر متعارؼ ُب ٚتيع األفراد، وال 
 غَته ْتسب القيمة عند العقبلء، ألنو كوجع الرأس من االمور ا١تتعارفة حىت أّف عدمو ال يدخل ٖتت الشروط فرؽ بينو وبُت

 االرتكازية ُب العقد، نعم اٟتمى نوبة فيما إذا كاف صعب العبلج من العيب.

اٟتمل ُب ملك البائع، واخرى فيما اٟتمل فقد عّدوه من العيوب اليت يرّد منها ا١تبيع، وتارة يتكّلم فيو فيما إذا حدث  ومنها:
إذا حدث ُب ملك ا١تشًتي، كما أنو رٔتا يقع ُب ٛتل األمة واخرى ُب غَتىا من اٟتيوانات، وقد تقّدـ الكبلـ ُب أّف اٟتمل ُب 

قتضى حىّت أّف الوطء ا١تانع عن الرّد ُب ا١تعيب بغَت اٟتمل ال ٯتنع عن الرّد وُب ا١تعيب باٟتمل ٔت «ٔ»  األمة من العيب
األخبار ا١تتقّدمة، إاّلأنو يرّد معها نصف عشر قيمتها أو عشر قيمتها على االختبلؼ بُت البكر والثّيب، ىذا فيما إذا اشًتى 
األمة وظهرت حامبًل عند كوّنا ُب ملك البائع، ولكّنو ال ٮتفى أّف األمر كذلك فيما إذا حدث اٟتمل ُب ملك البائع ال منو 

ـّ ولد من البائع حينئذ وإف صّححنا بيعها وقلنا بعدـ حرمتو ٞتهل البائع أو ا١تشًتي كما تقّدمت نفسو وإاّل لبطل الب يع ألّّنا ا
 ُب بعض األخبار السابقة، فبلبّد من فرضها حامبًل عند البائع من زوجها العبد و٨توه وقد عرفت أنو عيب حينئذ.

واألخبار ال قائل ُب كونو عيبًا ولو مع قطع النظر عن األخبار، وذلك ٍب إّف اٟتمل مضافًا إىل أنو عيب على ما ُب الروايات 
ألّنا لو مل نقل بكوّنا ُب معرض ا٠تطر موجب لتعّيبها فبل أقل يكوف ٛتلها مانعًا عن ٚتلة من االنتفاعات اليت منها نفس 

 ثَت العبيد واإلماء.االستيبلد، ألّف اٟتامل ال تستولد إاّلبعد وضعها، واستيبلدىا من ٚتلة ا١تنافع لتك

______________________________ 
(ٔ) 

 وسيأٌب وجو كونو عيباً ُب الصفحة اآلتية
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وأّما إذا كانت األمة ا١تشًتاة معيبة بغَت اٟتمل إاّلأّّنا صارت ُب ملك ا١تشًتي حامبًل ولكّنو بغَت وطء ا١تشًتي وإاّل فالوطء 
أّف اٟتمل عند ا١تشًتي أيضاً عيب مانع  )قّدس سرّه(  الرّد فلنفرضو باٞتذب و٨توه، فقد ذكر شيخنا األنصاري بنفسو مانع عن

إاّلأّف كونو مانعًا عن الرّد ال يتوّقف على صدؽ العيب عليو، فإّف ا١تانعية  )قّدس سرّه( من الرّد بالعيب السابق، وىو كما أفاد
و إحداث اٟتدث، وال ينبغي اإلشكاؿ ُب أّف اٟتمل عند ا١تشًتي من أوضح أ٨تاء غَت معّلقة على العيب بل ا١تانع ى

االحداث فهو مانع ولو مع البناء على عدـ كونو عيبًا مثبًل، فبل وجو التعاب النفس ُب إثبات أنو عيب كما ارتكبو شيخنا 
 األنصاري ونقل كلمات ٚتلة من األعاظم الثبات أّف اٟتمل عند ا١تشًتي عيب.



ال ٮتفى أّف ما ذكرناه ال ٮتتص باألمة بل ىو جاٍر ُب غَتىا من اٟتيوانات فإذا اشًتى حيوانًا وبو عيب إاّلأنو ٛتل عند  ٍب
ا١تشًتي فإنو ٯتنع حينئذ من رّده ألنّو أحدث فيو حدثًا وىو مانع عن الرد كما ىو ظاىر، سواء قلنا بأّف اٟتمل عيب أـ مل 

 نقل كما مّر.

إذا كاف ا١تبيع غَت أمة من اٟتيوانات وكاف حامبًل عند البائع وظهر كونو كذلك بعد االشًتاء فهل يكوف ىذا  بقي الكبلـ فيما
من كوف اٟتمل  )قّدس سرّه(  أيضًا من ٚتلة العيوب اليت يرّد معها ا١تبيع أو ال، وىذاف االحتماالف مبنياف على مسلك الشيخ

و ُب أّف اٟتمل ليس من توابع ا١تبيع بل ىو موجود مستقل ال ربط لو با١تبيع وغاية من أجزاء ا١تبيع ومن توابعو، ومسلك ٥تالفي
 األمر أّف بطن ا١تبيع أو رٛتو ظرؼ لو إاّل أنو ملك للبائع ألنو موجود مستقل ومل يقع البيع إاّلعلى الظرؼ دوف ا١تظروؼ.

، ألّف اٟتمل وإف كاف يوجب فوت ٚتلة من ا١تنافع ومن فبل يكوف اٟتمل ُب اٟتيواف عيباً  )قّدس سرّه(  فإف قلنا ٔتقالة الشيخ
 ٚتلتها االستيبلد إاّلأّف اٟتمل ا١توجود زيادة ُب ا١تبيع وملك للمشًتي حسب الفرض.
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العقبلء، و٨تن وبعبارة واضحة: أّف العيب كما مّر عبارة عن فوات وصف لو مدخلية ُب مالية ا١تاؿ ببل حاجة إىل ذكره عند 
إذا الحظنا اٟتيوانات نرى أّّنا على قسمُت حامل وغَت حامل، إاّلأنو ال تفاوت ُب قيمتهما الشتماؿ كل منهما على مزية 
وخصوصية يبذؿ بازائها ا١تاؿ فلم نفتقد وصفًا يوجب نقصًا ُب ا١تالية، فبل يكوف اٟتمل ُب اٟتيواف بناًء على ىذا ا١تسلك 

يقاؿ إّف اٟتمل كماؿ ُب اٟتيواف وقيمة اٟتامل أكثر من قيمة غَته، فإّف قابلية اٟتيواف واستعداده لبلستيبلد  عيباً، بل ٯتكن أف 
كماؿ واٟتمل ليس إاّلفعلية تلك القّوة واالستعداد فهو استثمار واستنتاج ال أنو عيب، وسيأٌب أّف احتماؿ ا٠تطر ُب وضعها 

 ٦تّا ال يعتٍت بو العقبلء وىذا ظاىر.

ا إذا قلنا ٔتقالة ٥تالفي الشيخ فبل ينبغي االشكاؿ ُب أّف اٟتمل حينئذ عيب ألنو ملك البائع وقد عرفت أنو مانع عن ٚتلة وأمّ 
من االنتفاعات اليت منها االستيبلد ألنو مشغوؿ ٔتلك الغَت فيكوف ىذا موجباً لنقص قيمتو، نعم احتماؿ ا٠تطر بوضعو ٦تّا ال 

و نادر سّيما ُب اٟتيوانات وباألخص فيما إذا مل يكن أوؿ وضعو كما إذا وضع قبل ذلك أوالداً وإاّل يعتٌت بو عند العقبلء، ألن
١تا كاف يقدـ العقبلء على استيبلدىا مع أّّنم يقدموف على ذلك ببل كبلـ، فكوف اٟتمل ُب اٟتيواف عند البائع مانعًا مبٍت 

 كما مّر.  )قّدس سرّه(  يتم على مسلك الشيخ على قوؿ ٥تالفي الشيخ، كما أّف عدـ كونو عيباً إ٪تا

  وقلنا إّّنا عيب، وأظن أّف ٖتريره )قّدس سرّه(  الثيبوبة ُب اإلماء، وقد أسلفنا الكبلـ فيو مفّصبًل تبعًا لشيخنا األنصاري ومنها:
ذكر ُب ا١تقاـ  )قّدس سرّه(  ه، فإنو٢تذا ا١تقاـ كاف بعد فصل طويل بينو وبُت ما تقّدـ وإاّل فبل وجو العادتو وتكرار  )قّدس سرّه(

ألجلها أعاد البحث وتلك  )قّدس سرّه(  عُت ما أفاده سابقاً ببل زيادة ونقصاف، نعم ا١تقاـ يشتمل على خصوصية ومزية ولعّلو
 ُب ا١تقاـ: )قّدس سرّه(  ا٠تصوصية ىي روايتاف تعّرض ٢تما شيخنا األنصاري
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ء، إنو  عن رجل باع جارية على أّنا بكر فلم ٬تدىا على ذلك، قاؿ: ال ترّد عليو وال ٬تب عليو شي»رواية ٝتاعة  إحدا٫تا:
  ولعّلهم استدّلوا هبذه الرواية على أّف الثيبوبة ليست بعيب ولذا حكم «ٔ» «يكوف يذىب ُب حاؿ مرض أو أمر يصيبها

 بعدـ الرّد واألرش هبا. )عليو السبلـ(

أّف الرواية ضعيفة أواًل. وثانياً: أّف الثيبوبة ولو فرضنا أّّنا ليست بعيب إاّلأّف البكارة كانت مشروطة ُب العقد أفبل  وال ٮتفى
  يوجب ٗتّلف الشرط ا٠تيار وجواز رّد اٞتارية حينئذ وإف مل ٨تكم بثبوت األرش لعدـ كوف ا٠تيار خيار عيب فلماذا حكم

 ، فالرواية ٦تّا ال ٯتكن االعتماد عليو.بعدـ الرّد واألرش )عليو السبلـ(

)بل ال ٭تتاج إىل اٟتمل لظهورىا فيو( على أمر آخر وىو أّف البكارة  )قّدس سرّه(  والظاىر ٛتلها كما ذكره شيخنا األنصاري
ظهرت ثّيبًا ىو  عند مراجعتنا إليها ١تعرفة معٌت البكر ُب مسألة تزويج اٟترّة على أّّنا بكر ٍب «ٕ» على ما وجدناه ُب اللغة

عدـ إصابة الرجل إيّاىا ٔتعٌت عدـ وطئها، وليست البكارة ٔتعٌت عدـ خروج دـ الُعذرة منها، بل ا١تناط ُب البكر أف ال تكوف 
إ٪ّتا حكم  )عليو السبلـ(  قد وطئها رجل سواء خرجت دـ العذرة منها لعارض كالسقوط من شاىق أـ مل ٗترج، وعليو فاإلماـ

ألرش من جهة عدـ كوف اٞتارية ثّيبًا إذ مل يثبت ا١تشًتي أّّنا وطئت وأصاهبا رجل، فاٞتارية بكر وال موجب بعدـ الرّد وا
 لؤلرش وال للرّد حىت لو كانت البكارة شرطًا لعدـ ٗتّلف الشرط، إذ على ا١تشًتي إثبات ٗتّلفو وإثبات أّّنا وطئت ولذا قّيد

تية ٔتا إذا علم صدؽ ا١تشًتي ُب دعواه، فالرواية ال داللة ٢تا على عدـ كوف الثيبوبة اٟتكم باألرش ُب الرواية اآل )عليو السبلـ(
 عيباً.

______________________________ 
(ٔ) 

 ٕح  ٙ/ أبواب أحكاـ العيوب ب ٛٓٔ: ٛٔالوسائل 

 ٜ٘( ا١تصباح ا١تنَت: ٕ)
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ُب رجل اشًتى جارية على أّنا عذراء فلم ٬تدىا عذراء قاؿ: يرّد عليو فضل القيمة إذا علم أنو »رواية يونس  وثانيتهما:
 )عليو السبلـ( وىذه الرواية ال بأس هبا وىي تدّؿ على أّف الثيبوبة ٔتعٌت إصابة الرجل ٢تا عيب )ومن ىنا قّيد «ٔ» «صادؽ



الرجل ٢تا( نعم إذا كاف الغالب ُب اإلماء ىو ذلك فيكوف الغلبة ٔتنزلة عدـ اٟتكم بالعلم بصدؽ ا١تشًتي ُب دعواه إصابة 
 التزاـ البائع بالبكارة ويكوف ٔتنزلة التربّي فبل ٬تري حكم العيب على الثيبوبة ال أّّنا خارجة عن موضوع العيب كما تقّدـ.

 ـ ا٠تتاف ُب الصغَت فإنّو ليس من العيوب.عدـ ا٠تتاف ُب العبد الكبَت فإّّنم عّدوه من العيب عرفاً دوف عد ومنها:

وال ٮتفى أّف عدـ ا٠تتاف ا١تعرّب عنو بالغلفة ليس من العيوب ُب حّد نفسو ْتيث يعّد غَت ا١تختوف معيبًا وال يتفاوت بذلك 
دية فإنو ال قيمتو، والوجو ُب ذلك: أّف ا٠تتاف وعدمو غَت دخيلُت فيما يطلب من العبيد من ا٠تدمات والقياـ بوظائف العبو 

ٮتتلف فيها ا٠تتاف وعدمو كما أشرنا إىل نظَته سابقاً، وعليو فبل يكوف األغلف معيبًا ١تا قد عرفت من أّف العيب ىو عبارة 
عن فقد وصف لو دخالة ُب مالية ا١تاؿ عند العقبلء وبو ٮتتلف قيمتو، وقد ذكرنا أّف قيمة العبد ال ٮتتلف با٠تتاف وعدمو، 

الثيبوبة ألّنا عيب ١تا تقّدـ من أف للبكارة ُب النساء واالماء مدخلية تاّمة ُب ماليتها عند العقبلء ٓتبلؼ فبل يقاس الغلف ب
 الغلفة.

فا١تتحّصل: أّف عدـ ا٠تتاف ُب حّد نفسو ليس من العيوب وإ٪تا يعّد عيبًا عند العرؼ بلحاظ حكم الشارع عليو بوجوب 
 يل، ىذا.ا٠تتاف، وختاف الكبَت أمر خطري على ما ق

______________________________ 
(ٔ) 

 ٔح  ٙ/ أبواب أحكاـ العيوب ب ٛٓٔ: ٛٔالوسائل 
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ولكن الصحيح أّف اٟتكم الشرعي بالوجوب أيضًا ال يوجب عّده عيباً، أّما فيما إذا كاف العبد كافرًا فظاىر، ألّف الكافر يقّر 
ا٠تتاف واجبًا وال ٬تب على ا١توىل ختانو فبل يكوف موردًا للخطر وحكم الشارع عليو بالوجوب وقد على دينو وىو ال يرى 

 عرفت أّف عدـ ا٠تتاف بنفسو أيضاً ليس من العيوب.

وأّما إذا كاف العبد مسلمًا فهو وإف كاف موردًا ٟتكم الشارع بوجوب ا٠تتاف فيما إذا مل يكن معذورًا عن ا٠تتاف من جهة 
و و٨توه، إاّلأّف كونو ٤تكومًا بوجوب ا٠تتاف ال يوجب عّده من العيب، إذ احتماؿ ا٠تطر ُب ختاف الكبَت ٦تّا ال ضعف بدن

يعتٌت بو عند العقبلء فإنو احتماؿ ضعيف، والظاىر أّف كونو ُب معرض ا٠تطر إ٪ّتا كاف ُب األزمنة ا١تتقّدمة وأّما ُب أمثاؿ زماننا 
فبل ٭تتمل فيو خطر عند العقبلء، ألنو ليس إاّلقطع عضو زائد فهو نظَت غَته من اٞتروح بل  ىذا مع وجود األدوية واألدوات

 ىو أىوف من غَته فبل وجو الحتماؿ ا٠تطر بوجو، ىذا.



للَّو )صّلى ا  بل ٯتكن أف يقاؿ: إنو كاف ُب األزمنة ا١تتقّدمة أيضاً غَت ٤تتمل ا٠تطر، ألّف الكّفار الذين آمنوا ُب زماف رسوؿ اللَّو
فإنو رٔتا كاف بعض  )صّلى اللَّو عليو وآلو(  كانوا ٮتتنوف ال ٤تالة ومل يسمع خطر منهم بوجو، وكذا ُب غَت زمانو  عليو وآلو(

الكّفار يدخلوف ُب اإلسبلـ وٮتتنوف ومل نسمع خطراً منهم، وعليو فليس ُب ا٠تتاف احتماؿ خطر حىت يعّد ذلك من العيوب، 
 ىذا كّلو.

سّلمنا أّف ا٠تتاف أمر خطري واحتمالو ٦تّا يعتٌت بو عند العقبلء وليس من االحتماالت الضعيفة، فبل نسّلم أّف  على أنّا لو
ذلك يوجب العيب، فإّف ا٠تتاف لو احتمل فيو ا٠تطر على وجو عقبلئي يرتفع عنو وجوب ا٠تتاف رأساً فبل ٬تب عليو ا٠تتاف، 

 بعيب وال حكم شرعي متوّجو إليو حىت يوجب ا٠تطر وبو يعّد عيباً، ىذا كّلو. وقد مّر أّف عدـ ا٠تتاف ُب نفسو أيضاً ليس

  ٍب إنو إذا بنينا على أّف عدـ ا٠تتاف عيب فهو إ٪تا يوجب ا٠تيار فيما إذا مل يعلم

 ٕٖ٘، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

بعدـ ختانو أو جهلو ولكنو علم بأنو ٣تلوب  ا١تشًتي بعدـ ختاف العبد وال بكونو ٣تلوبًا من ببلد الكفر، وأّما إذا كاف عا١تاً 
من ببلد الكفر فبل يثبت ُب حّقو ا٠تيار، ألّف غلبة الغلفة ُب العبيد اجمللوبُت من ببلد الكفر توجب عدـ التزاـ البائع بوصف 

 ا٠تتاف ألّنا ُب حكم التربّي كما مّر.

رداً للخطر وا٢تبلؾ فإنو أيضاً ُب معرض التلف ويعّد عيباً ويلحق بذلك عدـ تلقيح اٞتدري ُب العبد فيما إذا كاف مع عدمو مو 
 لو ٖتّقق كونو كذلك بعدـ التلقيح )والبّد من فرض ذلك فيما مل ٯتكن التلقيح بعد البيع وإاّل لُلّقح بعده(.

 عدـ اٟتيض ُب اٞتارية فيما إذا كاف من شأّنا أف ٖتيض. ومنها:

 حّد نفسو ألّف اٟتيض يوجب منع الزوج عن االنتفاعات منها مّدة من وال ٮتفى أّف عدـ اٟتيض من صفات الكماؿ ُب
الزماف وعدمو كماؿ، إاّلأّف طبيعة ا١ترأة ١تّا كانت ْتيث تقذؼ الدـ ْتسب عادهتا وكاف اٟتيض من االمور اليت يقتضيها 

كاشفًا عن اختبلؿ ُب ا١تزاج أو   طبيعتها ألنو كما ُب الرواية عبارة عن قذؼ الرحم للدـ الزائد، كاف عدمو أي عدـ اٟتيض
 مرض ُب البدف وألجلو ال تقذؼ الطبيعة الدـ فيما إذا مل يستند ذلك إىل مانع.

وبعبارة اخرى: أّف اٟتيض ١تّا كاف من مقتضيات طبيعتها فعدمو إّما أف يكوف مستندًا إىل وجود مانع عنو كشرب دواء ٯتنع 
يكوف عيبًا كما مّر، وإّما أف يكوف مستندًا إىل مرض وضعف ُب مزاجها )أي  عن اٟتيض لو ٖتّقق مثل ىذا الدواء وىذا ال

فيما مل يستند إىل مانع( فيكوف عدـ اٟتيض كاشفًا عن وجود عيب ُب ا١ترأة ومن ىنا يكوف األغلب ُب النساء عدـ الوالدة 
يوب بل كاشف عنو، وبو ٭تكم با٠تيار بعد انقطاع حيضها فبل تلد بعده لعّلة تعرضها بعدـ اٟتيض، فهو بنفسو ليس من الع



وللمشًتي أف يرد اٞتارية بذلك، ومن ذلك يظهر أّف عدـ اٟتيض الكاشف عن العيب ٦تّا ال مناص من االلتزاـ بكونو موجباً 
  للخيار ولو مل يكن ُب
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 وف مؤّكدة ١تا تقتضيو القاعدة.البُت رواية أيضاً، فلو ورد ُب ذلك رواية كما وردت فبل ٤تالة تك

ُب الصحيح عن عّدة من أصحابو عن سهل بن زياد وأٛتد بن ٤تمد ٚتيعاً عن ابن ٤تبوب عن  )قّدس سرّه(  وقد روى الكليٍت
سألت أبا عبداللَّو عن رجل اشًتى جارية مدركة فلم ٖتض عنده حىت مضى ٢تا ستة »مالك بن عطّية عن داود بن فرقد قاؿ 

وقد عرفت  «ٔ» «من كرب فهذا عيب ترّد منو إف كاف مثلها ٖتيض ومل يكن ذلك )عليو السبلـ(  أشهر وليس هبا ٛتل، قاؿ
 أّف مقتضى القاعدة أيضاً ىو ذلك ببل حاجة إىل الرواية.

ٍب ال ٮتفى أّف ما ذكره ٚتلة من األكابر على ما حكي عنهم من تقييد اٟتكم با٠تيار ٔتا إذا مضت سّتة أشهر اعتمادًا على 
)عليو   ألّف التقييد بستة أشهر إ٪تا كاف ُب كبلـ الراوي دوف كبلـ اإلماـ الرواية ا١تتقّدمة فمما ال ٯتكن ا١تساعدة عليو، وذلك

وكشف عدـ اٟتيض عن ا١ترض ال يتوّقف على مضي ستة أشهر بل بعد شهرين أو ثبلثة أشهر ٯتكن االستكشاؼ  السبلـ(
د البائع سنة أو مدة اخرى أيضاً، بل رٔتا ٯتكن االستكشاؼ بعد البيع ببل مضي زماف كما إذا علم بعده أّنا مل ٖتض عن

 وىذا ظاىر، نعم عدـ اٟتيض ُب شهر بل ُب شهرين ال يكوف كاشفاً ألنو أمر عادي.

وباٞتملة أّف ا١تعترب ىو ا١تنكشف دوف الكاشف حىت يتقّيد ٔتدة و٨توىا، وُب كل مورد انكشف العيب ُب اٞتارية بعدـ 
ىذا ىو مقتضى كوف عدـ اٟتيض كاشفًا عن العيب وال يكوف  حيضها فيحكم با٠تيار كاف قبل ستة أشهر أو بعدىا، ألفّ 

 عدمو بنفسو عيباً كما تقّدـ.

  بقي ُب الرواية إشكاؿ آخر وملّخصو: أّّنا ٥تالفة ١تا عليو ا١تشهور من أفّ 

______________________________ 
 ٔ/ ٖٕٔ: ٘، الكاُب ٔح  ٖ/ أبواب أحكاـ العيوب ب ٔٓٔ: ٛٔ( الوسائل ٔ)

 ٕٖٚ، ص: ٕ ا٠تيارات، ج مكاسب

حكم ّتواز رّد اٞتارية بعد ستة أشهر مع أنو من البعيد عدـ  )عليو السبلـ(  التصرؼ ُب ا١تبيع ٯتنع عن الرّد با٠تيار، ألنو
 تصرؼ ا١تشًتي فيها ولو بقولو ٢تا أغلقي الباب، وألجل ذلك أسقطها بعضهم عن االعتبار.



عند التعّرض ألحداث السنة أّف تلك الصحيحة وما ضاىاىا تكشف عن بطبلف  «ٔ»  وال ٮتفى أّف الرواية صحيحة وسيأٌب
القاعدة اليت أّسستها ا١تشهور وىي كوف التصرؼ ُب ا١تبيع ولو ٔتثل قولو جئٍت با١تاء مانعًا عن الرّد، وليست القاعدة ْتيث 

 يرفع اليد ألجلها عن الرواية الصحيحة فبل إشكاؿ ُب الرواية.

 اإلباؽ وقد قالوا إنو من العيوب ا١توجبة للخيار. ومنها:

وال ٮتفى أّف إباؽ العبد مرّة واحدة ال يكوف من العيب فيما إذا مل يكشف عن كونو كذلك دائماً، وىذا كما إذا بعثو صديقو 
عيب بوجو كيف وحرّكو األشرار على ا٢ترب واإلباؽ فانبعث بتحريكهم فأبق ٍب رجع وتاب وندـ، فإّف ذلك ال يكوف من ال

 وكّلنا نفّر من موالنا اٟتقيقي ٍب نرجع ونندـ، وىذا ال يعّد من العيوب.

وأّما إذا كاف العبد ْتيث ال يطمأف عليو من اإلباؽ وا٢ترب واحتاج إىل موّكل ٯتنعو عن ذلك فبل ينبغي التأّمل ُب أنو عيب، 
اؿ، فإنو ُب ا١تقاـ أيضًا كذلك الحتماؿ أف يسرؽ نفسو فيكوف ألنو حينئذ نظَت ما إذا كاف العبد سارقًا وال يطمأف عليو با١ت

 ىذا موجباً للخيار، وال تأّمل ُب ذلك.

وإ٪تا الكبلـ ُب أّف كونو كذلك ىل يتحّقق بإباقو مرّة واحدة أو ٭تتاج إىل التعّدد والتكّرر، وىذا مورد للتأّمل واإلشكاؿ وال 
ّف العبد ال يكوف بإباقو مرّة واحدة مّتصفًا بصفة اإلباؽ بل ٭تتاج ذلك إىل تعّدد يبعد أف يقاؿ بعدـ كفاية ا١ترّة ُب ذلك، فإ

  ٝتعت»حىت يصدؽ عليو ذلك العنواف، ويدؿ عليو صحيحة أيب ٫تاـ قاؿ: 

______________________________ 
 اٞتهة ا٠تامسة ٕٖٗ -ٖٔٗ( ُب الصفحة ٔ)
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فقاؿ لو ٤تمد بن  -إىل أف قاؿ -يقوؿ يرّد ا١تملوؾ من أحداث السنة من اٞتنوف واٞتذاـ والربص، فقلت )عليو السبلـ( الرضا
حيث دّلت على أّف اإلباؽ إ٪تا يكوف عيباً  «ٔ» «علي فاإلباؽ؟ قاؿ: ليس اإلباؽ من ذا إاّلأف يقيم البّينة أنو كاف آبقاً عنده

عند البائع، وىذا ال يتحّقق باإلباؽ مرّة « كاف آبقاً »لبّينة على أنو كاف مّتصفًا باإلباؽ موجبًا للخيار فيما إذا شهدت ا
واحدة، إذ لعّلو أبق من جهة فقر مواله وكونو على سعة عند مواله األوؿ و٨توه، ال من جهة كونو آبقاً. وبعبارة اخرى أّف 

الصفات، وليست العبارة بصيغة ا١تاضي كقولو أبق مثبًل حىت وىو من « كاف آبقاً » )عليو السبلـ(  عبارة الرواية ىي قولو
 يكتفى فيو با١ترّة الواحدة. وىذا أيضاً ظاىر.



وإ٪تا اإلشكاؿ فيما توّىم من ا١تعارضة بُت صحيحة أيب ٫تاـ ا١تتقّدمة الدالّة على كوف صفة اإلباؽ موجبًا للرّد وا٠تيار ورواية 
 وظاىرىا أّف البائع غَت متعّهد باإلباؽ. «ٕ» «هدأنو ليس ُب إباؽ العبد ع»٤تمد بن قيس 

ألّف ا١تراد بكوف اإلباؽ موجباً  «ٖ» )قّدس سرّه(  وال ٮتفى أنو ال وجو لتوىم ا١تعارضة بينهما كما أفاده شيخنا األنصاري
للخيار وعدمو ىو إباؽ العبد عند البائع وأّما إباقو عند ا١تشًتي فبل إشكاؿ ُب عدـ كونو موجبًا للخيار، ومعٌت أنو ال عهدة 

ٓتبلؼ ُب اإلباؽ وأّف اٞتنوف و٨توه ُب عهدة البائع ىو أنو بعد ما دخل العبد ُب ملك ا١تشًتي فأبق عنده فبل عهدة عليو، 
 وذلك ألنو ال معٌت لعهدة البائع لئلباؽ فيما إذا كاف العبد «ٗ»  اٞتنوف فإنو لو جّن عند ا١تشًتي إىل سنة فعهدتو على البائع

______________________________ 
 ٕح  ٕ/ أبواب أحكاـ العيوب ب ٜٛ: ٛٔ( الوسائل ٔ)

 ٕح  ٓٔ/ أبواب أحكاـ العيوب ب ٗٔٔ: ٛٔ( الوسائل ٕ)

 ٖٛٚ: ٘ا١تكاسب ( ٖ)

( وقد قيل ُب حكمة ذلك أّف اٞتنوف و٨توه ٦تّا ال ٭تدث ُب زماف قليل فحدوثو عندا١تشًتي بعد البيع يكشف عن وجوده ٗ)
 فيو سابقاً إىل أف ٯتضي عليو السنة

 ٜٕٖ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

اف ال يكوف ضامناً ومتعّهداً ١تالو، فاطبلؽ العهدة إ٪تا عنده وُب ملكو أو كونو متعّهداً ٞتنونو فيما إذا كاف ُب ملكو، ألّف اإلنس
يصح فيما إذا خرج عن ملكو وكاف عند ا١تشًتي، وعليو فمورد الروايتُت ٥تتلف، فنفي العهدة إ٪تا ىو ُب اإلباؽ عند ا١تشًتي  

 كما أّف إثبات ا٠تيار فيما إذا كاف اإلباؽ عند البائع فبل معارضة بينهما.

اشتماؿ ا١تبيع على خليط خارج عن جنسو كالسمن ا١تشتمل على الدردي فإنو باالضافة إىل ا٠تالص عنو  ومن ٚتلة العيوب:
قلت أليب عبداللَّو ُب الرجل يشًتي زّؽ »معيب، وىذا مضافًا إىل أنو كذلك عرفًا يستفاد من رواية ميسر بن عبدالعزيز قاؿ 

 «ٔ» «ف ُب الزيت فليس عليو أف يرّده وإف مل يكن يعلم فلو أف يرّدهزيت ٬تد فيو دردياً، قاؿ: إف كاف يعلم أّف الدردي يكو 
فإّف معناىا أّف ا١تشًتي إف كاف عا١تًا بأّف الزيت ُب ا٠تارج يشتمل على الدردي ْتسب الغالب وإف مل يكن يعلم بأّف ُب ىذا 
الزيت ا١تبيع أيضًا الدردي موجود الحتماؿ أف يكوف ا١تبيع صافيًا فبل يثبت لو ا٠تيار، ألّف العلم بغلبة وجود الدردي ٔتنزلة 

٠تلوص، ومع التربّي عن وصف الصحة ال يثبت خيار العيب، وأّما إذا مل يعلم بالغلبة ا٠تارجية فكأنو براءة البائع عن صفة ا



اشًتاه بشرط وصف الصحة فيثبت لو ا٠تيار، وىذا نظَت ما ذكرناه ُب الثيبوبة ويأٌب الثمرة ا١تذكورة فيها ُب ا١تقاـ بعينو فراجع، 
 ىذا.

قضى ُب رجل اشًتى من رجل عّكة فيها ٝتن احتكرىا حكرة  )عليو السبلـ( اً أّف علي»وروى السكوين عن جعفر عن أبيو 
الرجل إ٪تا  )عليو السبلـ(  لك بكيل الرّب ٝتناً، فقاؿ لو )عليو السبلـ(  فقاؿ )عليو السبلـ(  فوجد فيها رُبّاً فخاصمو إىل علي

  يشًت منك إ٪تا اشًتى منك ٝتناً ومل )عليو السبلـ(  بعتو منو حكرة، فقاؿ لو علي

______________________________ 
 مع اختبلؼ يسَت ٔح  ٚالعيوب ب  / أبواب أحكاـٜٓٔ: ٛٔورواه ُب الوسائل  ٖٕٛاٟتديث  ٙٙ: ٚ( التهذيب ٔ)
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)عليو   م فهموا من قولومن جهة أّن )عليو السبلـ(  وقد وقع اإلشكاؿ ُب ىذه الرواية على تقدير صدورىا عنو «ٔ» «رُبّاً 
للمشًتي بكيل الرّب ٝتناً، أّف ا١تشًتي يطالب من البائع ٝتنًا ٔتقدار الرّب ا١توجود فيو، وىذا إ٪تا يصح فيما إذا كاف  السبلـ(

ا١تشًتي اشًتى ٝتنًا كّليًا ُب ذّمة البائع ٔتقدار معُّت ومل يدفع ُب مقاـ األداء ذلك ا١تقدار ا١تعُّت وإ٪تا أعطاه نصفو مثبًل مع 
 فيصح حينئذ أف يقاؿ إّف ا١تشًتي يطالب البائع ٔتقدار كيل الرّب ٝتناً ألنو ا١تبيع دوف الرّب. نصف آخر من الرّب،

إاّل أّف احتماؿ كوف البيع ُب الرواية من الكّلي ُب الذّمة مقطوع العدـ، ألنو على خبلؼ صريح الرواية فإّنا دّلت على أّف 
ء، إذ ال معٌت لبيع  ٣تموعًا ودفعة، وليس ىذا من بيع الكّلي ُب شيا١تشًتي قد اشًتى السمن ا١توجود ُب العّكة حكرة أي 

بأّف ا١تشًتي اشًتى ا١توجود ٣تموعاً وحكرة ال أنو اشًتى  )عليو السبلـ(  الكّلي حكرة و٣تموعاً، ولذا اعًتض الرجل على علي
 ال يلتئم مع كوف ا١تبيع جزئياً معّيناً. يو السبلـ()عل  ٝتناً كّلياً فلماذا حكمت باستحقاقو ٝتناً ٔتقدار الرّب، وباٞتملة أّف حكمو

ولكن ىذا اإلشكاؿ ُب الرواية مبٍت على ما فهموه من أّف ا١تشًتي يستحق على البائع السمن ٔتقدار الرّب ا١توجود، والظاىر 
قدار الرّب ا١توجود عوضًا عن ىو أّف للمشًتي مطالبة البائع بالثمن ٔت« لك بكيل الرّب ٝتناً » )عليو السبلـ(  أّف ا١تراد بقولو

ال يتم « لك بكيل الربّ » )عليو السبلـ(  السمن، ال أنو يطالبو بالسمن ٔتقدار الرّب، وذلك ألّف ٝتناً إّما حاؿ أو ٘تييز وقولو
 الثمن، ء أعٍت إاّلأف يضاؼ إليو ُب التقدير كلمة شي« لك بكيل الربّ »ء يكٌّت بو عن الثمن إذ ال معٌت لقولو  إاّلبتقدير شي

  ء أي ٙتن، وليس ٝتناً مبتدءاً متأّخراً لقولو لك بكيل أي لك بكيل الرّب شي
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شًتي ٔتقدار الرّب الثمن ُب حالة فرضو أي ا١تبيع ٝتناً، وأّف ء بو حااًل أو ٘تييزًا ٔتعٌت أّف للم الرّب وإاّل لكاف مرفوعاً، بل جي
الثمن ا١تعطى ُب مقابل ما فرضو ٝتنًا يرجع إليو ٔتقدار الرّب ا١توجود، والوجو ُب ذلك أّف البائع قد استحق الثمن ُب مقابل 

جع إىل البائع ويأخذ الثمن، إذ ا١تفروض السمن ا١تكيل بكيل معُّت، وا١تفروض أنو مل يسّلم لو ىذا ا١تقدار، فبمقدار الباقي ير 
 أّف ا١تبيع شخصي، وعليو فبل إشكاؿ ُب الرواية من ىذه اٞتهة والرواية ليست على خبلؼ القاعدة كما ال ٮتفى.

تعّرض ُب ا١تقاـ لصورة اخرى خارجة عن ٤تل الكبلـ، إذ البحث إ٪تا كاف ُب خيار  «ٔ» )قّدس سرّه(  ٍب إّف شيخنا األنصاري
تعّرض  )قّدس سرّه(  العيب وىو إ٪تا يتم ُب صورة جهل ا١تشًتي بو، وأّما صورة علمو بالعيب فبل يثبت لو ا٠تيار فيها، إاّلأنو

كاف عا١تًا بوجود الدردي ُب السمن وقد اشًتاه فمقتضى ما   أّف ا١تشًتي إذا )قّدس سرّه( با١تناسبة إىل ىذه الصورة أيضًا وذكر
تقّدـ أّف البيع حينئذ صحيح وأنو ال يثبت لو خيار العيب لعلمو بو، مع أّف مقدار ا١تبيع ٣تهوؿ واٞتهل بو يوجب البطبلف، 

ب اٞتهل ٔتقدار ا١تبيع، ألّف الفرض أنو يعلم مقدار ٣تموع السمن وا٠تليط وأّما أّف ا٠تليط بأّي مقدار فبل، وىذا يوج
وا١تفروض أيضاً أّف ا٠تليط خارج عن جنس ا١تبيع وال يتحّوؿ وليس من جنسو و٦تّا لو مالية حىت يقاؿ إّف العلم ٔتقدار اجملموع  

ُب ْتث االندار من جواز بيع  «ٕ»  كاٍؼ ُب صحتو كما إذا باع مّناً من اٟتنطة وقد خلطها بالشعَت، وىذا ال يناُب ما تقّدـ
ا١تظروؼ مع ظرفو إذا كاف مقدار اجملموع معلوماً، ألّف الصحة ُب الصورة ا١تذكورة إ٪ّتا ثبتت باالٚتاع ومورده ما إذا كاف ا١تبيع 

  ىو اجملموع من الظرؼ وا١تظروؼ وال تنطبق على ما ٨تن فيو، ألّف ا١تعلـو ُب

______________________________ 
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ا١تقاـ ىو مقدار ٣تموع السمن والدردي ال السمن مع ظرفو، وىذا نظَت ما إذا كاف وزف اٟتنطة اليت ٛتلت على اٟتمَت معلوماً 
مقدارًا فهل يكفي ىذا ُب صحة بيع اٟتنطة فيما إذا  من حيث اجملموع بأف علمنا أّف اٟتمل واحملموؿ عليو أي اٟتمار كذا 

كاف ا١تبيع ىو اٟتنطة فقط دوف ٣تموعهما، ولو صح ذلك لصح بيع اجملهوؿ ُب كل مورد كما إذا أراد بيع اٟتنطة ووضع ُب 
لًتاب إىل أف ساوت إحدى كّفيت ا١تيزاف وزنة أو حّقة من االرز و٨توه ووضع مقداراً من اٟتنطة ُب الكّفة االخرى ٍب أكملها با

مع الكّفة االخرى فيكوف وزف ٣تموع اٟتنطة والًتاب معلوماً وىو اٟتّقة الواحدة دوف خصوص وزف اٟتنطة مع أّف ا١تفروض ىو 
بيع خصوص اٟتنطة ال ىي مع الًتاب واألمر ُب ا١تقاـ كذلك ألنو إ٪تا أراد بيع خصوص السمن ال ىو مع الدردي وا١تعلـو 

  خصوص وزف ا١تبيع، فالبيع باطل من أساسو.ىو وزّنما معاً ال



 للجواب عن ىذا اإلشكاؿ وصّور ٢تذا البيع صوراً. )قّدس سرّه(  وقد تصّدى

ىي ما إذا كاف ا٠تليط ُب ا١تبيع موجبًا لتعّيب ا١تبيع فقط أي موجبًا لزواؿ وصف صحتو من دوف أف يوجب  الصورة االوىل:
ط بالثمن قليبًل نظَت خلط تراب قليل ُب كوز ماء فإنو يوجب كدر ا١تاء وال يقلبو إىل نقصًا ُب وزنو بأف كاف الدردي ا١تخلو 

ا١تضاؼ، ففي ىذه الصورة ا١تعاملة صحيحة ألّف الوزف ُب ا١تبيع معلـو وا١تفروض أنو ال نقص فيو ْتسب الوزف، نعم إ٪تا ىو 
ًا على تقدير تصفيتو من ا٠تليط ال ٯتنع عن صحة معيب ولكنو لعلمو بو ال يأٌب ُب حقو ا٠تيار وىذا ظاىر، وكونو ناقص

 ا١تعاملة لكفاية العلم با١تبيع ا١تعيب.

ما إذا كاف ا٠تليط غَت موجب لتعّيب ا١تبيع أصبًل بل كاف موجبًا لنقصاف وزنو كما إذا وضع ُب السمن حجراً  الصورة الثانية:
و٨توه أو رُبًّا كما ُب الرواية وباع ذلك السمن مع العلم ٔتقدار اجملموع من السمن واٟتجر مع أّف ا١تفروض عدـ العلم بوزف 

  ة تارة يبيع كل صاع من السمنالسمن الذي ىو ا١تبيع فقط، وُب ىذه الصور 
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ا١توجود بكذا، وقد تقدـ ُب بيع كل صاع من الصربة ا١تعّينة أّف بيع كل صاع منها بكذا صحيح ألنو غَت موجب للغرر واٞتهل 
و در٫تًا مثبًل فبل يذىب ٔتا يدخل ُب كيسو ُب مقابل ما ٮترج منو، إذ ا١تفروض أنو يعطي ُب مقابل كل صاع يدخل ُب كيس

 مالو ىدراً فالبيع صحيح ببل خيار فيو أصبًل.

أّما انتفاء خيار العيب فلوضوح أّف الصاع غَت معيب، وأّما انتفاء خيار تبّعض الصفقة فؤلجل أّف ا١تبيع ليس إاّلكل صاع 
ُب صحة البيع ُب ىذه الصورة العلم  اشًتط )قّدس سرّه(  وصاع دوف عشرة أو تسعة كما ىو ظاىر. نعم إّف شيخنا األنصاري

ٔتقدار اجملموع من الظرؼ وا١تظروؼ، وقد ذكرنا أّف ىذا أيضاً غَت معترب ُب صحة البيع، إذ ال وجو العتباره مع عدـ مدخليتو 
أنو كم صاعاً، ولكنو ُب العلم ٔتقدار ا١تبيع وال ُب ارتفاع الغرر، ألنو سواء كاف عا١تًا بوزف اجملموع أـ مل يكن عا١تًا بو ال يعلم 

مع ذلك ال يوجب الغرر ألنو يدفع بازاء كل ما يدخل ُب كيسو در٫تًا فبل غرر ُب البُت وال خيار أصبًل وإف وجد فيو حجراً 
 و٨توه.

 واخرى يبيع عشرة أواؽ ٝتنًا من العّكة ا١توجودة أو عشرة أصواع من اٟتنطة ٍب يظهر فيو دردي ٔتقدار وقية، وا١تعاملة ُب ىذه
الصورة أيضًا صحيحة ُب تسعة أوقيات دوف الوقية العاشرة لعدمها حسب الفرض، ولكن يثبت للمشًتي خيار تبّعض 
الصفقة لعدـ وصوؿ ٘تاـ ا١تبيع إليو، والفرؽ بُت ىذه الصورة والصورة ا١تتقّدمة عليها ىو أّف ا١تبيع ُب ىذه الصورة ىو ٣تموع 

 صورة ا١تتقّدمة فا١تبيع فيها كل صاع وصاع أو وقية ووقية دوف اجملموع.العشرة أواؽ أو العشرة أصواع، وأّما ال



ذكر صورة ثالثة ُب ا١تقاـ وىي ما إذا باع ا١توجود على أنو عشرة أواؽ، والفرؽ بينها وبُت  )قّدس سرّه(  ٍب إّف شيخنا األنصاري
  أّما ُب الصورة الثانية فهي عُت ا١تبيعالصورة الثانية ىو أّف العشرة ُب ىذه الصورة شرط وخارج عن ذات ا١تبيع، و 
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 وأجزائو، وحكم فيها بالصحة وخيار تبّعض الصفقة أو خيار ٗتّلف الشرط.

ُب بيع صاع من الصربة أّف ىذه الصورة بعينها ىي الصورة الثانية، وأنو ال معٌت الشًتاط كونو كذا صاعاً،  «ٔ» ولكّنا أسلفنا
ء فهل ىو عشرة أواؽ أو ٜتسة أو أقل أو  ّف اال٫تاؿ ُب الواقعيات غَت معقوؿ، وحينئذ نسأؿ عن أّف ا١تبيع أّي شيوذلك أل

أكثر ْتيث لو كاف غَتىا فهي ليست ٔتبيعة، فبل سبيل إاّلأف يقاؿ إّف ا١تبيع ىو العشرة، إذ ا١تفروض عدـ ذكر غَت العشرة 
ء منها يوجب خيار تبّعض الصفقة لعدـ وصوؿ ٘تاـ أجزاء ا١تبيع  حًا إاّلأّف ٗتّلف شيفيكوف كما ُب الصورة الثانية البيع صحي

 إليو.

وباٞتملة: أّف العشرة ليست بشرط بل ىي عُت ا١تبيع وأجزائو، إذ مقتضى كوّنا شرطًا أّف ا١تبيع غَتىا فيسأؿ عن أنو أي 
أربعة أو أقل أو أكثر ْتيث ال يكوف غَتىا مبيعاً، وحيث  مقدار بعد استحالة اال٫تاؿ ُب الواقعيات فهل ىو ٜتسة أوقيات أو

إّف ا١تفروض أّف ٚتيعها مبيع فبل ٤تالة تكوف العشرة عُت ا١تبيع وأجزائو كما ُب الصورة الثانية، ففي ٚتيع ىذه الصور ٭تكم 
 بصحة ا١تعاملة والبيع.

ء فبل ٤تالة ٭تكم بالبطبلف لعدـ  ا ال يسوى بشينعم لو باع السمن ا١توجود ُب الظرؼ مع علمو بوجود مقدار خليط فيو ٦تّ 
 العلم ٔتقدار ا١تبيع كما مّر.

 القوؿ ُب أحداث السنة

 

قد تقّدـ أّف العيب ُب ا١تبيع يوجب ا٠تيار فيما إذا وقع البيع على ا١تعيب إاّلُب مثل اٟتيواف حيث ذىبوا إىل أّف حدوث العيب 
  وإف مل يكن حاؿ البيع موجوداً، وأّما ُب غَت اٟتيواف فثبوت ا٠تيار فيو فيو إىل ثبلثة أياـ أيضاً ُب عهدة البائع

______________________________ 
 ٕٖٛ( الحظ اجملّلد الثاين من ىذا الكتاب الصفحة ٔ)
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ة للخيار إىل سنة بعد ا١تعاملة ْتيث لو متوّقف على وقوع البيع على ا١تعيب، إاّلأّّنم استثنوا من ذلك عيوبًا وجعلوىا موجب
ء منها متحّققًا حاؿ ا١تعاملة وىي على ا١تشهور أربعة:  ء منها ُب أثناء السنة فهو يوجب ا٠تيار وإف مل يكن شي ٖتّقق شي

 الربص واٞتذاـ واٞتنوف والقرف.

تلك العيوب ُب أثناء السنة يكشف عن ومل يرد ُب روايات الباب ما يّد على عّلة ذلك، إاّلأّف بعضهم عّللو بأّف ظهور 
وجودىا سابقاً، وىذا من قبيل العّلة بعد الوقوع وإاّل فبل يكوف ذلك عّلة للحكم ا١تذكور ومن ىنا لو علمنا ْتدوثها ُب ىذه 

ورة السنة أيضًا وعدـ كوّنا متحّققة قبلها لكانت موجبة للخيار أيضًا الطبلؽ األخبار وذلك المكاف حدوث العيوب ا١تذك
ُب تلك السنة أيضاً كما إذا جّن لدىشة عرضية، وليست ىي كما ذكروه من أّّنا ال توجد إاّلبعد كوّنا قبل تلك السنة وكيف  

 كاف فتحقيق الكبلـ ُب ذلك يقع ُب ضمن جهات.

اليت قاؿ  «ٕ»  من أّف اٞتذاـ مل يذكر ُب رواية ٤تمد بن علي «ٔ» )قّدس سرّه(  فيما ذكره شيخنا األنصاري اٞتهة االوىل:
)قّدس   أظن أنو اٟتليب فالرواية صحيحة، وحكى عن احملّقق األردبيلي «ٖ» سرّه(  )قّدس  بعضهم إّنا ضعيفة. وذكر األردبيلي

اية ٤تمد بن علي، ونقل عن أنو استشكل ُب عّد اٞتذاـ من أحداث السنة من ىذه اٞتهة أي من جهة عدـ ذكره ُب رو  سرّه(
أنو ٚتع بُت تلك الرواية وغَتىا ٦تّا اشتمل على لفظ اٞتذاـ بأّف االوىل مطلقة فيحمل على ا١تقّيد وىو غَتىا  «ٗ»  اٟتدائق

  من

______________________________ 
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األخبار، فأجاب عنو بأّف ا١تقاـ ليس من قبيل تعارض ا١تطلق وا١تقّيد نعم ىو شبيو هبما لوجود احتماؿ ُب أحد٫تا ال ٭تتمل 
 ُب اآلخر وىو احتماؿ سقط اٞتذاـ عن رواية ٤تمد بن علي، ىذا.

مل يستشكل ُب اٞتذاـ  )قّدس سرّه(  من أّولو إىل آخره على خبلؼ الواقع، ألّف األردبيلي )قّدس سرّه(  أفادهوال ٮتفى أّف ما 
 أّواًل، وال نقلو عنو ُب اٟتدائق ثانياً، وال أّف رواية ٤تّمد بن علي فاقدة للجذاـ ثالثاً، ألّنا كما رواىا ُب الوسائل مشتملة على



اعتمد ُب نقلو الرواية على نقل  )قّدس سرّه(  ٟتدائق ببل ذكر اٞتذاـ وأظن أّف شيخنا األنصارياٞتذاـ فراجع. نعم رواىا ُب ا
 اٟتدائق ومل يراجع الوسائل ومن ىنا نسب إليها عدـ ذكر اٞتذاـ.

وف والربص أّف بعض الروايات الواردة ُب ا١تقاـ اليت منها صحيحة وموثّقة وغَتىا قد اقتصر فيها على ذكر اٞتن اٞتهة الثانية:
وُب بعضها اآلخر اضيف إليها رابع وىو القرف وُب بعضها  «ٔ»  عن أيب ٫تاـ )قّدس سرّه(  واٞتذاـ كما فيما رواه الشيخ

، إاّلأّف الظاىر أّف اٟتدبة ليس أمرًا خامسًا بل ىو عُت القرف «ٕ»  اآلخر عطف اٟتدبة على القرف كما ُب رواية ابن فّضاؿ
أربعة ترد معها  )عليو السبلـ(  ُب صدر تلك الرواية حصر األحداث ُب أربعة أشياء وقاؿ ليو السبلـ()ع  وقد عطف عليو ألنو

ا١تبيع إىل سنة، ٍب عّد اٞتنوف والربص واٞتذاـ والقرف واٟتدبة، فيعلم منو أّف اٟتدبة ليس غَت القرف وإاّل لكانت ٜتسة مع أّنا 
ُب الفرج ٯتنع عن ا١تواقعة كما رٔتا تكوف ُب الظهر. وفّسر القرف بأنو عظم ُب حصرىا ُب أربعة. وقد فّسرت اٟتدبة بأنو حدب 

 ا١توضع ا١تذكور ٯتنع عن الوطء وكبل٫تا واحد، وعليو فا١توجبات لردّ 

______________________________ 
 ٖٕٚ/ ٖٙ: ٚ، التهذيب ٕح  ٕ/ أبواب أحكاـ العيوب ب ٜٛ: ٛٔ( الوسائل ٔ)

 ٔ( نفس ا١تصدر ح ٕ)

 ٖٖٚ، ص: ٕ كاسب ا٠تيارات، جم

 ا١تبيع إىل سنة أربعة، ىذا.

قد استشكل ُب القرف ٠تلو رواية أيب ٫تاـ عن القرف واقتصارىا على اٞتنوف والربص واٞتذاـ، ومع خلّو  «ٔ»  إاّل أّف األردبيلي
ىذه الصحيحة عنو ال ٯتكن اٟتكم بالرّد إىل سنة ُب القرف، ألّف ا١تتيّقن من ا١توجبات للرّد إىل سنة ىو الثبلثة ا١تذكورة، وىذا 

 .)قّدس سرّه(  كما نسبو إليو شيخنا األنصاريىو الذي استشكل فيو األردبيلي دوف اٞتذاـ  

عن األردبيلي بأّف خلو الصحيحة عن القرف ال ٯتنع عن إٟتاقو بالثبلثة لورودىا ُب غَتىا من أخبار  «ٕ»  وأجاب ُب اٟتدائق
 الباب اليت فيها صحيحة وموثّقة غاية األمر أّف الصحيحة مطلقة وغَتىا مقّيدة بالقرف فنحمل ا١تطلق على ا١تقّيد.

  د االصطبلحياف حىت يرد عليو ما أورده شيخنا األنصاريوليس مراد صاحب اٟتدائق من االطبلؽ والتقييد ا١تطلق وا١تقيّ 
من أّف ا١تقاـ ليس من باب ا١تطلق وا١تقّيد لوضوح أنو يتوقف على وحدة التكليف ليحمل ا١تطلق فيو على مقّيده  )قّدس سرّه(

لبياف ومعو ساكتة عن القرف، وال وحدة ُب التكليف ُب ا١تقاـ، بل الظاىر أّف مراده باالطبلؽ ىو أّف الصحيحة واردة ُب مقاـ ا
وغَته عن  )قّدس سرّه(  والسكوت عن ذكر أمر ُب مقاـ البياف ىو الذي يعرّب عنو باالطبلؽ ا١تقامي، إذ لو سألنا األردبيلي



سائر وجو االقتصار على الثبلثة فبل ٤تالة ٬تيب بأّّنا مع ورودىا ُب مقاـ البياف مطلقة وساكتة عن القرف، إاّلأنو ١تّا ورد ُب 
من حيث عدـ اعتبار غَت الثبلثة، فبل  )عليو السبلـ(  الروايات ا١تستفيضة إضافة القرف إىل الثبلثة وعلمنا بعدـ إطبلؽ مراده

 ٤تالة نرفع اليد عن االطبلؽ ا١تقامي ٢تذه ا١تقّيدات، وىذا ىو مراد

______________________________ 
 ٜٗٗ: ٛ( ٣تمع الفائدة ٔ)

 ٘ٓٔ :ٜٔ( اٟتدائق ٕ)

 ٖٖٛ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

 .)قّدس سرّه(  فبل يرد عليو ما أورده شيخنا األنصاري )قّدس سرّه(  صاحب اٟتدائق

من جهة عدـ ذكر القرف ُب صحيحة أيب ٫تاـ وتقرير صاحب اٟتدائق لو كبل٫تا اشتباه،  )قّدس سرّه(  إاّل أّف إشكاؿ األردبيلي
  وطريق الشيخ «ٔ»  وذلك ألّف القرف مذكور ُب صحيحة أيب ٫تاـ فراجع. نعم تلك الصحيحة منقولة بطريقُت بطريق الكليٍت

فراجع  «ٖ»  ريق الشيخ فهو مشتمل على القرفوا٠تايل عن ذكر القرف ىو ما رواه الكليٍت بطريقة، وأّما ا١تنقوؿ بط «ٕ»
 وىذا أّوؿ مورد وقفت فيو على اشتباه صاحب اٟتدائق ُب اٟتديث مع أنو أضبط ُب نقل األخبار ىذا أّواًل. «ٗ»  الوسائل

لباب وىي وثانياً: لو سّلمنا عدـ ذكر القرف ُب صحيحة أيب ٫تاـ فبل يضّر ىذا با١تّدعى، ألنو مذكور ُب غَتىا من روايات ا
تكفي ُب إٟتاقو بالعيوب ا١تذكورة ولذكرىا فيها ٭تتمل النقصاف ُب رواية الكليٍت ألنو وإف كاف أضبط من الشيخ إاّلأنو إذا دار 

 األمر بُت الزيادة والنقيصة فالثاين أقرب.

 قد استشكل ُب الربص أيضاً  «٘» )قّدس سرّه(  أّف األردبيلي اٞتهة الثالثة:

______________________________ 
 ٚٔ/ ٕٚٔ: ٘( الكاُب ٔ)

 ٖٕٚ/ ٖٙ: ٚ( التهذيب ٕ)

الكاُب والتهذيب اللذين ٫تا  ( وقد ذكر )داـ ظّلو( بعد ما ذكر أّّنا موجودة ُب الوسائل: إّف الوقت مل يسعٍت اُلراجعٖ)
من الوسائل فبلبّد من مراجعة األصل لنقل الوسائل، ولكن بعض اٟتاضرين ذكر أّّنما غَت موجودين ُب الكتابُت واالشتباه 



الكاُب والتهذيب ألنو ا١تدرؾ لنقل الوسائل، وقاؿ إيّن أظن عدـ اشتباه أحد من احملّدثُت صاحب اٟتدائق والوسائل الحتماؿ 
  اختبلؼ النسخ ا١تخطوطة وإف مل يكن لذلك ٙترة فقهية كما عرفت

 ٕح  ٕ/ أبواب أحكاـ العيوب ب ٜٛ: ٛٔ( الوسائل ٗ)

 ٓ٘ٗ: ٛالفائدة والربىاف  ( ٣تمع٘)

 ٜٖٖ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

ا١توصوفة بالصحة عند  «ٔ»  من جهة أنو وإف ورد ُب ٚتيع تلك األخبار ا١تستفيضة إاّلأّنا معارضة برواية عبداللَّو بن سناف
إىل ثبلثة أياـ وُب غَتىا بعضهم وبا١توثّق عند آخر وبالضعيف عند ثالث، حيث إّنا دّلت على أّف العهدة ُب الربص واٟتبل 

من اٞتذاـ واٞتنوف إىل سنة، وىذه الرواية معتربة وإف مل تكن بصحيحة كما أسلفناه سابقاً، ومقتضاىا عدـ كوف الربص من 
 أحداث السنة.

لعمومات ٘تاـ ُب حّد نفسو ألّف ا١تتيّقن ىو الثبلثة ويرجع ُب غَتىا إىل ا )قّدس سرّه(  فاإلنصاؼ أّف ما أفاده األردبيلي
، إاّلأنو ١تّا كانت الروايات ا١تشتملة على الربص مستفيضة وعّدة منها من االتّفاقيات بُت األصحاب الذي مل  ا١تقتضية للزـو

كاف ذلك موجباً لبلطمئناف بكوف الربص من أحداث السنة، وعليو فيحتمل ُب رواية ابن   )قّدس سرّه(  ٮتالف فيو إاّلاألردبيلي
 اٟتدائق واٞتواىر التحريف وأنو اشتبو ا١ترض بالربص، وىذا االحتماؿ وإف مل يكن ُب نفسو خاليًا عن سناف كما احتملو ُب

البعد إذ لو صح ذلك جرى ىذا االحتماؿ ُب ٚتيع األخبار فيحتمل أّنا كلمة اخرى شبيهة ٔتا ذكر ُب الرواية، إاّلأنو ُب 
األخبار ا١تستفيضة مع عدـ ا٠تبلؼ ُب اٟتكم، وهبذين األمرين أعٍت ا١تقاـ ال بأس بو ألنو مورد التعارض بينها وبُت تلك 

 معارضتها با١تستفيض وكوف اٟتكم اتّفاقياً ال بأس باحتماؿ التحريف ُب رواية ابن سناف.

 فالصحيح أّف الربص أيضاً من ٚتلة العيوب اليت ترّد معها ا١تبيع فيما إذا حدثت إىل سنة.

  ُب عّد اٞتذاـ من «ٕ» )قّدس سرّه(  شهيد الثاينأنو استشكل ال اٞتهة الرابعة:

______________________________ 
 ٚح  ٖ/ أبواب ا٠تيار ب ٕٔ: ٛٔ( الوسائل ٔ)

 ٖ٘ٓ: ٖ( ا١تسالك ٕ)

 ٖٓٗ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج



األمراف كيف ٬تتمعاف، إذ موجبات الرّد إىل سنة من جهة الدليل الداّؿ على أّف اٞتذاـ يوجب االنعتاؽ على مواله، وىذاف 
 مع االنعتاؽ ال ٯتكن الرد كما ال ٮتفى.

الوارد ُب ا١تقاـ على أّف اٞتذاـ من أسباب االنعتاؽ، وقد روى السكوين أّف العبد  «ٔ»  وباٞتملة: الفتاوى تطابقت على النص
 لرّد.إذا عمي فبل رؽ وأنو إذا جذـ فبل رؽ، وىذا كيف ٬تتمع مع اٟتكم ٓتيار ا١تشًتي ُب ا

وقد ذكروا ُب توجيو الطائفتُت من الروايات أعٍت ما دّؿ على ا٠تيار مع اٞتذاـ وما دّؿ على االنعتاؽ معو وجوىًا ال يرجع 
 ء منها إىل ٤تّصل، ألّنا بأٚتعها على خبلؼ ظواىر األخبار، فالطائفتاف متعارضتاف. شي

ي مع اٞتذاـ أّف ا١تراد من الرّد ُب األخبار أعم من الرّد بالفسخ ورٔتا ذكر بعضهم ُب توجيو األخبار الدالّة على خيار ا١تشًت 
والرّد باالنفساخ، فكما أّف اٟتيواف إذا مات ُب الثبلثة ينفسخ ا١تعاملة بنفسها وال يناُب ذلك ا٠تيار فكذلك ُب اٞتذاـ فإنو 

 ينعتق بذلك فيفسخ ا١تعاملة وىو ال يناُب خيار ا١تشًتي ُب الرّد، ىذا.

ى أّف ٛتل الرّد با٠تيار على االنفساخ القهري خبلؼ الظاىر قطعًا وبعيد ُب حّد نفسو، ١تنافاتو ا٠تيار ُب الرّد ألنو وال ٮتف
نظَت الرّد باٞتنوف والربص فكما أّف الرّد فيهما معناه رّد ا١تملوؾ الفعلي فكذلك ُب اٞتذاـ، فحملو على االنفساخ القهري 

صرّح فيها ٓتيار السنة،  )عليو السبلـ(  حيث إنو «ٕ»  ح رواية ا٠تصاؿ عن ابن فّضاؿبعيد. على أّف ىذا على خبلؼ صري
 وا٠تيار مع االنفساخ ال ٬تتمع.

  فالصحيح أف يقاؿ: إّف الروايتُت متعارضتاف، ورواية السكوين ضعيفة ُب

______________________________ 
 ٕح  ٖٕ/ كتاب العتق ب ٘ٗ: ٖٕ( الوسائل ٔ)

 ٚح  ٕ/ أبواب أحكاـ العيوب ب ٓٓٔ: ٛٔالوسائل ( ٕ)

 ٖٔٗ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

نفسها ْتيث لوال تسامل األصحاب على االنعتاؽ باٞتذاـ الستشكلنا ُب أصل كوف اٞتذاـ موجبًا لبلنعتاؽ، فبلبّد من العمل 
كوين ُب غَت ا١تقاـ، ونلتـز ُب ا١تقاـ بأّف جذاـ على تلك الروايات ا١تستفيضة الواردة ُب ا٠تيار ُب موردىا والعمل برواية الس

العبد ا١تشًتى ال يوجب االنعتاؽ، بل للمشًتي ا٠تيار ُب رّده وإبقائو، نعم اٞتذاـ ُب غَت ا١تقاـ يكوف موجبًا لبلنعتاؽ  
 كالعمى.



بائع بعد رّده إليو أو ال ينعتق ٍب إّف ا١تشًتي إذا أمضى العقد أو رّده على بائعو فهل ينعتق على ا١تشًتي عند إمضائو وعلى ال
أّف انعتاقو على البائع ٭تتاج إىل قياـ دليل آخر غَت تلك الرواية  «ٔ» )قّدس سرّه(  بعد اٟتكم برقيتو؟ ذكر شيخنا األنصاري

و، وأّما إذا ا١تتقّدمة ويدّؿ على أّف العبد اجملذـو ال يتمّلك، وال تكفي فيو تلك الرواية ألّّنا تقتضي انعتاقو لو حدث ُب ملك
 حدث ُب ملك شخص آخر فعدـ التمّلك لو ْتسب البقاء ٭تتاج إىل دليل، ىذا.

وال ٮتفى أّف مدلوؿ الرواية ليس ىو االنعتاؽ ليقاؿ إّّنا تقتضي االنعتاؽ حدوثًا ال ْتسب البقاء، بل مدلو٢تا أّف األعمى 
ال يكوف رقيقًا ُب اآلف األوؿ كذا ال يكوف كذلك ُب اآلف واجملذـو ال يكوف رقيقاً، وىذا مطلق ْتسب الزماف واآلنات فكما 

 الثاين وىكذا، فبل ٭تتاج ُب االنعتاؽ على البائع إىل دليل آخر.

أّف األخبار الواردة ُب رّد ا١تبيع بعيوب السنة مطلقة من حيث التصرؼ فيو وعدمو، وإطبلقها يشمل صورة  اٞتهة ا٠تامسة:
تصرفو فيو ُب أثناء السنة بعيد، وعليو فتكوف ىذه األخبار معارضة ١تا دّؿ على أّف التصرؼ التصرؼ فيو أيضاً، كما أّف عدـ 

 ُب ا١تبيع يوجب سقوط ا٠تيار ولو ٔتثل قولو أغلق الباب.

والظاىر أف يقاؿ: إّف ىذه األخبار تكشف عن بطبلف تلك القاعدة وأنو ال وجو لسقوط ا٠تيار ٔتطلق التصرفات، فإّف ا٠تيار 
 ط إاّلبأحد أمرين:ال يسق

______________________________ 
 ٖٙٛ: ٘( ا١تكاسب ٔ)

 ٕٖٗ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

أحد٫تا إسقاط نفس ذي ا٠تيار. وثانيهما التعّبد الشرعي بسقوطو، وكبل٫تا مفقود ُب ا١تقاـ، نعم لو أسقطو بنفسو أو دؿ 
فبل ٤تالة نلتـز  «ٔ» «أرأيت إف المس أو قّبل اخل» )عليو السبلـ(  دليل شرعي على السقوط كما دؿ ُب خيار اٟتيواف بقولو

بالسقوط، إاّلأّف ا١تفروض عدـ إسقاطو بنفسو وعدـ داللة دليل شرعي على سقوطو، فا٠تيار باٍؽ ولو مع التصرؼ فيو ٔتثل 
 اغلق الباب و٨توه.

يات رّد اٞتارية من اٟتبل إذ وطئت، وقد دّلت على أّف نعم قد دّلت األخبار على أّف الوطء مانع عن الرّد كما تقّدمت ُب روا
اٞتارية ال ترد إذا وطئت، فتكوف تلك األخبار معارضة مع األخبار ا١تستفيضة الواردة ُب ا١تقاـ ْتسب االطبلؽ والنسبة بينهما 

 عيوب السنة أـ كاف ُب عمـو من وجو، ألّف الطائفة االوىل مطلقة ْتسب ا١تورد وتقتضي مانعية الوطء عن الرد كاف ذلك ُب
غَتىا، والطائفة الثانية أيضًا مطلقة ْتسب ا١تورد ألّنا تقتضي ا٠تيار ُب عيوب السنة كاف مع الوطء أـ بدونو، فيتعارضاف ُب 



إّف البيع يلـز بعد » )عليو السبلـ(  وقولو «ٕ» «أَْوُفوا بِاْلُعُقودِ » ماّدة االجتماع فيسقطاف، وا١ترجع عمومات لزـو ا١تعاملة ٨تو
 وا١تتحّصل أنو ال خيار ُب عيوب السنة بعد الوطء. «ٖ» «الثبلثة ُب اٟتيواف

أنو ذكر بعض األصحاب أّف عيوب السنة نظَت غَتىا من العيوب ُب األحكاـ فيحكم فيها بثبوت كل من  اٞتهة السادسة:
و٫تا، ولكن الصحيح أنو ال أرش ُب ا١تقاـ، ١تا قد تقّدـ أّف ثبوت الرّد واألرش من االبتداء أو بعد تعّذر الرّد لوطء أو موت و٨ت

 األرش على خبلؼ القاعدة، والعقبلء إ٪تا ٭تكموف ّتواز الرّد عند ظهور

______________________________ 
 )مع اختبلؼ يسَت( ٖح  ٗ/ أبواب ا٠تيار ب ٖٔ: ٛٔ( الوسائل ٔ)

 ٔ: ٘( ا١تائدة ٕ)

 ٜح  ٖ/ أبواب ا٠تيار ب ٕٔ: ٛٔائل ( روي مضمونو ُب الوسٖ)
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العيب ُب ا١تبيع دوف األرش، وىو إ٪تا يثبت على خبلؼ القاعدة فبلبّد من االقتصار فيو على مورده وىو غَت عيوب السنة، 
ا١تبيع يرد من العيوب األربعة  ء من األخبار ا١تستفيضة ما يدؿ على األرش فيها، بل كّلها اشتمل على أفّ  إذ مل يرد ُب شي

 ا١تتقّدمة فبل أرش ُب ا١تقاـ.

نعم لو قلنا إّف األرش على طبق القاعدة وأثبتنا أّف مواد تلك العيوب أيضًا كانت موجودة حاؿ العقد وقبلو كما قيل، فبل 
ى وفق القاعدة، وىذه العيوب ال ٤تالة يثبت األرش ُب ا١تقاـ أيضاً، إاّل أّف كليهما على خبلؼ الواقع، ألّف األرش ليس عل

دليل على كوّنا ُب ا١تبيع قبل ظهورىا فيو، إذ من ا١تمكن أف ٭تدث ُب ملك ا١تشًتي كما إذا جّن لدىشة عرضتو على ما 
 تقّدـ، ىذا ٘تاـ الكبلـ ُب عيوب السنة.

 الكبلـ ُب العيوب ا١تتفّرقة

 

والغرض ُب ا١تقاـ التنبيو واالشارة إىل بعض العيوب. قد ذكروا أّف الكفر من قد تقّدـ ا١تيزاف ُب صدؽ العيب على ٨تو الكّلية، 
أّف الكفر ليس ُب نفسو بعيب، ألنو ليس على خبلؼ ا٠تلقة األصلية،  «ٔ» )قّدس سرّه(  العيوب، وذكر شيخنا األنصاري

نفسو بشهواتو ألوصلتو إىل اإلسبلـ أعٍت  فإّّنا ال تقتضي شيئًا من الكفر أو اإلٯتاف، نعم ُب اإلنساف قّوة لو مل يز٢تا عن



التوحيد فقط، دوف البنّوة ألّّنا ليست من الفطرة، أو توصلو إىل البنّوة أيضاً، ألّف حقيقة اإلسبلـ من شؤوف التوحيد وىو 
 مقتضى الفطرة البشرية.

أّف الغالب ُب العبيد واإلماء ُب ببلد وكيف كاف فا٠تلقة ُب نفسها ال تقتضي شيئًا من الكفر أو اإلسبلـ فبل يكوف عيباً، إاّل 
  اإلسبلـ ١تّا كاف ىو اإلسبلـ، فاإلقداـ

______________________________ 
 ٜٖٛ: ٘( ا١تكاسب ٔ)
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 على شرائها يقتضي اشًتاط اإلسبلـ فيها ْتسب االرتكاز والغلبة وٗتّلفو يوجب خيار ٗتّلف الشرط، ىذا.

من التفصيل بُت أ٨تاء الكفر فإّف مثل التهّود والتنّصر ال يكوف عيبًا ُب  «ٔ» )قّدس سرّه( والصحيح ىو ما ذكره العبّلمة
العبيد، ألّف اإلسبلـ ُب العبد كما أنو يوجب رغبة بعضهم إىل شرائو كذلك التهّود والتنّصر فيو يوجب رغبة نوع آخر من 

 غَت ا١تبالُت ُب الدين، ولو من جهة مبلحظة أّف العبد ا١تسلم يشتغل ُب مقدار من الزماف العقبلء ُب شرائو حىت من ا١تسلمُت
بالوظائف اإلسبلمية فتبقى أشغالو وأفعالو على حا٢تا، فيشًتي اليهودي أو النصراين لئبّل يشغل نفسو بالعبادات البلزمة على 

العبد الذي يرغب إليو بعض الفسقة ويبذؿ بازائو ا١تاؿ، فبل  ا١تسلمُت ويشتغل بامور مواله، فالكفر بذلك نظَت ا٠تصاء ُب
 يكوف ا٠تصاء موجباً لنقص القيمة، فالتهّود والتنّصر ال يكوناف بعيب.

وأّما النجاسة فهي مضافاً إىل كوّنا ٤تل خبلؼ ُب أىل الكتاب، ال ٘تنع عن االشتغاؿ باألفعاؿ اليت ال يشًتط فيها الطهارة، 
 فبل تكوف عيباً.

أّما الكفر ٔتثل التوثّن والتمّجس فهو عيب وموجب لعدـ رغبة النوع إليو ٔتبلحظة أّّنما ٯتنعاف عن مثل الوطء فيما إذا كاف و 
 ا١تبيع أمة ألجل النهي الشرعي وفوات مثل ىذه الفائدة من العيب كما ىو واضح، فما أفاده العبّلمة متُت.

ىل أّف العيب ىو عدـ قابلية ا١تبيع لبلنتفاع نوعاً، وأّما عدمها باالضافة إىل شخص تعّرض ُب أثناء كبلمو إ )قّدس سرّه(  ٍب إنو
 ا١تشًتي فبل يعّد من العيب.

ألنو إذا اشًتى اخت ٦تلوكتو فإنو ال ٯتكنو االنتفاع هبا بالوطء لعدـ جواز اٞتمع بُت االختُت   )قّدس سرّه(  وىو كما أفاده
 كانتا ٦تلوكتُت أو إحدا٫تا ٦تلوكة



______________________________ 
 ٜٚٔ: ٔٔ( التذكرة ٔ)
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واالخرى زوجة، إاّلأنو ال يوجب العيب ُب ا١تملوكة، أو فرضنا العبد ٦تن ينعتق عليو، فإّف ا١تناط ىو عدـ االنتفاع بو ْتسب 
 النوع فإنو الذي يوجب نقصاف قيمتو دوف شخص ا١تشًتي.

العيوب وجود عبلمة الوقف ُب ا١تبيع ولو ْتسب االشتهار إف مل يبلغ إىل حّد اٟتّجية، والوجو ُب ذلك أّف اشتهار ومن ٚتلة 
 الوقف ُب ا١تبيع كالدار أو وجود عبلمتو فيو يوجب نقصاف قيمتو ال ٤تالة فبل ٤تالة يدخل ٖتت ضابطة العيب.

االنصاؼ أّف ىذه االمور إف بلغت إىل حّد يوجب الفتنة وفوات ومنها: كوف العبد ساحرًا أو ٪تّامًا أو شارب ا٠تمر، و 
االنتفاعات منها ْتسب النوع فبل ٤تالة توجب نقصاف قيمتو ويكوف عيباً، وأّما إذا مل يبلغ إىل تلك ا١ترتبة فبل ألنو ال يوجد 

ه من االمور القادحة ُب العدالة، إاّلأّّنا عبد يكوف عاداًل بتماـ معٌت العدالة فلو مل يكن ٪تّامًا فبل ٤تالة كاذب أو يّتصف بغَت 
ال تعد عيبًا كما ىو ظاىر وبذلك يلحق كوف الرقيق خشن الصوت أو رطب الكبلـ فإّنا ٦تّا ال يوجب تبّعض القيمة كما 

 تقّدـ، ىذا ٘تاـ الكبلـ ُب ا١تقاـ ويقع البحث بعد ذلك ُب األرش.
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  القوؿ ُب األرش

 

األرش عبارة عن ا١تاؿ الذي يطالبو البائع من ا١تشًتي على تقدير كوف الثمن معيبًا أو يطالبو ا١تشًتي من البائع فيما إذا كاف 
ا١تثمن معيباً، والغالب ىو الثاين ألّف الثمن ْتسب الغالب يكوف من النقود والصحة فيها غالبية ٓتبلؼ ا١تثمن، وكيف كاف 

ُب ا١تقاـ، وال كبلـ لنا ُب االصطبلح واأللفاظ فإف شئت فعرّب عنو بلفظ آخر، إاّلأّف الفقهاء قد أطلقوا فهذا ىو ا١تراد باألرش 
ٔتعٌت الفساد، إاّلأّّنم اصطلحوا بو ُب الدية وا١تاؿ الذي يطالبو أحد ا١تتعاملُت عن  «ٔ» عليو لفظ األرش، وىو ُب اللغة

وغَته من ا١تقامات ومنها ا١تاؿ ا١تأخوذ ُب جناية اإلنساف على عبد غَته ُب اآلخر، وقد جروا على ىذا االصطبلح ُب ا١تقاـ 
 غَت ا١تقدر الشرعي.

 إذا عرفت ا١تراد باألرش ُب ا١تقاـ فتفصيل القوؿ فيو يتم ُب ضمن جهات:



ُب أّف األرش ىل ىو على وفق القاعدة ْتيث لو مل يكن ُب البُت ما يدّؿ عليو من األخبار وغَتىا أيضًا كنّا  اٞتهة االوىل:
نلتـز بو، أو أنو على خبلؼ القاعدة و٭تتاج فيو إىل داللة دليل؟ الظاىر كما مّرت االشارة إليو غَت مرّة ىو الثاين، وذلك ألّف 

ء، وليست األوصاؼ   ا ال يقابل با١تاؿ وإ٪تا الثمن يقع ُب مقابل ذات الشيوصف الصحة نظَت غَته من األوصاؼ ٦تّ 
 كاألجزاء من حيث مقابلتها

______________________________ 
 «أرش»ماّدة  ٕٔ( ا١تصباح ا١تنَت: ٔ)
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ء بدرىم ينحل  بيوع متعّددة حسب تعّدد أجزائو، فبيع شيء ينحل إىل  با١تاؿ، ١تا ذكرناه غَت مرّة من أّف البيع الواقع بازاء شي
إىل بيع نصفو بنصف الدرىم وثلثو بثلثو وىكذا، نعم األوصاؼ اليت منها وصف الصحة توجب زيادة قيمة ا١تاؿ وماليتو، ألّف 

النظيف أكثر ٦تّا يعطى  ا١تاؿ الذي يبذؿ بازاء الصحيح أكثر ٦تّا يبذؿ بازاء ا١تعيب، كما أّف ما يعطى ُب مقابل الكاتب أو
 بازاء غَت الكاتب أو غَت النظيف ولعّلو ظاىر.

ومن ىنا صّحت معاملة ا١تتجانسُت فيما إذا كاف أحد٫تا صحيحًا واآلخر معيبًا وكانا ْتسب القيمة أو العدد متساويُت كما 
بلؼ فيها بينهم، إاّلأّف صحتها تبتٍت إذا اشًتى عشرة دراىم صحيحة بعشرة دراىم معيبة، فإّف ا١تعاملة صحيحة حينئذ ببل خ

على ما ذكرناه من عدـ مقابلة وصف الصحة با١تاؿ وإاّل لبطلت ا١تعاملة ا١تذكورة الستلزامها الربا اٟتراـ، وذلك ألّف در٫تاً من 
قابلة العشرة ا١تعيبة حينئذ البّد من أف يقع بازاء وصف الصحة ُب العشرة الصحيحة ويكوف العشرة ُب طرؼ الصحيحة م

بتسعة دراىم ُب طرؼ ا١تعيبة ويزيد أحد٫تا على اآلخر بدرىم وىو زيادة ٤تّرمة، وحيث إّف ا١تعاملة ا١تذكورة صحيحة 
 فيستكشف منها أّف الصحة ٦تّا ال يقابل با١تاؿ.

طرؼ بل لو قوبلت با١تاؿ ُب معاملة بطلت كما إذا اشًتى عشرة صحيحة بإحدى عشر معيبة بأف يقع أحد الدراىم ُب 
، فإذا مل يكن وصف الصحة مقاببًل با١تاؿ فبل  ا١تعيبة بازاء وصف الصحة ُب طرؼ الصحيحة ألّّنا كما تقّدمت من الربا احملرـّ

ء زائد عّما دفعو إىل ا١تشًتي حىت يستحّقو ا١تشًتي، نعم إذا ظهر أّف ا١تاؿ معيب يثبت لو  يكوف ذّمة البائع مشغولة بشي
و ٔتعٌت ٗتّلف الشرط ومن ىذه اٞتهة يثبت لو ا٠تيار بُت رّده وإبقائو، وأّما مطالبة ا١تشًتي شيئاً خيار ٗتّلف الوصف الذي ى

 زائداً عن ذات ا١تبيع فبل مقتضي لو كما عرفت.
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 وكذا األدلّة ا٠تاصة ال تستفاد منها كوف األرش على طبق القاعدة.



ء إذا فقد عنو األوصاؼ، ألّف  مقّومة ١تالية ا١تاؿ كما عرفت ْتيث ال يبذؿ بازائو شيوكيف كاف، فاألوصاؼ وإف كانت 
العقبلء إ٪تا يبذلوف ا١تاؿ ُب مقابلو فيما إذا كانت لو أوصاؼ ومنافع يرغبوف إليها، ومن ىنا ال يبذلوف ا١تاؿ ُب مقابل العُت 

با١تاؿ، واألدلة ا٠تاصة إ٪تا أثبتت استحقاؽ األرش با١تطالبة وأنو  إذا سلبت عنها أوصافها ومنافعها، إاّلأّّنا مع ذلك ال تقابل
إذا طالب البائع بو يستحّقو لئبّل يعمل خياره ُب الفسخ، وأّما قبل ا١تطالبة فبل دليل على استحقاقو بل غاية ما ىناؾ أنو مل 

لصحة كذلك ال مانع عنو ُب سائر األوصاؼ  يعمل خياره، وأّما أنو يتمّكن من إلزاـ البائع بو فبل، وىذا كما ثبت ُب وصف ا
كما ُب وصف الكتابة أو غَته إذا طالبو ا١تشًتي بالتفاوت وقد رضي بو البائع ودفعو إليو لئبّل يفسخ ا١تعاملة، وكما أنو ال 

 يتمّكن من إلزاـ البائع بو ُب وصف الكتابة كذلك ال يتمّكن من إلزامو بو ُب وصف الصحة.

 ش ثبت على خبلؼ القاعدة، وعلى خبلؼ بناء العقبلء.وا١تتحّصل: أّف األر 

و٦تّا يؤّكد ما ذكرناه: أنّا أشرنا ُب أوائل ىذا ا٠تيار إىل أّف األرش إ٪تا يثبت بعد عدـ ٘تّكن ا١تشًتي من الرد بتصرؼ و٨توه وال 
 أّف الـز ذلك أّف يلتـز باشتغاؿ يثبت من حُت ا١تعاملة، فلو كاف على وفق القاعدة لكاف ثابتًا من االبتداء. ىذا مضافًا إىل

 ذّمة البائع بالثمن من ابتداء ا١تعاملة كما يلتزموف بو ُب فقد األجزاء ىذا.

ذىب ُب حاشيتو إىل أّف األرش على طبق القاعدة مع تسليمو ١تا ذكرناه آنفاً بتمامو، بدعوى  «ٔ» )قّدس سرّه( ولكن السيد
 أّف للمعاملة مرحلتُت: إحدا٫تا

______________________________ 
  من مبحث ا٠تيارات ٔٓٔ( حاشية ا١تكاسب )اليزدي(: ٔ)
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مرحلة الظاىر، وثانيتهما مرحلة اللّب والواقع، والثمن وإف كاف ال يقع بازاء وصف الصحة ُب مرحلة الظاىر ومن ىنا حكمنا 
أحد٫تا لوصف الصحة كما مّر، إاّلأّنا ْتسب اللّب ليس كذلك، فإّف ا١تشًتي إ٪تا يبذؿ  بصحة ا١تعاملة ُب ا١تتجانسُت الفاقد

الثمن ُب مقابل الذات ووصف صحتو ْتيث لو كاف عا١تاً بعدـ صحتو ١تا رضي بدفع ا١تاؿ ُب مقابلو، فإذا طالبو باألرش فقد 
فعو ُب مقابل وصف الصحة وفسخ ا١تعاملة باالضافة فسخ ا١تعاملة باالضافة إىل وصف الصحة ٔتعٌت أنو أراد اسًتداد ما د

إليو، فبل ٤تالة يستحق اٞتزء الواقع ُب مقابل وصف الصحة فيكوف األرش على طبق القاعدة ويستحّقو با١تطالبة وإف مل يدؿ 
 عليو دليل أيضاً، ىذا.

  ، ألنو إف أراد من ا١تعاملة ما يبذؿ بازاء ا١تاؿيشبو بالعرفاف وال ٯتكن ا١تساعدة عليو بوجو )قّدس سرّه(  وال ٮتفى أّف ما أفاده
ففيو: أّنا ٦تّا ال يّتصف بالظاىر والواقع، ألّف ا١تعاملة كما ذكرناىا ُب ٤تلو أمر اعتباري يربز ُب ا٠تارج ٔتربز ما، وىذا ال  «ٔ»



، واالّتصاؼ هبما إ٪تا يتم ُب االمور الواقعية كما  ظاىر فيو، بل إف ٖتّقق فهو موجود ْتسب الظاىر والواقع وإاّل فهو معدـو
إذا رأى جسمًا وٗتّيل أنو حجر وكاف ُب الواقع إنساناً، وأّما ُب االمور االعتبارية فبل، وحينئذ فإف اعترب مقدارًا من ا١تاؿ ُب 

ا١تاؿ فلم  مقابل وصف الصحة وأبرزه فقد بذؿ ا١تاؿ ُب مقابل وصف الصحة ظاىرًا وواقعاً، وإف مل يبذلو إاّلُب مقابل ذات
نظر هبذا الكبلـ إىل اختبلؼ الدواعي  )قّدس سرّه(  ء ال ْتسب الظاىر وال ْتسب الواقع، ولعّلو يقع ُب مقابل الصحة شي

وأّف داعي ا١تشًتي إىل بذؿ كذا مقدار من الثمن ُب مقابل ا١تبيع إ٪تا ىو وصف صحتو ْتيث لو مل يكن هبذا الوصف ١تا بذلو 
  متُت، إاّلأّف ٗتّلف الدواعي ال يوجب األرش وإاّل لسحبناه إىل )قّدس سرّه(  أفاده ُب مقابلو، وحينئذ فما

______________________________ 
 ء واألوىل أف يقاؿ إنو إف أراد با١تعاملة وقوع ا١تاؿ ُب مقابلة شي )داـ ظّلو( ( كذا عرّب ٔ)
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إذا بذؿ مقدارًا من ا١تاؿ ُب مقابل العبد بداعي أنو كاتب ٍب ظهر خبلفو مع أنو وال  غَت وصف الصحة من األوصاؼ كما
غَته من الفقهاء ال يلتزموف باألرش ُب غَت وصف الصحة، نعم غاية ما ُب الباب أّف ٗتّلف الداعي يوجب ا٠تيار أعٍت خيار 

 ٗتّلف الوصف أو الشرط، وأّما األرش فبل.

على وفق القاعدة وأنو غرامة تعّبدية ثبتت باألخبار ولوالىا ١تا كّنا نلتـز بو بوجو، وعليو فبلبّد من وا١تتحّصل: أّف األرش ليس 
 مبلحظة أّف األخبار أثبتت األرش ُب أي مورد وبأيّة كيفية.

 ُب كيفية األرش ا١تستفادة من األخبار: اٞتهة الثانية:

ميت الصحيح وا١تعيب، وإ٪تا ىو عبارة عن األخذ من الثمن بنسبة ال ٮتفى أّف األرش ليس ىو نفس التفاوت الواقعي بُت قي
ء وصحيحو، مثبًل إذا اشًتى شيئًا ٓتمسة وعشرين در٫تًا وكاف صحيحو يسوى ٓتمسُت ومعيبو  تفاوت قيمة معيب الشي

ٜتسة وعشرين ٓتمسة وعشرين فبل يؤخذ حينئذ نفس التفاوت بُت قيميت الصحيح وا١تعيب ْتسب الواقع الذي ىو عبارة عن 
ْتيث يبقى العُت للمشًتي ٣تاناً وببل عوض، بل يؤخذ من الثمن ا١تسّمى بنسبة تفاوت قيمة ا١تعيب والصحيح وىي النصف 

 ُب ا١تثاؿ فيؤخذ من الثمن نصفو أعٍت اثٌت عشر ونصفاً.

١تعّوض، وذلك ١تا عرفت من أّف وىذا ال من جهة ما رٔتا يقاؿ من أّف األخذ بنفس التفاوت الواقعي يستلـز اجتماع العوض وا
وصف الصحة ال يقابل با١تاؿ حىت يكوف األرش من أجزاء العوض ويكوف اجتماعو مع ا١تبيع عند ا١تشًتي من اجتماع 
العوض وا١تعّوض، بل األرش غرامة تعّبدية يثبت بالدليل، وليس ىناؾ اجتماع عوض مع العوض بل ىو اجتماع الغرامة مع 



من أف تكوف الغرامة أزيد من ا١تعّوض كما التزموا بذلك ُب ديّة جناية اٞتاين إذا وقعت اٞتناية على عبد ا١تعّوض، وال مانع 
  الغَت وفرضنا الديّة من ا١تقّدر الشرعي وكاف العبد كبَتاً عاجزاً ال يسوى
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 إاّل بنصف الديّة ا١تقّدرة شرعاً.

عبارة عن نفس التفاوت بُت القيمتُت الواقعيتُت ىو أنو ال مقتضي لكوف األرش عبارة عن نفس  بل الوجو ُب عدـ كوف األرش
الواردة ُب األرش بعضها بلساف أنو يرّد البائع أرش العيب، وبعضها اآلخر بلساف أنّو ينقص عن  «ٔ» التفاوت، فإّف األخبار

قيمة العيب، وعلى كل حاؿ فظاىرىا أّف األرش ىو بعض الثمن قيمة ا١تبيع بقدر قيمة العيب، وبعضها اآلخر بلساف أنو ترد 
ال ٘تامو وظهورىا العرُب ُب اسًتداد بعض الثمن ٦تا ال يكاد ٮتفي، ومن البديهي أّف األرش على تقدير كونو عبارة عن نفس 

وينقص ظاىراف ُب أنو بعض  يردّ  )عليو السبلـ(  التفاوت رٔتا يكوف أزيد من الثمن وىو على خبلؼ ظواىر األخبار ألّف قولو
 الثمن ال ٘تامو، وعليو يكوف األرش عبارة عن ا١تعٌت الثاين دوف األوؿ لعدـ ا١تقتضي لو ال ألجل وجود ا١تانع فبل تغفل.

لذلك ُب األخبار أي لكوف األرش عبارة عن نسبة التفاوت بُت قيميت الصحيح  )عليهم السبلـ(  وأّما وجو عدـ تعّرضهم
أّف األخبار إ٪تا وردت على طبق الغالب، والغالب ىو عدـ الغنب ُب ا١تعاملة وُب مثلها وردت أّف األرش ىو  وا١تعيب، فهو

قيمة العيب و٨توىا، ومن ىنا مل تشمل ما إذا كانت قيمتو مستوعبة للثمن ألّّنا إ٪تا تكوف كذلك ُب صورة الغنب ُب ا١تعيب 
 والغالب خبلفها.

بعد رّد ما يتوّىم من ظاىر كبلـ ٚتاعة من القدماء من ٘تثيلو ٔتا إذا اشًتى  «ٕ» )قّدس سرّه(  يوأّما ما ذكره شيخنا األنصار 
  جارية بدينارين وكانت معيبها تسوى مائة وصحيحها تسوى أزيد فيلـز استحقاؽ مائة دينار اخل، فمّما ال ٤تّصل

______________________________ 
 ٚ، ٙ، ٘، ٗالعيوب ب  / أبواب أحكاـٕٓٔ: ٛٔ( الوسائل ٔ)

 ٖٜٖ: ٘( ا١تكاسب ٕ)
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لو، ألّف احملتمل ُب ا١تقاـ أمراف: أحد٫تا كوف األرش عبارة عن نفس التفاوت بُت القيمتُت. وثانيهما: كونو عبارة عن نسبة 
ء يسوى  ويقّوـ أيضًا معيبًا بأف يقاؿ إّف ىذا الشيالتفاوت بينهما من الثمن بأف يقّوـ ا١تبيع على تقدير كونو صحيحًا بكذا 

بكذا لو كاف صحيحًا ومعيبو بكذا ويؤخذ بنسبة التفاوت بينهما من الثمن، وأّما احتماؿ أف يكوف األرش عبارة عن نفس 



ن سهور القلم فهو غَت متحّقق ومل ٭تتملو أحد ولعّلو صدر م )قّدس سرّه(  قيمة ا١تعيب كما ىو ظاىر مثاؿ شيخنا األنصاري
 و٨توه.

إىل ىنا ٖتّصل: أّف األرش ىو ما يؤخذ من الثمن بنسبة تفاوت قيمة ا١تعيب إىل قيمة الصحيح، وأّما ما ُب بعض األخبار  
ويرّد عليو بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ٙتن » )عليو السبلـ(  كرواية زرارة ا١تتقّدمة ُب أوائل ىذا ا٠تيار من قولو

ء النظر ظاىراً ُب كوف األرش عبارة عن نفس  أي لو مل يكن بو عيب، فهو وإف كاف ْتسب بادى «ٔ» «يكن بو ذلك لو مل
التفاوت، إاّلأّف الصحيح أنو أيضاً غَت مناؼ ١تا ذكرناه، ألّف الروايات الواردة ُب األرش إ٪تا سيقت على طبق الغالب والغالب 

و السوقية وعدـ الغنب فيها، وكوف الثمن مساويًا للقيمة الواقعية ْتيث ال يكوف فيها ُب ا١تعامبلت وقوع البيع على ا١تبيع بقيمت
  خيار من غَت ناحية العيب ويكوف نسبة ما بُت قيميت الصحيح وا١تعيب من الثمن ٔتقدار نفس التفاوت حينئذ ويصح قولو

 و على تقدير عدـ العيب فيو.ء أي قيمت يرد عليو ٔتقدار النقص والعيب من ٙتن ذلك الشي )عليو السبلـ(

وا١تتحّصل: أّف األخبار كّلها ناظرة إىل إثبات األرش الذي يكوف أنقص من الثمن كما ىو ا١تطابق للمتفاىم العرُب أيضاً. 
 ويؤيّده أنّا ال نعهد فقيهاً من العرب والعجم يلتـز برّد األرش الزائد عن الثمن بأضعافو، وعليو فإذا اشًتى ا١تعيب بقيمة

______________________________ 
 ٕح  ٙٔ/ أبواب ا٠تيار ب ٖٓ: ٛٔ( الوسائل ٔ)

 ٖٖ٘، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

رخيصة وكاف التفاوت أكثر من ٙتنو فبل نلتـز فيو بالتفاوت لعدـ مشوؿ األخبار ١تثلو وكونو على خبلؼ القاعدة، وا١تتيّقن منو 
 نفس التفاوت ىو األخذ من الثمن بنسبة قيمة ا١تعيب إىل الصحيح. بعد سقوط احتماؿ أف يكوف األرش عبارة عن

واحتماؿ عدـ ثبوت األرش فيما إذا كاف األرش أكثر من ٙتنو واختصاصو ٔتا إذا كاف أقل منو مقطوع العدـ، لبلتّفاؽ القطعي 
با١تعٌت الذي ذكرناه أعٍت األخذ من الشيعة والسّنة على ثبوت األرش ُب مطلق العيب، وعليو فبلبّد من االلتزاـ باألرش 

 بالنسبة من الثمن دوف القيمة الواقعية، وىو ٬تري ُب ٚتيع ا١تعامبلت وموافق للفهم العرُب أيضاً.

وبعبارة اخرى مع توضيح زائد: أّف الوجو فيما ذكرناه من أّف األرش إ٪ّتا ىو التفاوت بُت القيمتُت بالنسبة إىل الثمن ا١تسّمى 
اقعية، ىو أّف الـز كوف األرش عبارة عن التفاوت بالنسبة إىل القيمة الواقعية االلتزاـ بوجوب رّد أكثر من الثمن دوف القيمة الو 

فيما إذا اشًتاه بقيمة رخيصة عن القيمة السوقية، وقد مّر أّف احتماؿ عدـ ثبوت األرش ُب مثلو واختصاصو ٔتا إذا كاف 
 التـز باألرش يلتـز بو ُب ٚتيع ا١توارد. األرش أقل من الثمن مقطوع العدـ، ألّف من



فبل ٤تيص حينئذ من أف يقاؿ إّف األرش ليس عبارة عن األخذ بالنسبة من القيمة الواقعية أي بنفس التفاوت بُت القيمتُت، 
ة من الثمن وإ٪تا ىو أمر آخر البّد من استفادتو ٔتعونة القرائن ُب األخبار وىو ما ذكرناه من كونو عبارة عن األخذ بالنسب

 ا١تسّمى وىو أيضاً موافق للفهم العرُب كما ال ٮتفى.

وأّما األخبار فهي بأٚتعها إّما ظاىرة ُب كوف األرش ملحوظًا من القيمة الواقعية وإّما ساكتة عن تعيُت أنو ملحوظ من القيمة 
 يو بقدر ما نّقصو الداءيرد عل»ُب بعض األخبار  )عليو السبلـ(  الواقعية أو من الثمن ا١تسّمى وىذا كقولو
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فإنو ساكت عن بياف ا١تقيس عليو وأنو يرّد عليو بقدر ما نّقصو الداء من الثمن ا١تسّمى أو من القيمة الواقعية،  «ٔ» «والعيب
 فبلبّد ُب تعيُت األرش من االعتماد على قرائن األخبار وما يستفاد منها ْتسب الفهم العرُب.

أّما ما ُب بعض األخبار من أنو يوضع من ٙتنو ٔتقدار ما نقصو العيب فقد تقّدـ وعرفت أّّنا منزّلة على بياف ا١تعاملة الغالبة و 
العرفية وىي ا١تعاملة مع تساوي الثمن والقيمة الواقعية وعدـ الغنب فيها ْتيث ال يكوف فيها خيار من غَت ناحية العيب، 

مساوياً للقيمة السوقية الواقعية، فبل داللة فيها على تعيُت األرش باالضافة إىل القيمة الواقعية كما  فيكوف الثمن ا١تسّمى حينئذ
 ال ٮتفى.

فبلبّد من االعتماد على الفهم العرُب والقرائن وقد مّر أّف ما يساعد عليو الفهم العرُب ىو مبلحظة التفاوت من الثمن ا١تسّمى 
الفهم العرُب ىو أّف ضماف البائع لوصف الصحة ليس بضماف يد كما ُب الغصب حىت ٭تكم دوف القيمة الواقعية، وسّر ىذا 

بضمانو للتالف بقيمتو الواقعية كما إذا زاؿ وصف الكتابة عن العبد ٖتت يد شخص آخر فإنو يضمنها بقيمتها الواقعية وىو 
لبائع، كما أّف ا١تبيع ملك للمشًتي ومل واضح، وذلك ألّف الثمن ملك للبائع وليس ىو ملكًا لشخص آخر حىت يضمنو ا

يتصرؼ البائع ُب ماؿ غَته أي غَت نفسو حىت يضمنو بضماف اليد، كما أّف ضمانو لوصف الصحة ليس من ضماف ا١تعاوضة 
ء حىت  حىت ٭تكم بضمانو للقيمة ا١تسماة أي الثمن، وذلك ١تا عرفت من أّف وصف الصحة ال يقابل با١تاؿ وال يعاوض بشي

ا بضماف معاوضي، ألنو مثبًل إذا اشًتى كذا مقدارًا من اٟتنطة على وجو كّلي ُب ذّمة البائع ومل يرد البائع إليو ٘تاـ ما يضمنه
  ُب ذّمتو وأعطاه ناقصاً عّما ُب ذّمتو ٔتّن ففي مثلو يضمن

______________________________ 
 ( تقّدـ مصدره ُب الصفحة السابقةٔ)
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البائع للمشًتي نفس ذلك اٞتزء الكّلي الناقص كا١تّن ويطالبو ا١تشًتي بنفس ذلك الناقص و٬تب على البائع ٖتصيلو ودفعو 
 إىل ا١تشًتي، وال يضمن لو قيمة الناقص ْتسب القيمة الواقعية.

يدفع البائع إليو ٘تامها، فإنّو حينئذ يضمن وأّما إذا كاف ا١تبيع شخصيًا كما إذا اشًتى عشرة أمناف معّينة ُب ا٠تارج ومل 
للمشًتي قيمة اٞتزء الناقص ْتسب القيمة ا١تسماة، وليس للمشًتي أف يطالبو بتحصيل مّن من اٟتنطة مثبًل، ألّف ملكو ىو 

ا١تبيع  ا١توجود ا٠تارجي ومل يسلم لو فيضمن قيمتو ا١تسماة، ويسّمى ذلك بالضماف ا١تعاوضي ألنّو بدفعو الثمن ُب مقابل
يضمن البائع لو ذلك ا١تبيع فإذا مل يدفع إليو يطالب ٔتا ٮتّصو من الثمن، نعم للمشًتي ا٠تيار ُب رّد ا١تعاملة أو قبو٢تا مع 

ء حىّت يضمنها البائع بالضماف  النقص باسًتداد ما يقابلو من الثمن، وليس ا١تقاـ من ذلك القبيل ألّف الصّحة مل يقابل بشي
ما يدّؿ عليو األخبار الواردة ُب األرش ىو أّف وصف الصحة عند الشارع ٔتنزلة اٞتزء ُب اٞتملة ال ُب ٘تاـ ا١تعاوضي وغاية 

آثاره، ومن الظاىر أّف ٗتّلف اٞتزء إ٪ّتا يوجب عدـ انتقاؿ ما يقابلو من الثمن ا١تسّمى إىل البائع وال ربط لو بالقيمة الواقعية، 
آثاره حىت ُب ضماف البائع ١تا يقابلو من الثمن من عينو بل ىو كالغرامة ال ٮتتص نعم ليس وصف الصحة كاٞتزء ُب ٚتيع 

بعُت الثمن، وكذا ليس نظَت اٞتزء ُب انفساخ ا١تعاملة بانتفائو بل ىو كاٞتزء حكمًا ال حقيقة ونّزؿ منزلة اٞتزء ُب خصوص 
ش ٔتا عرفت ىو اتّفاؽ الشيعة والسّنة على عدـ كونو ضمانو من الثمن ال ْتسب القيمة الواقعية والذي أٞتأنا إىل تفسَت األر 

 عبارة عن نسبة التفاوت من القيمة الواقعية بل مل ٮتتلف اثناف ُب أنّو نسبة التفاوت من الثمن ا١تسّمى وىذا ظاىر.

  ُب أّف األرش ىل ٬تب أف يكوف من عُت الثمن كما ذىب إليو اٞتهة الثالثة:
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أو ال يتعُّت أف يكوف من عينو ويصح دفعو من ماؿ آخر   «ٔ»  ُب حاشيتو )قّدس سرّه( عض األوائل واألواخر وقّربو السيدب
 كما ىو ا١تشهور؟

الصحيح ىو الثاين، ١تا عرفت من أّف األرش ثبت على خبلؼ القاعدة وأنو غرامة، والظاىر منو أّف الواجب ىو طبيعي الغرامة 
ء من األخبار الواردة ُب ا١تقاـ  خصوصية كونو من عُت الثمن فيحتاج إىل دليل وىو مفقود، وال داللة ُب شيواألرش وأّما 

يرّد عليو بقدر ما نقص »فيها  )عليو السبلـ(  على لزـو كوف األرش من نفس الثمن حىت ُب مثل رواية زرارة ا١تتقّدمة ألّف قولو
 دوف الثمن الشخصي ا١تسّمى ُب ا١تعاملة. اريد بالثمن فيها القيمة« ... من ٙتن ذلك

نعم، ىناؾ روايتاف ظاىرتاف ُب بدء النظر ُب تعُّت األرش من عُت الثمن حيث قاؿ فيهما: ويوضع من ٙتنها بقدر العيب، 
رّد منو فإّف إاّلأّف التحقيق أّّنما أيضًا ال يداّلف على تعُّت كوف األرش من الثمن، والوجو ُب ذلك أّف الوضع من الثمن غَت ال

ظاىر الوضع أّف الثمن بعُد عند ا١تشًتي ومل يدفعو إىل البائع، وحينئذ إّما أف يكوف الثمن كّلياً ُب ذّمة ا١تشًتي كما ىو الغالب 
 ُب ا١تعامبلت، وإّما أف يكوف الثمن شخصياً معّيناً.



وإف ملك الثمن الكّلي ُب ذّمة ا١تشًتي إاّلأّف  فإف كاف كّليًا ُب ذّمة ا١تشًتي فمعٌت وضع األرش من ذلك الثمن أّف البائع
ا١تشًتي أيضًا قد ملك در٫تُت مثبًل من باب األرش ُب ذّمة البائع، وحيث إنّو أي ا١تشًتي مديوف للبائع فبالنسبة إىل مقدار 

وف من عُت الثمن كما ىو الدر٫تُت يتهاتراف ويربأ ذّمتو ويدفع إليو الباقي، وىذا ال داللة لو على أّف األرش البّد من أف يك
 ظاىر.

______________________________ 
(ٔ) 

  من مبحث ا٠تيارات ٔٓٔحاشية ا١تكاسب )اليزدي(: 
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وإف كاف الثمن شخصيًا فالثمن الشخصي وإف كاف ملكًا للبائع حينئذ بتمامو إاّل أّف للمشًتي أف يضع عنو ٔتقدار ما 
عليو من األرش ويدفع إليو الباقي، ألّف ما يستحّقو على البائع ىو مثل ما يستحّقو البائع على ا١تشًتي، فبل داللة يستحّقو 

 فيهما على ا١تّدعى بوجو.

 فالصحيح أّف األرش غرامة وال ٬تب دفعها من عُت الثمن بوجو، بل الواجب ىو طبيعي الغرامة كما عرفت.

يتعُّت أف يكوف من النقدين مطلقاً، أو يصح من غَت٫تا مطلقاً، أو أنو ٬تب دفعو من النقدين  ُب أّف األرش ىل اٞتهة الرابعة:
 إذا طالبهما ا١تشًتي ال مطلقاً؟

ال ينبغي اإلشكاؿ ُب أّف ا١تشًتي إذا طالبو باألرش من النقدين يتعُّت على البائع دفعو منهما، ألّّنما ا١تتمّحضاف ُب ا١تالية 
يرد عليو بقدر ما » )عليو السبلـ(  ء آخر بالسهولة، وىو الظاىر من قولو واؿ، وال ٯتكن تبديل غَت٫تا بشيدوف غَت٫تا من األم

أي من ٙتنو من النقود، وال يربأ ذّمة البائع بدفع األرش من غَت٫تا، ىذا فيما إذا طالبو ا١تشًتي « نّقصو العيب من ٙتن ذلك
 بالنقدين.

 بدفعو من غَت٫تا فبل ينبغي اإلشكاؿ حينئذ ُب كفاية ذلك عن األرش. وأّما إذا مل يطالبو هبما بل رضي

ولكن يبقى الكبلـ ُب ْتث آخر علمي ال ٙترة عملية لو، وىو أّف ا١تدفوع من غَت النقدين ىل ىو عُت األرش ونفسو أو أنو 
رامة الثابتة على ذّمة البائع بأخبار إاّلأّف الصحيح ىو الثاين ١تا عرفت من أّف الغ «ٔ»  بدلو؟ قّوى األوؿ شيخنا األنصاري

األرش ظاىرة ُب النقدين و٫تا اللذاف اشتغلت هبما ذّمتو ابتداء، إاّل أّف اٟتّق ١تّا كاف بينهما ومل يكن يعدو٫تا كاف ٢تما تبديل 
 النقدين إىل جنس آخر



______________________________ 
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 فرضا٫تا بدفع غَت النقدين تكوف مبادلة ثانية، وا١تدفوع من غَت النقدين بدؿ األرش ال نفسو.

ىل ٯتكن أف يكوف األرش مستوعبًا لتماـ الثمن أو أنو أمر غَت معقوؿ وأنو البّد أف يكوف األرش ناقصًا عن  اٞتهة ا٠تامسة:
 الثمن ُب ٚتيع ا١تقامات؟

والوجو  )قّدس سرّه(  أّف األرش ال يعقل أف يكوف مستغرقًا لتماـ الثمن، واٟتّق معو «ٔ» ()قّدس سرّه  ذكر شيخنا األنصاري
ء ال مالية لو صحيح ومثّلنا ٔتا إذا وجد  ُب ذلك: أنّا وإف مل نعترب ا١تالية ُب صحة ا١تعاملة وذكرنا ُب أوائل البيع أّف شراء شي

منو بثمن لكثرة حّبو ٞتّده فاشًتاه بثمن غاٍؿ، فإّف بيعو صحيح ولو شخص خطاً من خطوط جّده مثبًل عند آخر وأراد شراءه 
ء عند العقبلء، ألّف خّط جّده كخّط غَته ٦تّا ال قيمة لو، وكيف كاف فلم  غرض عقبلئي ُب مثلو أيضاً، إاّلأنو ال يسوى بشي

 نعترب ُب صحتو ا١تالية.

عقل فيما لو مالية وقيمة وإاّل فبل يفرؽ بُت صحيحو ومعيبو، كاف مفروض إاّل أّف الكبلـ ُب ا١تقاـ ١تّا كاف ُب األرش وىو إ٪تا ي
ء  ء لو مالية، وإذا فرضنا أّف األرش استغرؽ قيمتو كما إذا ظهر الرقي حامضًا ال يسوى عند العقبلء بشي الكبلـ ُب بيع شي

ء و١تا استوعب األرش ٘تاـ  ية لكاف يسوى بشيفمعناه أنو ال منفعة وال مالية لذلك ا١تبيع ا١تعيب، إذ لو كاف لو منفعة أو مال
ٙتنو، وحيث إّف البيع وقع على عنواف ا١تاؿ وقد ظهر ال ماؿ فبل ٤تيص من االلتزاـ ببطبلف ا١تعاملة حينئذ، ألّف ا١توجود غَت 

 جنس ا١تبيع وٗتّلف الصور النوعية واألجناس يوجب البطبلف.

خارج عن ٤تل الكبلـ، ألنو حينئذ يسوى با١تاؿ غاية األمر أّف ا١تبذوؿ بازائو  وأّما إذا فرضنا أّف للمعيب منفعة نادرة فهو
  يكوف قليبًل فبل يكوف األرش

______________________________ 
 ٜٖٛ: ٘( ا١تكاسب ٔ)

 ٜٖ٘، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

 مستوعباً لتماـ ٙتنو.



يتصّور ُب العيب اٟتادث بعد البيع كما إذا اشًتى شيئًا وقبضو نعم ذكر شيخنا األنصاري أّف األرش ا١تستوعب لتماـ الثمن 
ٍب حدث فيو عيب ُب ثبلثة أياـ أعٍت زماف ا٠تيار الذي قلنا بضماف البائع للعيب اٟتادث فيو وكاف العيب مستوعبًا لتماـ 

إف مل يكن مااًل، أو إذا فرضنا عدـ  قيمتو، فإّف ا١تشًتي يطالب البائع حينئذ بتماـ الثمن ويبقى العُت ٦تلوكة لو أي للمشًتي و 
 كونو ملكاً أيضاً فهو متعّلق حّق ا١تشًتي ومع ذلك يطالب البائع بتماـ ٙتنو الذي ىو األرش حسب الفرض، ىذا.

وال ٮتفى ما فيو، فإّف األرش إ٪تا ٮتتص بالعيب السابق على العقد، وأّما ما حدث بعده ولو ُب زماف ا٠تيار أو قبل القبض 
دليل على ثبوت األرش ُب مثلو ألنو على خبلؼ القاعدة وإ٪تا أثبتتو األخبار ُب العيب السابق على البيع، ىذا كّلو فيما فبل 

إذا مل يكن األرش مستوعبًا لتماـ الثمن فضبًل عّما إذا كاف مستوعبًا لو، نعم البائع ضامن للعيب اٟتادث ُب زماف ا٠تيار أو 
نو كما سيأٌب ُب أحكاـ ا٠تيار والقبض إف شاء اللَّو تعاىل انفساخ ا١تعاملة ورجوع الثمن إىل قبل القبض، إاّلأّف معٌت ضما

ا١تشًتي، وُب ا١تقاـ أيضًا تنفسخ ا١تعاملة ْتدوث العيب بعد البيع ُب زماف ا٠تيار أو فيما قبل القبض ويرجع الثمن إىل 
اً، وال يكوف متعّلقًا ١تلك ا١تشًتي أو حّقو، فيكوف التعّيب بعد البيع ا١تشًتي، إاّلأّف ا١تعيب يرجع إىل البائع مااًل كاف أـ ملك

ٔتا يوجب استيعاب األرش لتماـ القيمة ملحقًا بالتلف فيدخل ٖتت قاعدة كل مبيع تلف قبل قبضو أو ُب زماف ا٠تيار فهو 
ال أنو يطالبو باألرش كما احتمل ما  من ماؿ بائعو الذي ىو ٔتعٌت االنفساخ ورجوع الثمن إىل ا١تشًتي وال يبقى لو ا١تبيع،

 ٦تّا ال ٯتكن االلتزاـ بو. )قّدس سرّه(  فما أفاده )قّدس سرّه(  ذكرناه شيخنا األنصاري

نعم ٯتكن تصوير األرش ا١تستوعب لتماـ الثمن فيما إذا كاف ا١تبيع متمّواًل ُب حّد نفسو إاّلأّف بقاء ماليتو احتاج إىل بذؿ أكثر 
  الكتاب إذا تعّيبمن قيمتو وىذا ك
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أو العبد ٘تّرض وتوّقف إصبلحهما إىل بذؿ أكثر من قيمتهما، ولكّنهما ُب نفسهما متمّوالف وإبقاء ماليتهما ٭تتاج إىل نفقة 
باألرش الذي ىو أكثر  زائدة على قيمتهما ال أّف ماليتهما ارتفعت بتمامها، وحينئذ إذا اشًتاه أحد يتمّكن من مطالبة البائع

 من الثمن مع بقائهما ُب ملك ا١تشًتي وكوّنما مااًل، ىذا.

ء  ولكن االنصاؼ أّف ىذا ا١تثاؿ أيضاً غَت تاـ، ألّف ا١تفروض أّف ا١تبيع متمّوؿ ويبذؿ بازائو ماؿ المكاف االستفادة منو ُب شي
تهما، ومع ذلك ال يعقل أف يكوف األرش مستوعبًا لتماـ ُب ا١تطالعة أو العتق و٨تو٫تا ومن ىنا لو أتلفهما أحد لضمن قيم

الثمن فبل ٤تالة يكوف أقل منو ولو ٔتقدار طفيف، وأّما إذا صار ْتيث ال يبذؿ بازائو ماؿ فالكبلـ فيو ىو الكبلـ ُب سابقو 
، فا١تعاملة باطلة وإف صّححنا حيث عرفت أّف ا١تعاملة باطلة ُب مثلو، ألنو إ٪تا اشًتاه بعنواف أنو ماؿ وقد خرج عن كونو مااًل 

 بيع ما ال مالية لو، إاّلأّف ُب ا١تقاـ ا١تعاملة وقعت على عنواف ا١تاؿ وٗتّلفو يوجب البطبلف.



فالصحيح أّف األرش ا١تستوعب لتماـ الثمن غَت معقوؿ، وىذا ُب العيوب ا٠تارجية ظاىر فإّف ا١تبيع إذا استوعب األرش ٙتنو 
على ما حكي عنو صّور ذلك ُب العيوب االعتبارية وذكر  «ٔ» )قّدس سرّه( عاملة، إاّلأّف العبّلمةيسقط عن ا١تالية فتبطل ا١ت

أّف العبد اٞتاين عمدًا يتوّقف بيعو على إجازة اجملٍت عليو وا١تشًتي يتمّكن من الفسخ إذا كاف جاىبًل فَتجع بثمنو، كما أنو 
ناية مستوعبة ٘تاـ القيمة فاألرش ٙتنو أيضًا أي يرجع بتماـ الثمن ألنو يتمّكن من إمضائو وا١تطالبة باألرش، فإف كانت اٞت

 حيث صرّح ّتواز مطالبة األرش ا١تستوعب لتماـ قيمة العبد. )قّدس سرّه(  أرشو إىل آخر ما أفاده

______________________________ 
(ٔ) 

 ٕٙٓ: ٔٔالتذكرة 
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ىذا الفرع: ىو أّف جناية العبد إّما أف تكوف عمدية وإّما أف تكوف غَت عمدية كا٠تطأ وشبو العمد ألنو وتوضيح ما أفاده ُب 
 أيضاً ملحق با٠تطأ فيما نذكره.

فإف كانت اٞتناية غَت عمدية فبل يثبت للمجٍت عليو على تقدير حياتو أو لولّيو على تقدير موتو حق ُب عُت العبد، ألّف 
ثبت ٢تما ا١تطالبة بالدية وأرش اٞتناية من سّيده، وللموىل أف يبيع ذلك العبد قبل مطالبة اجملٍت عليو بالدية اٞتناية خطأ وإ٪تا ي

وبعده، وليس لو وال لولّيو ا١تمانعة عن بيعو ألنو ليس موردًا ٟتّقو، وا١تالك البّد من أف يدفع الدية إىل اجملٍت عليو أو ولّيو، 
عبد وأرش اٞتناية، فَتى ا١تالك أيّهما أقل يدفعو إىل اجملٍت عليو، وبيع العبد ُب ىذه الصورة والدية أقل األمرين من قيمة ال

 صحيح وليس للمشًتي الفسخ.

 إاّل أّف ىذا كّلو فيما إذا كاف ا١تالك موسرًا متمّكنًا من رّد الدية، وأّما إذا كاف معسرًا فللمجٍت عليو أف يأخذ بالعبد ويسًتقّو
الدية مستوعبة لقيمتو، أو يسًتقّو ببعضو إف كانت أقل من قيمتو، فإف اسًتقّو بتمامو فا١تعاملة الواقعة عليو بتمامو إذا كانت 

باطلة ويرجع ا١تشًتي اٞتاىل باٟتاؿ إىل ا١تالك بثمنو، وإف اسًتقّو ببعضو فيثبت للمشًتي خيار تبّعض الصفقة، وأّما إذا كاف 
 الرجوع إىل ا١تالك وال يثبت لو ا٠تيار، ىذا فيما إذا كانت اٞتناية غَت عمدية.ا١تشًتي عا١تاً باٟتاؿ فبل يتمّكن من 

وأّما إذا كانت عمدية فنفس العبد اٞتاين يكوف متعّلقًا ٟتق اجملٍت عليو أو ولّيو و٢تما أف يسًتقّاه، كما أّنما ٥تتاراف ُب 
ُب ىذه الصورة فالبيع يتوّقف على إجازة اجملٍت عليو وإاّل  االقتصاص منو وُب رّده إىل مالكو ومطالبتو بالدية، فإذا باع العبد

بطل، فإف أجازه فيجب على ا١تالك أف يدفع الدية إىل اجملٍت عليو وقد عرفت أّنا أقل األمرين من أرش اٞتناية وقيمة العبد، 
  وأّما ا١تشًتي فإف كاف
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ماـ الثمن كما أّف لو االمضاء وا١تطالبة باألرش وحينئذ إف كاف األرش مستوعبًا لتماـ جاىبًل فلو أف يفسخ العقد ويرجع بت
قيمتو يرجع على البائع بتماـ الثمن أيضًا وىذه ىي ٤تل استشهادنا من كبلـ العبّلمة، والفرؽ بينو وبُت صورة فسخ العقد 

األرش ا١تستوعب يطالبو ٔتقدار الثمن وإف مل يكن عينو، وإف  ورجوعو بتماـ ٙتنو أنو فيها يرجع بعُت ٙتنو، وأّما ُب صورة مطالبة
مل يستوعب القيمة فَتجع ببعض الثمن ىذه خبلصة ما أفاده العبّلمة ُب ا١تقاـ، وُب ىذا الفرع كبلـ طويل ولكّنا ال نتعّرض 

 إاّل ٞتملتُت من كبلمو.

ق حق الغَت بالعُت تتوّقف على إجازة صاحب اٟتق كما ُب ما أفاده ىو وغَته من أّف صحة البيع ُب موارد تعلّ  اٞتملة االوىل:
ّقو حق الرىانة أو اٞتناية و٨تو٫تا إاّل أنّا ذكرنا ُب ٤تّلو أّف بيع العُت ال يناُب تعّلق حق الغَت هبا، ألّف ذي اٟتق لو أف يستوَب ح

ما إذا مات مالك العُت وانتقلت إىل  منها، كاف مالكها ىو البائع أـ كاف ىو ا١تشًتي، وال خصوصية للمالك، وىذا نظَت
ورثتو فإنو ال يناُب حق الغَت ا١تتعّلق بو، وما داـ ال يناُب البيع حق الغَت ال وجو لتوّقف صحتو على إجازتو ألنو أجنيب عن 

ليو ٦تّا ال وجو العُت وال ربط لو هبا من حيث كوّنا ملكًا للبائع أو لغَته، فما أفاده من توقف صحة البيع على إجازة اجملٍت ع
 لو.

ما أفاده من أنو يرجع عليو بتماـ الثمن أيضًا فيما إذا كاف األرش مستوعبًا لقيمتو، وال ٮتفى عليك أّف العبد  اٞتملة الثانية:
يسوى  ء عند العقبلء، وإّما أف تزوؿ ماليتو ّتنايتو ْتيث ال اٞتاين إّما أف يكوف مع اٞتناية الصادرة منو مااًل ويبذؿ بازائو شي

ء. فإف كاف مااًل ويبذؿ بازائو ا١تاؿ فبل يعقل أف يكوف األرش حينئذ مستوعبًا لتماـ ٙتنو فما معٌت أنو يرجع  ُب ا٠تارج بشي
  بتماـ الثمن أيضاً، وإف مل تبق لو مالية بعد جنايتو وسقط عن ا١تالية هبا وحينئذ فبل مانع من أف يكوف األرش
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ستوعباً لثمنو ويرجع عليو بتماـ الثمن فيما إذا كاف جاىبًل باٟتاؿ، إاّلأنو ال ٯتكن اٟتكم بصحة ا١تعاملة حينئذ فيما إذا كاف م
ألنو إذا كاف عا١تًا بأنو جاين وأنو ٦تّا ال قيمة لو فكيف يوقع ا١تعاملة  )قّدس سرّه( عا١تًا باٟتاؿ على مسلك ا١تشهور والعبّلمة

)قّدس   يشًتطوف ُب صحتها أف يكوف ا١تبيع مااًل، فكوف العبد خارجًا عن ا١تالية حينئذ ال ٬تتمع مع حكموعليو مع أّنم 
 بصحة البيع وعدـ ثبوت ا٠تيار للمشًتي فيما إذا كاف عا١تاً باٟتاؿ، ألّنم يعتربوف ا١تالية ُب صحة ا١تعاملة، ىذا. سرّه(

عٍت قولنا إّما أف يكوف مااًل أو ال يكوف، ألّف العبد ولو بلغت جنايتو إىل ما على أّف ىذا الًتديد تشقيق ٤تض ال حقيقة لو، أ
بلغ ماؿ فعلي غاية األمر أنو ُب معرض التلف فيما إذا أراد اجملٍت عليو االقتصاص، إاّلأّف احتماؿ رضاه بالدية أو إرضائو هبا  

ء،  ٔتا يسوى بو العبد غَت اٞتاين ال أنو ال يقابل بشيكاٍؼ ُب بذؿ العقبلء ُب مقابلو ا١تاؿ، غاية ما ىناؾ أنو ال يسوى 
 فاألرش ا١تستوعب لتماـ الثمن غَت متصّور ُب العيوب االعتبارية وال ُب العيوب ا٠تارجية، ىذا كّلو ُب مفهـو األرش.



  الكبلـ ُب معرفة األرش

 

يأخذ ا١تشًتي من البائع بنسبة ذلك التفاوت من  البائع وا١تشًتي رٔتا يعلماف بقيمة ا١تبيع على تقدير الصحة والعيب، وحينئذ
 الثمن وىذا ظاىر.

وأّما إذا جهبل بقيمة الصحيح وا١تعيب فبلبّد من الرجوع إىل ا١تقّوـ العارؼ بقيمة ا١تاؿ، والرجوع إىل إخبار العارؼ بقيمة ا١تاؿ 
 .«ٔ» )قّدس سرّه(  يتصّور على ثبلثة أقساـ كما قّسمو شيخنا األنصاري

  أف يكوف ا١تبيع موجوداً ُب األسواؽ ولو قيمة معّينة عند أىل السوؽ األوؿ:

______________________________ 
 ٖٓٗ: ٘( ا١تكاسب ٔ)
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ويعلمها ٚتيعهم ألنو أمر ٤تسوس ْتيث ال ٭تتاج إىل إعماؿ نظر ودقّة، وىذا نظَت الفرش والكتاب و٨تو٫تا ٦تّا يوجد ُب 
 األسواؽ بكثرة، وإخبار العارؼ حينئذ يدخل ُب باب الشهادة ألنو راجع إىل االخبار عن أمر ٤تسوس خارجي.

الثاين: أف ال يكوف ا١تبيع موجودًا ُب السوؽ وال لو قيمة معّينة عند أىلها وقد ظهر معيباً، وىذا نظَت كتاب التذكرة مثبًل إذا  
كاف معيبًا ألنو أكلتو األرضة فرضاً، وحينئذ البّد من ا١تراجعة ُب استعبلـ قيمتو إىل كاف ٥تطوطًا ٓتط نفس العبّلمة إاّل أنو  

أىل ا٠تربة واالطبلع، ويكوف إخباره بقيمتو إخبارًا عن نظره وحدسو من جهة كثرة ٦تارستو بأشباىو ونظائره، ال إخبارًا عن 
 أمر ٤تسوس يعرفو ٚتيع أىل السوؽ.

ملُت عا١تًا بالقيمة إاّلأّّنما ٬تهبلف االنطباؽ كما إذا علما بأّف الثوب من صوؼ قيمتو كذا الثالث: أف يكوف كل من ا١تتعا
مقدارًا والثوب ا١تخلوط منو ومن القطن يسوى بنصفو إاّلأّّنما ال يدرياف أّف ا١تبيع صوؼ أو ٥تلوط، أو إذا علما بأّف قيمة 

وحينئذ البّد من ا١تراجعة إىل أىل ا٠تربة ُب تشخيص ا٠تالص عن الذىب ا٠تالص كذا ومل يدريا أّف ا١تبيع خالص أو مشوب، 
 ا١تخلوط، وىو إ٪تا ٮترب عن خلوصو وعدمو ال عن قيمتو لعلمهما هبا فهذه أقساـ ثبلثة.

أّما القسم األوؿ: فقد عرفت أنو من قبيل الشهادة، ألّف ا١تخرب بو أمر ٤تسوس معلـو ُب ا٠تارج ببل حاجة إىل إعماؿ دقّة 
 ، فيعترب فيو التعّدد ١تا ثبت من أّف الشهادة تقـو باثنُت فبل يكفي فيها الواحد.ونظر



وأّما القسم الثاين والثالث فهما خارجاف عن باب الشهادة، ألّف ا١تخرب بو ليس أمرًا ٤تسوسًا غَت ٤تتاج إىل نظر ودقّة بل ىو 
٠تربة واإلّطبلع، فهل يعترب فيهما التعّدد أيضًا أو ال؟ الظاىر ٭تتاج إىل إعماؿ الدقّة وا١تهارة فهما من باب الرجوع إىل أىل ا

 عدمو، والوجو ُب ذلك أحد أمرين على سبيل منع ا٠تلو.
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 أحد٫تا: أّّنما خارجاف عن الشهادة ا١تعترب فيها التعّدد وداخبلف ُب الرجوع إىل أىل ا٠تربة واإلّطبلع الذي ثبت اعتبار قولو
 بالسَتة العقبلئية ومل يردع عنها الشارع كما ىو واضح، فبل يعترب فيهما التعّدد.

وثانيهما: أّف األصل ُب ا٠ترب الواحد أف يكوف حّجة ُب ا١توضوعات واألحكاـ كما بنينا عليو ُب ٤تّلو من جهة اآليات 
فيت مع قطع النظر عّما دّؿ عليو من الروايات، و٭تتاج واألخبار والسَتة العقبلئية ا١تتحّققة اليت هبا بنينا على حّجية فتوى ا١ت

إثبات عدـ حّجيتو إىل دليل ٥ترج، وىو إ٪تا دّؿ على عدـ حّجيتو بانفراده ُب باب ا١ترافعات واحملاكمات دوف غَتىا، فبل ٤تالة 
 يكوف نظره ُب ا١تقاـ وإخباره معترباً، ىذا.

ع أو وجد ومل يدر قيمتو فهل ٬تب على البائع رّد األكثر إىل ا١تشًتي أو لو أف ٍب إنو إذا مل يوجد ُب ا٠تارج مقّوـ وأىل اّطبل
أنو ٭تتمل ضعيفًا وجوب دفع األكثر، ووجهو أّف ذّمة البائع قد  «ٔ» )قّدس سرّه(  يقتصر باألقل؟ ذكر شيخنا األنصاري

قل أو ال، فمقتضى قاعدة االشتغاؿ واستصحابو اشتغلت ٔتطالبة ا١تشًتي بالغرامة قطعاً ويشك ُب أّف ذّمتو ىل تفرغ بدفع األ
 وجوب رّد األكثر حىت يقطع بفراغ ذّمتو، ىذا.

ولكّنك خبَت بتكّرر ىذا اٞتواب والسؤاؿ ُب تضاعيف الكتاب، وأّف ا١تورد من قبيل الشك ُب اشتغاؿ الذّمة باألكثر وعدمو 
إاّلدفع األقل، ىذا ٘تاـ الكبلـ ُب الرجوع إىل ا١تقّوـ ويبقى الكبلـ ال الشك ُب الفراغ وا١تورد ٣ترى الرباءة، وال ٬تب على البائع 

 ُب اختبلؼ ا١تقّومُت.

______________________________ 
(ٔ) 

 ٗٓٗ: ٘ا١تكاسب 
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  الكبلـ ُب تعارض ا١تقّومُت

 

مّدعيًا واآلخر منكرًا كما إذا اّدعى ا١تشًتي أّف األرش االختبلؼ ُب مقدار األرش بُت ا١تتبائعُت تارًة ْتيث يكوف أحد٫تا 
بالنصف ونفاه البائع وقاؿ إّف األرش با٠تمس مثبًل، فإّنما ُب ا١تقدار الزائد عن ا٠تمس مدّع ومنكر، وال ٬تري ُب ىذه 

ئذ من موارد الدعوى ء ٦تّا ذكروه ُب تعارض ا١تقّومُت واالختبلؼ ُب مقدار األرش كما سيأٌب، بل ا١تقاـ حين الصورة شي
واالنكار فيشملو حكمو، و٭تكم بتقدًن قوؿ البائع ألنو منكر للزيادة وعلى ا١تّدعي إثباهتا، فإذا أقاـ بّينة على مّدعاه فيقّدـ 

ار ببّينة قولو على قوؿ ا١تنكر ال ٤تالة، كما تقّدـ بّينتو أي ا١تّدعي على بّينة ا١تنكر إذا أقامها على إنكاره بناًء على عدـ االعتب
 ا١تنكر، ألّف البّينة للمّدعي.

إ٪ّتا أقضي بينكم بالبّينات » )صّلى اللَّو عليو وآلو(  وأّما إذا قلنا باعتبار كل واحدة من البّينتُت كما التـز بو بعضهم وٛتل قولو
على الغالب، وأقاـ كل منهما على مرامو بّينة، فيدخل ا١تقاـ  «ٕ» «البّينة على ا١تّدعي» )عليو السبلـ(  وقولو «ٔ» «واألٯتاف

حينئذ ُب مسألة أّف بّينة الداخل مقّدمة أو بّينة ا٠تارج )وىو ا١تنكر( وكيف كاف فبل مزية للمقاـ حينئذ على سائر موارد 
 الدعوى واالنكار.

ٍت تعارض ا١تقّومُت غَت شامل ٢تذه الصورة أي صورة  أّف كلماهتم ُب ا١تقاـ أع -وإف مل أَر من تعّرض لو فيما أعلم -والظاىر
كوف أحد٫تا مّدعيًا واآلخر منكراً، وإ٪ّتا كبلمهم فيما إذا مل يكن ىناؾ دعوى من أحد٫تا على اآلخر كما إذا كانا جاىلُت 

واختلفت البّينات أو بالقيمة وأرجعاىا إىل ا١تقّومُت من دوف أف يّدعي أحد٫تا شيئًا على اآلخر، أو أرجعاىا إىل البّينة 
  ا١تقّوموف، فهل تقّدـ بّينة األقل

______________________________ 
 ٔح  ٕ/ أبواب كيفية اٟتكم ب ٕٖٕ: ٕٚ( الوسائل ٔ)

 ٕح  ٖ/ أبواب كيفية اٟتكم ب ٖٖٕ: ٕٚ( الوسائل ٕ)
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البائع بأكثر من األقل، أو تقّدـ بيّنة األكثر ألّنا تّدعي العلم  حينئذ العتضادىا باألصل ألنو يقتضي عدـ اشتغاؿ ذّمة
بثبوت الزيادة واألقل ال ينفيو بل يّدعي جهلو هبا )ٔتعٌت أّّنا ساكتة ٓتبلؼ األكثر( أو يرجع إىل القرعة ألّنا لكل أمر مشتبو، 

لعمل بكل منهما ُب النصف إذا كاف اثناف أو ُب أو يرجع إىل الصلح، أو يتخَّت اٟتاكم بينهما، أو البّد من اٞتمع بينهما با
 الثلث إذا كانوا ثبلثة وىكذا، ألّف اٞتمع مهما أمكن أوىل من الطرح؟ وجوه.



والكبلـ ُب مدرؾ ذلك وأّف اٞتمع  «ٔ» )قّدس سرّه(  ا١تشهور بينهم ىو الوجو األخَت وىو الذي اختاره شيخنا األنصاري
 ١تاذا يكوف أوىل وأّف الوجو فيو ماذا. بينهما بالعمل بكل منهما ُب النصف

على ما ىو ببايل  «ٖ» )قّدس سرّه(  عن الشيخ الطوسي «ٕ» )قّدس سرّه(  فإف كاف مدرؾ ذلك ما نقلو شيخنا األنصاري
ُب ْتث التعادؿ والًتجيح من أّف اٞتمع مهما أمكن أوىل من الطرح، كما ىو ظاىر صدر كبلمو حيث قاؿ من وجوب اٞتمع 
بينهما بقدر االمكاف، ففيو أّف ذلك إ٪تا ىو فيما إذا كاف بُت الدليلُت ٚتع عرُب بأف يكوف أحد٫تا عند العرؼ قرينة على 

ومن ىنا ورد  )عليهم السبلـ( ق ُب الكبلمُت الصادرين من متكّلم واحد أو من ىو ٔتنزلة الواحد كاألئّمةاآلخر وىو إ٪تا يتحقّ 
)عليو   إىل اآلخر بأف يقوؿ قاؿ أمَت ا١تؤمنُت )عليهم السبلـ(  صحة إسناد ما يسمع من أحدىم «ٗ» ُب بعض األخبار

  ثابت ُب وىذا غَت )عليو السبلـ(  مع أنو ٝتعو من الصادؽ السبلـ(

______________________________ 
 ٘ٓٗ: ٘( ا١تكاسب ٔ)

 ٖ٘ٚ: ٕ( فرائد االصوؿ ٕ)

  ( الظاىر أّف ا١تنسوب إليو ىو الشيخ أيب ٚتهور األحسائي فراجعٖ)

 وغَت٫تا ٙٛ، ٘ٛح  ٛ/ أبواب صفات القاضي ب ٗٓٔ: ٕٚ( الوسائل ٗ)
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من شخصُت وال يكوف أحد٫تا قرينة على اآلخر، كيف ال وأحد٫تا يكّذب اآلخر فيما يّدعيو، فاٞتمع  ا١تقاـ، ألّنما صادراف
دوف غَت تلك ا١توارد فإنو ال  «ٔ»  أوىل من الطرح ُب موارد اٞتمع العرُب واألولوية حينئذ أولوية تعينية كما ُب آية اولوا األرحاـ

طرحًا لكل واحد منهما ُب النصف، ألّنما متعارضاف ُب النصف أيضًا فمن  أولوية للجمع على الطرح، فإّف ُب اٞتمع أيضاً 
يقوؿ إنو يسوى بعشرة فيّدعي أّف نصفو يسوى ٓتمسة، وُب اٞتمع يطرح قوؿ كل منهما ُب النصف، فبل أولوية لو بوجو كما 

 .«ٕ»  ذكرناه ُب ْتث التعادؿ والًتجيح

اـ أعٍت ا١تاليات كما ىو ا١تستفاد من آخر كبلمو، لقولو ألّف فيو ٚتعًا بُت وإف كاف مدرؾ ذلك أولوية اٞتمع ُب خصوص ا١تق
اٟتّقُت، ال مطلق ا١تتعارضُت بدعوى استفادة ذلك من سَتة العقبلء اٞتارية على اٞتمع بُت الدليلُت ُب ا١تاليات ومل يرد عنها 

نصاؼ، فإذا كاف ىناؾ ماؿ مرّدد بُت شخصُت منع من الشارع كما ىو ليس ببعيد وىو الذي يعرّب عنو بقاعدة العدؿ واإل
فيعطي كل واحد منهما نصفو من باب ا١تقّدمة العلمية حىت نعلم بوصوؿ ا١تاؿ إىل مالكو ولو ُب النصف، فكما رٔتا يكوف 



 صرؼ مقدار من ا١تاؿ مقّدمة وجودية لوصولو إىل مالكو كما إذا توقف وصولو إليو إىل صرؼ مقدار منو ُب الربيد أو ُب
إجارة اٟتمولة و٨توىا، كذلك رٔتا يكوف صرؼ مقدار منو مقدمة علمية لوصوؿ ا١تاؿ إىل مالكو، فإّف إعطاء النصف ُب ا١تقاـ 
إىل كل منهما وإف مل يكن مقّدمة وجودية لوصوؿ ا١تاؿ إىل مالكو لعدـ توقفو عليو إاّلأنو مقّدمة علمية وموجب ٟتصوؿ العلم 

 ابوصولو إىل مالكو، وىذا ٦تّ 

______________________________ 
 ٘ٚ: ٛ( األنفاؿ ٔ)

 ٖٛٗ(: ٛٗ)موسوعة اإلماـ ا٠توئي  ٖ( مصباح االصوؿ ٕ)
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ُب التنصيف ُب الدرىم ا١توضوع عند الودعي مع العلم بأّف التالف إّما ىو  «ٔ» اشَت إليو ُب بعض األخبار أيضًا كما ورد
حكم بتنصيف  )عليو السبلـ(  ىو درىم عمرو وا١توجود أيضًا إّما درىم زيد وإّما درىم عمرو، إاّلأّف اإلماـدرىم زيد وإّما 

الدرىم بينهما من جهة قاعدة العدؿ واإلنصاؼ، فهذه القاعدة لو سّلمناىا كما ىو ليس ببعيد فإ٪تا ٗتتص ٔتا إذا كاف ىناؾ 
تو بأّف داري ملك زيد وأّنا كانت عارية عندي وترّدد زيد بُت شخصُت ماؿ مرّدد بُت شخصُت كما إذا أقّر شخص عند مو 

مسّميُت بزيد فدار أمر الدار بينهما من دوف أف يكوف دعوى من أحد٫تا على اآلخر ُب البُت، فإّف مقتضى القاعدة ا١تذكورة 
ُب ا١تقاـ ماؿ مرّدد بُت شخصُت وإ٪تا  أف ينصف الدار بينهما من باب ا١تقّدمة العلمية كما مّر، وال ٕتري ُب ا١تقاـ إذ ليس

تشتغل ذّمة البائع باألرش عند مطالبة ا١تشًتي بو وال ندري أّف ذّمتو عند مطالبة ا١تشًتي اشتغلت باألقل أو باألكثر، واألقل 
ية الواردة ُب معلـو ونشك ُب أصل االشتغاؿ باألكثر، فا١تقاـ ليس من موارد قاعدة العدؿ واإلنصاؼ، ومن ىنا يظهر أّف الروا

 الودعي ٦تّا ال ٯتكن إجراؤىا ُب ا١تقاـ، إذ ال ماؿ مشًتؾ بُت شخصُت.

كما أنو ال شهادة ُب بعض األخبار الواردة ُب موارد التداعي للمقاـ حيث ورد أّف ا١تاؿ إذا كاف بيد شخصُت واّدعى كل 
)عليو   عدـ صحة االستشهاد بو ُب ا١تقاـ ىو أّف حكمو منهما أنو ملكو وأقاـ على مّدعاه بّينة ينصف ا١تاؿ بينهما، والوجو ُب

بالتنصيف ليس من جهة اٞتمع بُت البّينتُت بالعمل بكل منهما ُب النصف، بل من جهة أّف مفروض الرواية أّف ا١تاؿ  السبلـ(
و ا١تلكية االشًتاكية،  بيد الشخصُت وإذا تعارضت البّينتاف وحكمنا بسقوطهما تبقى اليد ْتا٢تا، ومقتضى اليد االشًتاكية ى

  كما أفّ 

______________________________ 
 «الدينار»، إاّلأّف فيو بدؿ الدرىم ٔح  ٕٔ/ كتاب الصلح ب ٕ٘ٗ: ٛٔ( الوسائل ٔ)



 ٖٓٚ، ص: ٕ مكاسب ا٠تيارات، ج

 مقتضى اليد االختصاصية ىو ا١تلكية االختصاصية، فالتنصيف من جهة مقتضى اليد.

بالتنصيف ىو أّف كبًل من ا١تّدعيُت مدّع ُب نصف ا١تاؿ ومنكر ُب  )عليو السبلـ(  الوجو ُب حكمو وٯتكن أف يقاؿ: إفّ 
النصف اآلخر، وحينئذ فيؤخذ بكل من البّينتُت ُب مورد االّدعاء وىو النصف ويطرحاف ُب مورد االنكار، والنتيجة أّف ا١تاؿ 

 بينهما بالسوية.

شهادة لو للمقاـ ألّف مورد الرواية ىو اليد فيقتصر على موردىا، وعليو فبل وجو للجمع بُت وا١تتحّصل: أّف ىذه الرواية ٦تّا ال 
القيمتُت أو البّينتُت بالعمل بكل منهما ُب النصف، بل ٯتكن دعوى القطع ببطبلف ذلك ٔتبلحظة أشباه ا١تسألة ونظائرىا، 

تتو إحدا٫تا ونفتو االخرى، بأف قالت إحدا٫تا إّف معيب ا١تاؿ فإذا اختلفا أي ا١تقّومُت أو البّينتُت ُب أصل ثبوت األرش فأثب
وصحيحو ْتسب القيمة سواء، وقالت االخرى بل صحيحو كذا ومعيبو كذا، أو اخربت إحدى البّينتُت عن عدـ العيب ُب 

هما ُب النصف، ا١تبيع وأخربت االخرى بوجوده فيو فهل ٭تتمل ُب مثلو أف يقاؿ بوجوب اٞتمع بينهما والعمل بكل واحد من
أو يقاؿ إّّنما متعارضتاف فتسقطاف، وهبذا وأمثالو ٯتكننا دعوى القطع بعدـ صحة اٞتمع بُت البّينتُت أو القيمتُت والعمل بكل 

  منهما ُب النصف

مة  وباٞتملة: فلم نعرؼ الوجو ُب ذلك وإف ذىب إليو معظم األصحاب ١تا عرفت من أّف البّينة كما ىي معارضة ُب ٘تاـ القي
كذلك ىي معارضة ُب نصف القيمة، ألّف من أخرب بأّف قيمة ا١تاؿ عشرة فقد أخرب بأّف كل نصف منو ٓتمسة ومع ا١تعارضة 

 بينهما كيف نأخذ بكل واحد منهما ُب النصف، فهذا الوجو ساقط.

هي مقّدمة على القرعة، إذ لو  ء من األمارات واالصوؿ ُب موردىا وإاّل ف وأّما القرعة فالعمل عليها ٭تتاج إىل عدـ قياـ شي
  ء من األمارات واالصوؿ مورد، ألفّ  كاف مورد القرعة ىو مطلق الشك والتحَّت ُب اٟتكم الواقعي فبل يبقى لشي
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ظاىرية وىو موردىا ىو الشك واٞتهل فبل ٤تيص من تقييد موردىا أي القرعة بعدـ تعيُت اٟتكم الواقعي وعدـ ثبوت وظيفة 
ا١تعرّب عنو با١تشكل أعٍت ما مل يّتضح حكمو ْتسب الواقع وال ْتسب الظاىر، وعليو فبل ٕتري القرعة ُب ا١تقاـ )ٞترياف 

 األصل فيو كما سيأٌب( ومل يقم عليها دليل با٠تصوص.



من ٮترج القرعة باٝتو كما ورد ُب  الواردة ُب االرجاع إىل القرعة ُب موارد التداعي مع إ٬تاب اٟتلف على «ٔ»  وأّما الروايات
عّدة روايات، فهي وإف تكفي ُب جواز العمل على القرعة إاّلأّنا ٗتتص ٔتوردىا، وموردىا ىو صورة التداعي ويستفاد ىذا من 

 إ٬تابو اٟتلف على من مل ٮترج القرعة باٝتو فراجع ونلتـز فيها بوجوب القرعة.

الدعوى واالنكار أو كموردنا الذي ليس فيو دعوى أصبًل، ألّف ا١تفروض أّف كبل ا١تتبائعُت وأّما ُب غَت مورد التداعي كموارد 
يّدعياف اٞتهل بالقيمة وال يّدعياف شيئًا من القيمة ويرجعاّنا إىل ا١تقّومُت، فبل ٕتري القرعة لعدـ داللة الدليل على جرياّنا 

 فيهما، فاحتماؿ القرعة أيضاً ساقط.

من أنو ال دليل  «ٕ»  اٟتاكم بُت البّينتُت فهي أيضاً كسابقيها غَت ثابتة، ١تا ذكرناه ُب ْتث التعادؿ والًتجيحوأّما دعوى ٗتَّت 
على التخَّت بُت ا١تتعارضُت إاّل ُب خصوص تعارض الروايتُت، وأّما ُب غَتىا من تعارض االصوؿ أو البّينة أو اليد أو غَتىا من 

  بوجو وإ٪تا حكمها السقوط.األدلّة فبل دليل فيو على التخَّت 

وأّما الرجوع إىل الصلح فهو أيضًا ال دليل عليو ْتيث ٬ترباف على ا١تصاٟتة إذ ال يّدعي كل منهما إاّلما يستحّقو ْتسب 
  اٟتكم الشرعي، ومل يقم دليل فيو على

______________________________ 
  وغَته ٘ح  ٕٔ/ أبواب كيفية اٟتكم ب ٕٔ٘: ٕٚ( الوسائل ٔ)

 ٕٗٗ -ٓٗٗ(: ٛٗ)موسوعة اإلماـ ا٠توئي  ٖ( مصباح االصوؿ ٕ)
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 إلزامهما بالصلح، نعم لو تصاٟتا باختيار٫تا فبل ٤تالة يقع صحيحاً، وأّما االلزاـ عليو فبل وىذا ظاىر.

ّف بّينة األقل ال تنفي الزيادة وإ٪ّتا يّدعي عدـ علمها وأّما ترجيح بّينة األكثر بدعوى أّّنا مثبتة للزيادة وال معارض ٢تا، أل
باألكثر فهو صحيح فيما إذا كاف األمر كما ذكر بأف تكوف األكثر مثبتة واألقل ساكتة وغَت نافية ١تا يثبتو األكثر، ولكن 

مة وأّف األقل يّدعي علمو بأّف قيمة ا١تقاـ ليس كذلك ألّف الكبلـ فيما إذا كاف كل من البّينتُت أو ا١تقّومُت مّدعيًا للعلم بالقي
ا١تاؿ ىو األقل واألكثر يّدعي علمو بأّف قيمتو ىو األزيد ال أّف األقل ساكت، وعليو فهما متعارضاف ومع التعارض ال وجو 

 ألخذ أحد٫تا.

ُب ْتث التعارض  «ٕ»  وذكره شيخنا األنصاري «ٔ»  وأّما ترجيح بّينة األقل من جهة اعتضادىا باألصل، فيدفعو ما ذكرناه
من أّف االصوؿ العملية ال تكوف مرّجحة ألحد ا١تتعارضُت، ألّف مرتبتها متأّخرة عن مرتبة األدلّة واألمارات وىي صورة الشك 



ُب اٟتكم الواقعي، ومع وجود الدليل والبّينة ال يبقى مورد لبُلصوؿ حىت ٕتري وتوجب الًتجيح، فجميع االحتماالت والوجوه 
 ساقطة.

إّف ا١تورد داخل ٖتت كربى تعارض األدلة واألمارات وحكمها ىو السقوط، ألّف أدلة االعتبار ال ٯتكن  حيح أف يقاؿ:والص
أف تشمل ا١تتعارضُت معاً الستلزامو اٞتمع بُت الضّدين، ومشو٢تا ألحد٫تا ا١تعُّت ترجيح ببل مرّجح، ومشوؿ األدلة ألحد٫تا على 

مستقبًل فبلبّد من الرجوع إىل األصل ا١توجود فيو واألصل ُب ا١تقاـ براءة ذّمة  البدؿ مندفع بأّف الواحد على البدؿ ليس فرداً 
 البائع عن الزائد فبل

______________________________ 
 [ ( ]مل نعثر عليو ُب مظانؤ)

 ٕٔٛ -ٕٓٛ: ٕ( فرائد االصوؿ ٕ)
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 ٬تب عليو إاّلدفع األقل.

ا ذىب إليو ا١تشهور من اٞتمع بُت البّينتُت والعمل بكل واحد منهما ُب النصف البّد من التكّلم ُب كيفية ٍب إنو بناًء على م
اٞتمع بينهما وبياف طريقتو فنقوؿ: قد نسب إىل ا١تشهور ُب كيفية األخذ بنصف ما يثبتو البّينتاف واٞتمع بينهما ما حاصلو: 

لقيم ا١تعيبة باستقبل٢تا ٍب ينّصف كل من اٟتاصلُت ويستخرج التفاوت بينهما أّف القيم الصحيحة ٕتمع على حدة وكذا ٕتمع ا
وتبلحظ النسبة بينو وبُت نصف القيم الصحيحة، ويؤخذ من الثمن بتلك النسبة، أو يبلحظ نفس اٟتاصلُت أي اٟتاصلُت 

لُت وبُت مبلحظة نصفيهما، مثبًل إذا من اٞتمعُت ويؤخذ من الثمن بتلك النسبة، إذ ال فرؽ ُب النسبة بُت مبلحظة ٘تاـ اٟتاص
قّوـ أحد ا١تقّومُت صحيح ا١تاؿ باثٍت عشر در٫تًا ومعيبو بأربعة، وقّوـ اآلخر صحيحو بستة دراىم ومعيبو باثنُت فيجمع 

حاصلو القيمتاف الصحيحتاف و٫تا اثنا عشر وستة وحاصلو ٙتانية عشر و٬تمع القيمتاف ا١تعيبتاف أيضًا و٫تا األربعة واالثناف و 
ستة، ٍب ينّصف اٟتاصبلف ونصف األوؿ تسعة ونصف الثاين ثبلثة والتفاوت ستة وىي ثلثا التسعة، فَتجع على البائع ويؤخذ 
من الثمن بثلثيو، أو تبلحظ ٙتانية عشر وستة والتفاوت اثنا عشر وىو أيضًا ثلثا الثمانية عشر فَتجع من الثمن بتلك النسبة، 

 ىذا ما نسب إىل ا١تشهور.

كبلمًا ُب ا١تقاـ وحاصلو: أنو ال اعتبار بالقيمتُت االنتزاعيتُت اٟتاصلتُت من اٞتمع   «ٔ» )قّدس سرّه( ٍب إّف لشيخنا الشهيد
بُت القيم الصحيحة والقيم ا١تعيبة، وال دليل على مبلحظتها وال موجب لو، وإ٪تا البلـز والصحيح ىو مبلحظة نفس النسبتُت 



أخرب هبما ا١تقّوماف ببل مبلحظة نفس القيم، ٍب يؤخذ من الثمن بنصف النسبتُت، مثبًل إذا أخرب  بُت الصحيح وا١تعيب اللتُت
 أحد٫تا بأّف النسبة بُت صحيح ىذا

______________________________ 
 ٛٚٗ: ٖ، الروضة البهية ٕٚٛ: ٖ( الدروس ٔ)
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النسبة بينهما بالنصف فيؤخذ من كل منهما نصفو فينّصف الربع والنصف ونصفهما ىو  ا١تاؿ ومعيبو بالربع وأخرب اآلخر بأفّ 
 الثمن والربع فيؤخذ من الثمن ربعو وٙتنو ببل مبلحظة قيم الصحيح وا١تعيب.

وىذا الطريق قد يطابق طريقة ا١تشهور ببل تفاوت بينهما ويكوف ىذا ٣ترد مطلب علمي، واخرى يغايره و٭تصل بينهما 
 التفاوت.

أّما صورة تطابقهما فمثا٢تا ما ذكرناه أّواًل وىو ما إذا قّوـ أحد٫تا صحيح ا١تاؿ باثٍت عشر در٫تًا ومعيبو بأربعة، وقّوـ اآلخر 
صحيحة بستة ومعيبو بدر٫تُت وفرضنا أّف الثمن أيضًا ىو اثٍت عشر در٫تًا وُب ىذه الصورة ال ٭تصل التفاوت بُت الطريقُت، 

لى طريقة ا١تشهور ىو الثلثاف وىو من اثٍت عشر ٙتانية ألّف نسبة التفاوت بُت ٣تموع قيميت الصحيح وىو ٙتانية ألّف األرش ع
عشر وبُت ٣تموع قيميت ا١تعيب وىو ستة إىل ٣تموع قيميت الصحيح أو نسبة نصفو إىل نصف الثاين ىو الثلثاف وىذا ظاىر، 

تاف، إذ ا١تفروض أّف ا١تقّوـ األوؿ جعل التفاوت بُت صحيحو ومعيبو بالثلثُت، وأّما على طريقة الشهيد فؤلّف النسبتُت متساوي
إذ نسبة ٙتانية التفاوت إىل اثٍت عشر الثلثاف، وكذا ا١تقّوـ الثاين أخرب أّف التفاوت بُت صحيحو ومعيبو بالثلثُت ألّف نسبة أربعة 

 ا١تقّومُت، ألّف النسبة على نظر كل منهما بثلثُت، فيؤخذ من التفاوت إىل السّتة الثلثاف وُب االخبار بالنسبة ال اختبلؼ بُت
 الثمن بثلثيو وىو ٙتانية ببل فرؽ ُب ذلك بُت طريقي ا١تعروؼ والشهيد.

وأّما صورة ٗتالف الطريقُت فهي تارًة بزيادة طريقة الشهيد على طريقة ا١تشهور واخرى بنقصاّنا عنها، وقد مّثل ٢تما شيخنا 
 ٔتثالُت. «ٔ» سرّه()قّدس   األنصاري

______________________________ 
(ٔ) 

 ٜٓٗ: ٘ا١تكاسب 
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أّما صورة الزيادة فهي كما إذا قّوـ أحد٫تا صحيح ا١تاؿ باثٍت عشر در٫تًا ومعيبو عشرة، وقّوـ اآلخر صحيحو بثمانية ومعيبو 
فعلى طريق ا١تشهور ٬تمع بُت القيمتُت الصحيحتُت وحاصلو عشروف، وأيضاً ٓتمسة وفرضنا أّف الثمن أيضًا ىو اثنا عشر، 

٬تمع بُت ا١تعيبتُت وحاصلو ٜتسة عشر ونسبة التفاوت بالربع، أو ينّصف كل من ٣تموع الصحيحتُت و٣تموع ا١تعيبُت ونصف 
صف ٣تموع الصحيحتُت وىو األوؿ عشرة ونصف الثاين سبعة ونصف، ويبلحظ النسبة بُت التفاوت وىو اثناف ونصف بُت ن

 عشرة وىي الربع، فيؤخذ من الثمن ربعو وربع اثٌت عشر ىو الثبلثة، ىذا على طريق ا١تشهور.

فبلبّد من مبلحظة النسبتُت، وأحد ا١تقّومُت قد أخرب بأّف النسبة بُت صحيحو ومعيبو  )قّدس سرّه( وأّما على طريقة الشهيد
وت واالثٌت عشر السدس، وا١تقّوـ الثاين أخرب بأّف النسبة بثبلثة أٙتاف ألّّنا نسبة ثبلثة بالسدس، ألّف النسبة بُت اثنُت التفا

التفاوت إىل الثمانية، و٬تمع بُت النسبتُت وحاصلو السدس وثبلثة أٙتاف، وسدس اثٌت عشر اثناف وثبلثة أٙتانو أربعة ونصف، 
ويضاؼ إليو اثناف ويكوف اجملموع ستة ونصف وينّصف ىذا ألّف ثبلثة أٙتاف من الثمانية ثلثو ومن األربعة واحد ونصف 

زادت عليها  )قّدس سرّه( اجملموع ويكوف ثبلث وربع، وقد عرفت أّف ا١تأخوذ بناًء على طريقة ا١تشهور ىو ثلثو وطريقة الشهيد
 بالربع.

أحد٫تا إنو عشرة وقاؿ اآلخر إنو  وأّما صورة النقصاف فهي كما إذا اتّفقا على أّف معيب ا١تاؿ ستة واختلفا ُب صحيحة فقاؿ
ٙتانية وا١تفروض أّف الثمن اثٌت عشر، فعلى طريق ا١تشهور ٧تمع بُت الصحيحتُت و٫تا عشرة وٙتانية وحاصلو ٙتانية عشر و٧تمع 
بُت ا١تعيبتُت وحاصلو اثٌت عشر ونسبة أحد٫تا إىل اآلخر بالثلث، أو يُنّصف القيمتُت ونصف الصحيحتُت تسعة ونصف 

 يبتُت ستة، ونسبة أحد٫تا إىل اآلخر بالثلث، فيؤخذ من اثٌت عشر ثلثو وىو أربعة دراىم، وأّما على طريقةا١تع
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الشهيد فبلبّد من مبلحظة النسبتُت وقد أخرب أحد٫تا بأّف نسبة صحيحو إىل معيبو ُٜتسُت، ألّف التفاوت بُت العشرة والستة 
العشرة وأخرب اآلخر بأّف نسبتهما بالربع، إذ الفرؽ بُت الثمانية والستة باثنُت وىو ربع الثمانية فيجمع أربعة وىي ٜتسا 

بينهما، وحاصلو ٜتساف وربع، ويؤخذ نصفهما أعٍت الثمن وا٠تمس، وٙتن اثٌت عشر واحد ونصف وٜتسو اثناف وٜتساف 
أٜتاس ونصفو ٜتساف ونصف فالنصف ُب واحد ونصف واجملموع ثبلثة وأربعة أٜتاس ونصف ٜتس، ألّف كل عدد ٜتسة 

ٜتساف ونصف ٜتس، فإذا اضيف إليو أي إىل الواحد وٜتساف ونصف ٜتس ٜتساف يصَت أربعة أٜتاس ونصف ٜتس ْتيث 
لو اضيف إليو نصف ٜتس يصَت عددًا كامبًل )وىو الواحد( وثبلثة وأربعة أٜتاس ونصف ٜتس ينقص عن األربعة بنصف 

 ٓتمس.



ل: أّف ا١تأخوذ على طريقو ا١تعروؼ أربعة من اثٌت عشر وأّما على طريقة الشهيد فهو الثبلثة وأربعة أٜتاس ونصف وا١تتحصّ 
ٜتس وىو ينقص عن األربعة بنصف ٜتس، فإذا بنينا على ا١تعروؼ من اٞتمع بُت البّينات ا١تتعارضات أعٍت العمل بكل 

 .)قّدس سرّه( هيدواحد منهما ُب النصف فالصحيح ىو ما ذىب إليو الش

وذلك ألّف ا١تستند ُب اٞتمع ا١تذكور إف كاف ىو اٞتمع بُت األمارتُت وعدـ طرحهما فبلبّد من العمل بقوؿ كل واحد منهما 
ء من البّينتُت فبل مقتضي لو وإف كاف  ُب نصف مدلولو وىو ينطبق على طريقة الشهيد، وأّما انتزاع قيمة ليست مدلولة لشي

أيضًا ألّف حّق ا١تشًتي ىو النسبة بُت قيميت الصحيح  )قّدس سرّه( ع بُت اٟتّقُت فيتعُّت طريقة الشهيدا١تستند ىو اٞتم
 وا١تعيب ال نفس القيمتُت، فبلبّد من أخذ نصف النسبتُت.

ف عرّبوا وا١تتحّصل: إنو ال وجو ١تا ذىب إليو ا١تعروؼ ُب طريقة اٞتمع ولعّل غرض ا١تشهور أيضًا ىو ما ذىب إليو الشهيد وإ
  عنو ٔتا ال يؤّدي إليو ُب بعض
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ا١توارد نظَت ما وقع من بعضهم ُب كتاب الزكاة حيث إّف زكاة أرض تسقى با١تطر و٨توه من عشرة وزكاة األرض اليت تسقى 
ا على اآلخر فقالوا إّف زكاهتا ُب بالدالء و٨توه من عشرين، وأّما األرض اليت تسقى بالدالء وا١تطر من دوف أف يغلب أحد٫ت

نصفها من عشرين وُب نصفها اآلخر من عشرة، وعرّب عن ىذا بعضهم بأّف زكاة األرض ا١تذكورة من ٜتسة عشر بتخّيل إّف 
حكمها أف يؤخذ ُب نصفها من عشرين وُب نصفها اآلخر من عشرة فكأّف زكاهتا من نصف عشرين وعشرة و٫تا يبلغاف 

سة عشر، مع أّف األخذ من ٜتسة عشر ال يطابق ألخذىا ُب نصف األرض من عشرين وُب نصفها اآلخر ثبلثُت ونصفو ٜت
، ولعّل ا١تقاـ من ىذا القبيل.  من عشرة فراجع، مع أّف غرضو معلـو
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